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CURRENT SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS IN THE INSTITUTE 

OF FOOD BIOTECHNOLOGY AND GENOMICS 

 

Blume Ya.B. 

 
Institute of Food Biotechnology and Genomics, Natl. Acad. Sci. of Ukraine, 

 Osipovskogo str., 2a, Kyiv, 04123, Ukraine 
 

E-mail:cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net 
 
 

The Institute is the leading research center in Ukraine in the fields of plant cell and molecular 
biology, genomics and bioinformatics, molecular plant biotechnology and biosafety. Main areas 
of Research and Development activity of the Institute are: 

• investigation of the molecular and cellular mechanisms of plant cell functioning basing on 
the development of plant structural and functional genomics and bioinformatics, structural 
biology and molecular genetics; 

• development of novel molecular biotechnologies as well as nanobiotechnologies for plants 
and prokaryotes; 

• development of scientific grounding of the resource-saving technologies for the processing 
of raw agricultural materials and the production of new food and biofuel from biomass; 

• development of food biotechnologies including the production of food additives and 
biologically active compounds; 

• development of the molecular genetic and biochemical methods of phytosanitary and 
health safety control of raw food materials, food additives and fodder quality, elaboration of the 
scientific principles of biosafety. 

The research activity in the field of cell biology is mostly focused on the study of cellular 
and molecular signalling mechanisms underlying the regulation of plant development under the 
influence of (a)biotic environmental factors and investigation of the role of different cytoskeletal 
structures in these processes. In particular, the scientists of the Institute analyzes the role and the 
place of cytoskeleton in plant cell response to UV-B irradiation, cold, high temperatures, heavy 
metals, herbicides with antimitotic activity as well as in the autophagy mechanisms. Such 
posttranslational modifications of plant α- and β-tubulin as phosphorylation, polyglutamylation, 
acetylation and tyrosine nitration were identified. Furthermore, structural biological approaches 
for 3D-modelling of plant tubulin and other cytoskeletal proteins have been developed. 

In the last decade, new tools of bioinformatics have been intensely introduced in research 
programs of the Institute: bioinformatic search and the identification of key cytoskeletal proteins 
involved in the regulation of plant cell cycle; 3D-modelling and the study of the potential 
functions of cytoskeleton-related proteins; creation of the databases and the search of low-
molecular weight compounds with increased affinity to targeted cytoskeletal proteins, plant and 
bacterial FtsZ-proteins, protein kinases and phosphatases; the molecular design of biologically 
active compounds with their high throughput in silico screening. 

Important efforts in the Institute are concentrated on the development of molecular 
genetics, genomics, molecular biotechnology and plant genetic engineering in particular. Prof. 
A.A. Sozinov supervises research directed to the development of the molecular markers for 
genes related to specific agronomic traits, including quantitative traits loci (QTL-loci); the 
development and implementation of the molecular genetics approaches for identification of 
genes responsible for wheat and barley resistance to different pathogens (for example leaf and 
stem rust resistance genes); the screening of the existing wheat and barley varieties and breeding 
line collections for presence of pathogens resistance genes; the study of the genetic diversity of 
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wild relatives of cultivated cereals (e.g., Aegilops sp.) as a potential source of genes conferring 
resistance to numerous (a)biotic environmental factors.  

The indirect methods of Agrobacteruim-mediated and biolistic transformation are widely 
using in the Institute. The improvement of the efficiency of the existing genetic transformation 
approaches and development of the new ones for the targeted gene transfer using nanoparticles, 
carbon nanotubes and other nanopolymers for production of transgenic plants are under way. 
Respective techniques of genetic transformation for transgenic plant production with the desired 
traits such as herbicides or insect pest resistance have been developed. The transgenic plants of 
barley, finger millet, sugar beet, potato, flax, tobacco, false flax and soybean have been recently 
created. The sequential study of the mutations of cytoskeletal proteins in the formation of plant 
resistance to herbicides with antimitotic activity allowed to obtain mutant plants, isolate the 
microtubule protein genes responsible for herbicides and fungicide resistance and, finally, to 
obtain different plant lines with resistance to these chemicals. New safe and environmentally 
friendly marker system for the selection of the transformed plant lines based on mutant tubulin 
gene was developed. Transgenic plants were used as “green factories” for the production of such 
pharmacalogically valuable products as lactoferrin and riboflavin. The transformation protocols 
for production of the Ukrainian sugar beet and potato cultivars with insect-resistance genes as 
well as false flax transformation for biodiesel with the improved oil composition have been 
completed already. 

In the Institute new nanobiotechnological methods of have been developed recently, 
namely the production of nanoparticles (gold, silver and bimetallic) and quantum dots (CdS) by 
biological systems for cell biological and biomedical applications. 

The research dedicated to usage of RNA interference technologies aimed to produce 
transgenic plants resistant to various phytopathogens takes place in the Institute under the 
guidance of Prof. A.P. Galkin, one of the pioneers of the creation of transgenic plants in the 
former Soviet Union. In the collaboration with scientists from M.M. Grishko National Botanical 
Garden (Natl. Acad. of Sci. of Ukraine) new varieties of false flax, finger millet, sweet sorghum, 
miscanthus and switchgrass were obtained employing the modern genomics and cell selection 
approaches. 

The Institute develops intensively the scientific principles of safe use of genetically 
engineered products and methodology of the environmental risk assessment of the transgenic 
plants in Ukraine basing on the results of the possibilities of vertical gene transfer from the 
transgenic plants to their wild relatives. Experts from the Institute are actively involved in the 
development and improvement of the legal and regulatory frameworks of national biosafety 
system. The Institute developed and put into practice the molecular genetics methods of 
qualitative and quantitative analysis of the genetically modified components in plant material? 
Feed and food. In October 2012 the Government of Ukraine approved the Institute as an 
academic institution empowered to perform the functions of scientific and methodological center 
for genetically modified organisms testing (reference laboratory). In January 2013 the Institute 
became officially involved into the European Network of GMO Laboratories (ENGL) 
coordinated by the Joint Research Centre of the European Commission (Ispra, Italy). 

The Institute develops scientific background for microbiological synthesis of essential 
amino acids (lysine, isoleucine, leucine, threonine and tryptophan) production through 
development of new efficient bacterial strains, biobutanol and antibiotics of 4th generation 
(teichoplanines) production using genetic engineering tools; study of the putative utilization of 
bacterial lipids as raw material for biofuels. 

Among the food technologies developed in the Institute are original processes of soybean 
processing, construction of technological equipment for producing of novel functional food 
products. The technologies for producing of the essential phospholipids and their use of during 
complex processing of sunflower phosphatide concentrate as well as producing of inulin-
containing syrup were eleborated. The important field is the establishment of the scientific 
background for the derivation of stable refined nano-size emulsion/suspension systems from the 
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components of cereal, leguminous and carbohydrate-containing plant raw material without the 
excessive use of thermal and high energy consuming processing. Recently, the introduction of 
up-to-date technologies for secondary metabolites in vitro production in plant cell cultures 
towards the use of those bioactive compounds as functional foodstuff has been started in the 
Institute. Moreover, the approach based on bioconversion of food industry and crop breeding 
wastes by higher fungi to produce valuable bioactive compounds has been advancing. 

The researchers from the Institute studied the mechanisms of enzymatic conversion of plant 
biopolymers into simple sugars used as the substrates for microorganisms that produce 
monoatomic alcohols, cellulose and hemicellulose. These obtained results are directed on the 
development of ethanol production technology from sweet sorghum and finger millet that 
combine the raw materials of first (mono- and oligosaccharides) and second (lignocelluloses) 
generations respectively. The technologies of biosynthetic fuel components based on the 
renewable plant materials derived ethanol have been elaborated, allowing produce industrially 
liquid and integrated fuel components containing ethanol and its derivatives as well as 40 % 
ethanol-based biofuels for the electric ignition engines. Biotechnology research group also 
developed approaches to vegetable oils ethanol esterification and to the use of fatty acids ethyl 
esters to obtain fuel compound for bioethanol and carbohydrates diesel engines. In addition, the 
method of liquid biofuels compounds production based on the ethanol and vegetable oils (eg., 
false flax oil) for engines has been developed and the pilot equipment has been constructed in the 
Institute. 

The Collection of Bacterial Strains and Plant Lines for the needs of food industry and 
agricultural biotechnology is recognized as the National Scientific Heritage and is maintained 
and developed in the Institute. Up to date, the Collection includes more than 220 bacterial and 
yeast strains as well as 50 plant cell lines. On the basis of the Collection researchers screen and 
improve producers of biologically active substances and develop new biotechnologies for food 
and biofuel production. The powerful "Gentest" Center for the collective usage of the unique 
equipment to perform the sophisticated investigations in the field of cell biology, molecular 
genetics and genomics for scientists from different institutes of Natl. Academy of Sciences of 
Ukraine, and also the advanced computer cluster, integrated into the network of the Ukrainian 
National Grid located at the Institute. 

The Institute is responsible for graduation of provides M.Sci. in "Cell Biology and 
Bioengineering" at Taras Shevchenko Kyiv National University as well as for coordinating of 
educational and training programs for PhD and Dr.Sci. degrees for the specialization in 
"Cytology, Cell Biology, Histology"; (03.00.11), "Biotechnology" (03.00.20) and "Molecular 
Genetics" (03.00.22). Specialized Scientific Council for public defenses of theses to gain Dr. 
Biol. Sci. or PhD degrees is functioning at the Institute.  

Scientific achievements and publications of the Institute are widely recognized in Ukraine 
and abroad. The research teams of the Institute have been awarded the State Prize of Ukraine in 
Science and Technology (2011, Prof. Dr. Ya.B. Blume, Prof. Dr. A.I. Yemets and Dr. Sci. S.P. 
Cygankov), The Prize of the President of Ukraine for Young Scientists (2005, Prof. Dr. A.I. 
Yemets; 2012, Ph.D. N.M. Pirko) and the Award of Supreme Council of Ukraine for Young 
Scientists (2010, Ph.D. Y.A. Krasylenko, Ph.D. D.I. Lytvyn and Ph.D. Y.A. Sheremet; 2012, 
Ph.D. G.Y. Bayer , Ph.D. I.V. Tanasienko and PhD student O.M. Burlaka). 

 



12 
 

Пленарні доповіді / Plenary Lectures 

 

 

IN VITRO COLLECTIONS AS A TOOL FOR PLANT BIODIVERSITY 

CONSERVATION: POSSIBILITIES AND RESTRICTIONS 

 

Belokurova V.B. 
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine 

E-mail: vbelokurova@icbge.org.ua 

 
Both in situ and ex situ approaches are considered as the complementary components of 

the global strategy of plant biodiversity conservation (Plucknett & Horne, 1992; Sarasan et al., 
2006). Plant biotechnology provides two main methodologies for biodiversity conservation: use 
of in vitro culture methods and cryoconservation. The aims of the work held at ICBGE in the 
field of wild flora biodiversity conservation are multipurpose. They include seed bank storage; 
induction of aseptic cultures of different plant taxonomic groups; in vitro cultivation and 
propagation of aseptic plants; induction of cell lines (callus cultures) and plant regeneration; use 
of in vitro cultures as initial material in biotechnological studies; informational support of the 
work.  

Methods of in vitro microclonal propagation are the basis for biotechnologies of plant 
preservation and utilization. Potentially all plant species can be propagated via tissue culture but 
effective protocols of in vitro cultivation are used now for relatively limited number of plants 
mainly commercially used ones. Nevertheless the range of propagated in vitro wild plant species 
constantly increases. Modifications of salt compositions and plant growth regulators in culture 
media have been created for representatives of different taxonomic groups. Optimal physical 
culture conditions are not equal for different plant species too. At the same time cultivation 
regimes should be standardized as much as possible to ensure high reproducibility of the results. 
So-called "slow-growth" cultivation with the use of growth retardants or modification of physical 
factors (light, temperature) can ensure efficient conservation of plant material without frequent 
subcultivations to fresh culture media. It is especially important to take into consideration the 
impact of different factors and cultivation needs in large-scale collections where plants of 
different species are stored. In vitro banks have a number of benefits over living plant 
collections. They include independence on climatic and weather conditions, absence of the risk 
of exposure to attacks by pests and diseases due to storage under aseptic conditions, high 
multiplication coefficients, reduced space requirements, possibility to use any suitable explant to 
start aseptic culture and regenerate plants etc. In vitro conservation is of special importance for 
plants forming seeds with low longevity or vegetatively propagated plants (Westwood, 1989; 
Belokurova, 2010).  

An important prerequisite of in vitro approach success is availability of reliable 
propagation methods but by now reproducible protocols have not been elaborated yet for a 
number of recalcitrant plant species. Genetic changes (somaclonal variation) are also possible in 
the course of prolonged cultivation so appropriate methods of in vitro manipulations should be 
chosen to minimize such risks (Engelmann, 1997; Belokurova, 2010).  
 
Belokurova V.B. (2010). Methods of biotechnology in system of efforts in preserving plant biodiversity. Cytol. 
Genet. 44: 174–185.  
Engelmann F. 1997In vitro conservation research activities at the International Plant Genetic Resources Institute 
(IPGRI). Plant Tiss Cult Biotech. 3:46–51. 
Plucknett D.L.,Horne M.E. (1992). Conservation of genetic resources. Agricult, Ecosystems & Environ. 42:75–92.  
Sarasan W., Cripps R., Ramsay M.M., Atherton C., McMichen M., Prandergast G., Rowntree J.K. (2006). 
Conservation in vitro of threatened plants – progress in the past decade. In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant. 42: 206–214.  
Westwood M.N. (1989). Maintenance and storage: clonal germplasm. // Plant Breeding Reviews (Ed. J.Janick, 
Timber press, Portland, OR. 7: 111–128.  
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GENE PYRAMIDING IN WHEAT 

 

Fedak G.
1
, Zhang B.

1
, Chi D.

1
, Cao W.

1
, Hiebert C.

2
, Fetch T.

2 

 

1
Eastern Cereal and Oilseeds Research centre, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, On K1A 0C6, Canada 

2
Cereal Research centre, Agriculture and Agri-Food Canada, Winnipeg, MB R3T 2M9, Canada 

 

E-mail: George.fedak@agr.gc.ca 

 

Stem rust of wheat can be a very serious disease that can cause yield reductions of 70% 
in epidemic years. A new race of stem rust, designated as Ug99 was detected in Uganda in 1999. 
It has been spreading as predicted, to Iran, where it can be a threat to the wheat fields in India 
and China and to South Africa, where it presents a threat to the Americas and Australia. It is well 
known that that single genes for resistance may have lifespans as short as 5 years. Our approach 
is to produce lines of germplasm containing several genes which should have a longer life span. 

A number of rust resistance genes and their SSR markers are available. For example, leaf 
rust resistance gene Lr34 (derived from Frontana), stem rust resistance genes Sr33 (from T. 

tauschi), Sr39 (from Ae. speltoides) and Sr42 (from Norin40). The hybrid combination used to 
combine the genes was: AC Cadillac (Sr42, Lr34)/Carberry(Fhb1, Lr34)//RL5405 
(Sr33)/Carberry.Haploids were produced by the wheat x maize method (Fedak et al., 2007) and 
SSR markers were used to identify the pyramids. 

A total of 68 doubled haploids were produced. Some of the pyramids identified among 
the doubled haploids included Lr34, Sr33, Sr42, and Fhb1. It is known that Sr42 is very tightly 
linked to Bt10 (Menzies et al., 2006), thus this line essentially contains 5 resistance genes. Lr34 
not only provides leaf rust resistance but is known to enhance the effectiveness of the Srgenes 
(Kolmer et al., 2011). Other pyramids recently completed include Lr34, Sr33, Sr39,and Sr42. 
This germplasm will be employed in breeding programs to produce elite cultivars with stable and 
long term disease resistance. 
 
Fedak G.,Burvill M., Voldeng H. (2007). A comparison of anther culture and maize pollination for haploid 
production in wheat. J.Appl.Genet. 38: 407- 414. 
Kolmer J. A., Garvin DF., Jin Y. (2011). Expression of a Thatcher wheat adult plant resistance QTL on chromosome 
arm 2BL is enhanced by Lr34. Crop Sci. 52: 526 - 533. 
Menzies J. G., Knox R. E., Popovic Z., Procunier J.D. (2006). Common bunt resistance gene Bt10  located on wheat 
chromosome 6D. Can. J. Plt. Sci. 86: 1409 - 1412.   
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FastPCR SOFTWARE FOR PCR, IN SILICO PCR,  

OLIGONUCLEOTIDE ASSEMBLY AND ANALYSIS 

 

Kalendar R.N. 

 
MTT/BI Plant Genomics Laboratory, Institute of Biotechnology, University of Helsinki, P.O. Box 65, FIN-00014 

Helsinki, Finland; PrimerDigital Ltd, FIN-00790 Helsinki, Finland 

 

E-mail: ruslan.kalendar@helsinki.fi 

 

 
The software FastPCR as an integrated tools environment for PCR primer and probe 

design, provides comprehensive facilities for designing primers for most PCR applications and 
their combinations, including stdard, multiplex, long-distance, inverse, real-time, group-specific, 
unique, and overlap extension PCR for multi-fragment assembly in cloning, as well as bisulphite 
modification assays (Kalendar et al., 2011; 2014). It includes a programme to design 
oligonucleotide sets for long sequence assembly by the ligase chain reaction. The in silico PCR 
primer or probe search includes comprehensive analyses of individual primers and primer pairs. 
It calculates the melting temperature for standard and degenerate oligonucleotides including 
LNA and other modifications, provides analyses for a set of primers with prediction of 
oligonucleotide properties, dimer and G/C-quadruplex detection, linguistic complexity, and 
provides a dilution and resuspension calculator. The program includes various bioinformatics 
tools for analysis of sequences with GC or AT skew, of CG content and purine-pyrimidine skew, 
and of linguistic sequence complexity. It also permits generation of random DNA sequence and 
analysis of restriction enzymes of all types. It finds or creates restriction enzyme recognition 
sites for coding sequences and supports the clustering of sequences. It generates consensus 
sequences and analyses sequence conservation. It performs efficient and complete detection of 
various repeat types and displays them. FastPCR allows for sequence file batch processing, 
which is essential for automation.  

The FastPCR software is available for download at http://primerdigital.com/fastpcr.html 
and online version at http://primerdigital.com/tools/pcr.html. 
 
Schulman A.H. (2011). Java web tools for PCR, in silico PCR, and oligonucleotide assembly and analysis. 
Genomics. 98 (2):137–144. 
 
Kalendar R., Lee D., Schulman A.H. (2014). FASTPCR software for PCR, in silico PCR, and 
oligonucleotide assembly and analysis // DNA Cloning and Assembly Methods, Methods in Molecular 
Biology, Springer protocols, Methods in Molecular Biology series: Svein Valla and Rahmi Lale (ed.), V. 
1116. DOI 10.1007/978-1-62703-764-8_18.  
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TO COMMERCIAL FRUIT PRODUCTION 

 

Song G.-S., Baird W.V. 
 

Plant Biotechnology Resource and Outreach Center, Michigan State University 
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Perennial horticultural crops (e.g., apple, peach, cherry, blueberry, etc.) are important to 

agriculture worldwide, yet they are some of the most recalcitrant species, when it comes to 
applying advances in biotechnology for improvements in crop production and food quality. 
These crops are challenged by both environmental and biotic stresses. For example, northern 
high bush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) requires a minimum age (1 year) and 
vernalization (800 chilling hours) to flower and produce fruit, but overall little is known about 
the molecular mechanisms of flowering in woody plants. We identifyed and cloned a 525-bp 
FLOWERING LOCUS T (FT)-like gene (VcFT) from cDNA of a tetraploid blueberry cultivar. 
Ectopic expression of 35S:VcFT in tobacco induced flowering 28 days earlier than wild-type 
plants. Similarly, constitutive expression of 35S:VcFT in the blueberry resulted in an extremely 
early flowering phenotype at growth stages (e.g., during in vitro culture and in 6 to 10-week old, 
soil-grown transgenic plants) when non-transgenic shoots/plants had not yet flowered. These 
results demonstrate that VcFT is a functional floral activator, and its overexpression overrides 
photoperiodic and chilling requirements, and drives early and continuous flowering (Song et al., 
2013a). 

Blueberry cultivars are subjected to low temperature and freezing damage in early winter 
and spring. C-repeat binding factor (CBF) genes encode transcription factors that induce 
expression of genes conferring cold acclimation and freezing tolerance. CBF gene (BB-CBF) 
was isolated from the northern high bush blueberry (a cold-tolerant cultivar, 'Bluecrop') and 
introduced into the southern high bush blueberry (cold sensitive 'Legacy') to determine the 
effects on cold tolerance. Non-acclimated mature leaves, dormant flower buds, and flowers at 
various developmental stages from transformed and non-transgenic plants were subjected to 
electrolyte leakage assays over the course of 3 years. Transgenic lines revealed the increased 
freezing tolerance of leaves and dormant buds (Walworth et al., 2012). Expression of BB-CBF 
was increased in non-acclimated, transgenic lines, and to a level similar to that of acclimated, 
non-trangenic control plants. Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) adversely affects many 
Prunus species. pART27–PNRSV, an RNA interference vector containing an inverted repeat 
region of PNRSV, was transformed into two triploid cherry rootstocks, ‘Gisela 7’ (PNRSV-
infection sensitive) and ‘Gisela 6’ (PNRSV-tolerant). One year after inoculation, the non-
transgenic ‘Gisela 7’ trees have died, while the transgenic ‘Gisela 7’ trees have survived. These 
results demonstrate that the RNAi strategy is useful for the development of viral resistance in 
rootstocks (Song et al., 2013b). Additional experiments are underway with the transgenic 
rootstocks grafted to commercial scions to explore the potential to create non-genetically 
modified varieties producing commercial fruits, while avoiding concerns about 
transgene/exogenous protein production that are inherent for thetransformed genotypes. 

 
Song G-q., Walworth A., Zhao D., Jiang N., Hancock J. (2013a). The Vaccinium corymbosum FLOWERING LOCUS T-like gene 
(VcFT): a flowering activator reverses photoperiodic and chilling requirements in blueberry. Plant Cell Rep. 32:1759−69. 
Song G-q., Sink K., Walworth A., Cook M., Allison R., Lang G. (2013b). Engineering cherry rootstocks with resistance to 
Prunus necrotic ring spot virus through RNAi-mediated silencing. Plant Biotechnol. J. 11:702−8  
Walworth A., Rowland L., Polashock J., Hancock J., Song G-q. (2012). Overexpression of a blueberry-derived CBF gene 
enhances cold tolerance in a southern highbush blueberry cultivar. Mol. Breeding 30:1313−23. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Емец А.И. 
ГУ “Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины“ 

E-mail: yemets.alla@gmail.com 

 

Хотя за последние столетие наука развивается рекордными темпами, однако 
победить основных врагов человечества - голод и болезни – ей до сих пор так и не 
удалось. Более того, с каждым годом человечество сталкивается с новыми проблемами, 
среди которых одной из краеугольных является энергетический кризис, связанный с 
сокращением природных запасов нефти и газа. Эффективному решению этих сложных 
вопросов  могут способствовать новые направления, возникшие в биологии за последние 
десятилетия и развивающиеся галопирующими темпами. Среди них - прорывные 
разработки генной, клеточной инженерии и клонирования как основных методов 
современной биотехнологии. В основе большинства новых биотехнологических методов 
лежат прежде всего фундаментальные открытия и современные знания, 
предопределяющие дальнейшее развитие новых технологий. Одним из них является 
открытие и клонирование гена зеленого флюоресцентного белка (GFP, green fluorescent 
protein) из медузы Aequrea victoria, положившее начало новому направлению в 
современной биотехнологии. Именно за эти исследования в 2008 г. была присуждена 
Нобелевская премия ее первооткрывателям: О. Шимомуре, М. Чалфи и Р. Цину. На 
сегодняшний день новые генно-инженерные технологии с использованием GFP 
позволяют исследовать экспрессию огромного количества собственных и чужеродных 
генов, а также изучать функционирование, транспорт и локализацию различного рода 
белков и ферментов в живых клеточных системах, что значительно расширяет наши 
представления о строении и функционировании внутриклеточных структур. Такие 
исследования дают возможность получать все новые и новые фундаментальные знания в 
области биологии и медицины, а также ускорять разработки в области 
сельскохозяйственной биотехнологии, фармаколо-гии и биомедицины. К примеру, 
использование GFP-технологий учеными нашего института позволяет изучать 
особенности организации и функционирования цитоскелетных структур клетки растений 
при действии различных биотических и абиотических факторов (высокие и низкие 
температуры, гербициды, тяжелые металлы, УФ), механизмы аутофагии и клеточной 
смерти, а также разрабатывать новые методы доставки целевых генов в клетки. 

Еще один вызов современному обществу бросает недавно возникшая и быстро 
набирающая силу синтетическая биология, отцом которой является Крейг Вентер. Целью 
синтетической биологии является проектирование и построение новых (несуществующих 
в природе) биологических систем, базируясь на методах генной инженерии. Именно 
синтетическая биология обещает накормить, обогреть и вылечить весь мир, привнеся в 
существующую флору и фауну новые организмы. Так, к примеру, уже в конце  2010 г. в 
Институте К. Вентера (США) была создана первая бактерия с полностью синтетическим 
геномом. Выступая с своем пленарным докладом на годичном собрании Американского 
общества клеточных биологов (ASCB) в Нью Орлеане (декабрь 2013 г.) К. Вентер 
публично озвучил планы своих дальнейших разработок, обозначив, что наиболее 
приоритетным на сегодняшний день является получение синтетических микроорганизмов 
для продукции дешевого и экологически чистого биотоплива, электричества, синтеза 
сложных органических молекул, в том числе лекарств, вакцин, пищевых продуктов, 
промышленной химии и т.д. Для развития подобного рода исследований в нашей стране 
необходима весомая финансовая поддержка со стороны государства и понимание их 
важности для экономики и развития общества. 
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За науковими прогнозами населення світу зросте принаймні на 25 % до 2050 р. 
Для того, щоб прогодувати таку кількість людей, потрібно підвищити продуктивність 
сільського господарства на 50%. Більш того, окрім збільшення продуктивності, потрібно 
підвищити харчову цінність сільськогосподарських культур та знизити залежність 
світового сільського господарства від багатьох факторів (води, добрив, пестицидів). 
Останні досягнення у дослідженні мембранних транспортерів за допомогою сучасних 
методів генетики, молекулярної біології, транскриптоміки можуть забезпечити реалізацію 
ефективних практичних рішень для значного покращення врожайності важливих харчових 
сільськогосподарських культур, збільшити їх харчову цінність, знизити вміст деяких 
токсичних речовин та підвищити їх стійкість до ключових видів абіотичних стресів, до 
котрих належать засолення, дефіцит води, а також навіть стійкість до патогенів. На 
прикладі декількох мембранних транспортних систем будуть показані шляхи покращення 
солестійкості рослин, підвищення вмісту калію та натрію і зменшення накопичення 
арсену в тканинах рослин.   

 
FAO. FAO Land and Plant Nutrition Management Service // Available online: http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush. 
- 2008. 
Isayenkov S, Isner JC, Maathuis FJ. (2011) Rice Two-pore K+ channels are expressed in different types of vacuoles. 
Plant Cell.– 23. – P. 756 – 768.    
Isayenkov S., Isner J.C., Maathuis F.J.M. (2011) Membrane localisation diversity of TPK channels and their 
physiological role. Plant Signal Behav. 6(8), P. 1201 – 1204. 
Ісаєнков С.В. (2012) Фізіологічні та молекулярні аспекти сольового стресу     рослин. Цитологія і генетика. , 
46 (5), С. 50-71.  
 Mian A., Oomen R.J., Isayenkov S., Sentenac H., Maathuis F.J., Véry A.A. (2011). Over-expression of an Na+-and 
K+-permeable HKT transporter in barley improves salt tolerance. Plant J. 68(3):468 – 479. 
Ali W., Isner J.C., Isayenkov S.V., Liu W., Zhao F.J., Maathuis F.J. (2012). Heterologous expression of the yeast 
arsenite efflux system ACR3 improves Arabidopsis thaliana tolerance to arsenic stress. New Phytol. 194(3):716 –
723. 
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Sequence-based comparison is one of the most challenging tasks biologists ever faced. In 

fact, the issue has not been completely solved yet and ever more than one solution exist. On the 
example of the plant protein kinase superfamily we have developed the protocol for the 
identification of new protein kinases up to the follow-up experimental confirmation. Our current 
protocol is based on methods of sequence and structural bioinformatics and includes the 
following checkpoints: 1) primary selection of the proteins of interest - animal or fungal 
homologues with known function; 2) determination of catalytic domains sequences as the most 
conservative and distinctive feature of all protein kinases; 3) UniProt, GenBank, etc. blast-
database screening vs reference sequence; 4) pairwise alignments and analysis of the catalytic 
domains; 5) pairwise alignments and analysis of the complete sequences; 6)  HMM and pattern-
based profile analysis (SMART, HMMER, Pfam and PROSITE); 7) virtual search for the 
putative protein-protein interactions using STRING database request for known and predicted 
interactions (by homology); 8) comparison of the regions of ATP-binding pocket and 
functionally important loops: catalytic, activation and substrate binding; 9) joint clustering of 
plant homologues and annotated (control) sequences; 10) selection of template PDB-structures 
and reconstruction of 3D-structure of control protein and selected homologs; 11) optimization of 
3D-models by molecular dynamics and structure accuracy control (PROCHECK, MolProbity, 
etc.); 12) molecular fitting of the constructed 3D-models (RMS evaluation). 13) prediction of 
ligand-protein complexes with known specific inhibitors. Comparison of the active centers in 
control and homolog structures; 14) molecular dynamics of the constructed complexes: 
identification of residues involved in ligand binding and calculation of binding energies (∆G);. 
15) chemogenomic clustering of the ligand binding patterns. This approach is based on the 
libraries we developed using profiles of ATP-binding pocket and used for the identification of 
the alternative molecular targets. Therefore, further investigations is aimed to involve inhibitors 
typically designed for animal protein kinases. 16) in case the research is related to the 
participation of current protein kinases in the phosphorylation of specific substrates, it can also 
present the stage of substrate binding motifs detection. In particular, this has been used by us to 
explore some multigene kinase families (eg., СК1).  

Currently, this protocol was successfully applied for the identification of plant homologs 
of animal Aurora (A, B, C), Ste20, MAST2, DyrK1A, CK1, Bub1, etc. (Karpov et al., 
2010a,b,c). 
 
Karpov P.A., Nadezhdina E.S., Yemets A.I., Matusov V.G., Nyporko A.Yu., Shashina N.Yu., Blume Ya. 
B. (2010a). Bioinformatic Search of plant microtubule- and cell cycle related serine-threonine protein 
kinases. BMC Genomics. 11 (1). – S.14. 
Karpov P.A., Nadezhdina E.S., Yemets A.I., Blume Ya.B. (2010b). Results of the clusterization of human 
microtubule and cell cycle related serine/threonine protein kinases and their plant homologues. Mos. Univ. 
Biol. Sci. Bull. 65: 213–216. 
Karpov P.A., Raevsky A.V., Blume Ya.B. (2010b).Bioinformatic search for plant homologs of protein 
kinase BUB1-the keypoint of mitotic spindle assembly. Cytol. Genet. 44: 57–69. 
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Аутофагія являє собою висококонсервативний процес перетворення макромолекул 
та органел, притаманний усім еукаріотам. При реалізації аутофагії відбувається ре-
моделювання клітинного вмісту. В першу чергу це стосується деградації та відтворення 
пошкоджених білків та органел у процесі індивідуального розвитку, відповіді на зміни у 
енергетичному та трофічному забезпеченні клітини, а також реакції на різноманітні 
зовнішні стресові чинники біотичного та абіотичного походження. Останнім часом велика 
увага приділяється дослідженню участі цитоскелету у розвитку аутофагії та його 
залученню до регуляції різних аспектів перебігу даного процесу. Вважається, що різні 
компоненти цитоскелету можуть брати безпосередню участь у формуванні аутофагосом, 
їх активному транспорті, а також опосередковувати злиття з літичними органелами з 
утворенням аутолізосом, але механізми даних процесів потребують подальших детальних 
досліджень. Серед чинників, пов’язаних з розвитком аутофагії, особлива роль 
приділяється динеїнам як моторним білкам, та кінезинам, які у даному випадку 
виступають також як регулятори сигналінгу цитоскелету. Окрім цього, важливим у 
процесах аутофагії є функціональний динамічний стан цитоскелету та посттрансляційні 
модифікації, яких зазнають молекули тубуліну, зокрема, ацетилювання. У доповіді було 
розглянуто ймовірні функціональні взаємозв’язки між компонентами цитоскелету та 
процесами аутофагії. 

 
Литвин Д.І., Емец А.И., Блюм Я.Б. Розвиток аутофагії в клітинах тютюну BY-2 супроводжується 
ацетилюванням α-тубуліну. Доповіді Національної академії наук України. – 2013. – 5. – С.179-185. 
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Использование биотехнологических подходов для создания растений с новыми 
свойствами было начато более 40 лет назад. Одним из широко используемых методов 
является генетическая трансформация с использованием Agrobacterium rhizogenes и A. 

tumefaciens, базирующаяся на их природной способности переносить гены в геном 
растений. Cichorium intybus L. – съедобное растение, выращивается как салатная культура. 
Растения обладают рядом свойств, которые делают их привлекательным для 
биотехнологии объектом: синтезируют фруктаны, секветерпеновые лактоны, кумарины, 
флавоноиды, витамины. Изучение роста растений цикория in vitro выявило высокую 
регенерационную способность (Velayutham et al., 2007), что делает его использование 
перспективным, в том числе и для генетической трансформации (Maroufi et al., 2012). 

Для генетической трансформации цикория C. intybus  сорта Pala Rossa 
использовали A. tumefaciens и A. rhizogenes с векторными конструкциями, несущими 
целевые гены интерферона ifn-α2b человека, теломеразы человека  hTert, гены 
микобактерий esxA::fbpB

∆TMD и селективные гены nptII и bar. Сравнивали частоту 
трансформации при использовании разных векторов и накопление фруктозосодержащих 
сахаров в трансгенных растениях или корнях. Частота получения устойчивых растений 
зависела от использованного селективного агента (гены nptII или bar - канамицин или 
гербицид Баста), от типа экспланта (листья, семядоли, корни) и колебалась от 10% (корни, 
A. tumefaciens, ifn-α2b /35S, nptII/nos) до 86% (семядоли, A. tumefaciens, esxA:: fbpB

∆TMD 
/35S, nptII/nos). Низкая частота получения устойчивых растений наблюдалась при 
использовании векторов с селективным геном bar, что, вероятно, объясняется высокой 
чувствительностью цикория к гербициду Баста. Еффективность трансформации была 
подтверждена методом ПЦР, который выявил присутствие целевых и селективных генов 
во всех анализированных растениях. При определении накопления фруктозосодержащих 
сахаров (фруктанов) в трансгенных растениях и корнях показано, что в большинстве 
случаев генетическая трансформация приводила к значительному, до 20 раз, увеличению 
содержания этих соединений. Такой эффект может быть результатом ответной реакции 
растений на генетическую трансформацию как стрессовый фактор, а также 
обуславливаться эффектом положения перенесенных генов. Выявленная особенность 
трансгенных растений и «бородатых» корней может быть использована для получения 
линий-сверхпродуцентов ценного биологичеки активного соединения.  

Показана возможность высокоэффективного использования метода Agrobacterium-
опосредованной трансформации для получения трансгенных растений цикория 
векторными конструкциями, несущими гены ifn-α2b человека, теломеразы человека hTert, 
гены микобактерий esxA::fbpB

∆TMD. Эффективность получения растений зависела прежде 
всего от типа экспланта, а также от использованного селективного гена. 

 
Maroufi A., Karimi M., Mehdikhanlou K., Van Bockstaele E. De Loose M. (2012). Regeneration ability and genetic 
transformation of root type chicory (Cichorium intybus var. sativum). African J. Biotechnol. 11:11874–11886.  
Velayutham P., Ranjitha Kumari B.D., Baskaran P. (2007). An efficient in vitro plant regeneration system for 
Cichorium intybus L. an important medicinal plant. J. Agric. Technol. 2: 287–298. 
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Молекулярні маркери відіграють значну роль у вивченні генетичної мінливості та 

різноманіття, створенні генетичних карт зчеплення, діагностиці особин або ліній, 
виявленні цінних генів. Становлення систем ДНК-маркерів за останні сорок років було 
тісно пов’язано з досягненнями  у галузі молекулярної біології, генетики, біохімії. 
Недоліки біохімічних маркерів (наприклад, ізоферментів) цілковито компенсуються 
технологіями дослідження фрагментів ДНК, які ампліфікуються ПЛР, розділяються 
електрофорезом і після фарбування виявляються з точністю до нуклеотида (Kalendar, 
2011). Молекулярні системи виявлення генетичного поліморфізму не належать до  
трансгенних (ГМО) сільськогосподарських біотехнологій. Селекція за допомогою 
молекулярних маркерів (молекулярна селекція) має на меті передачу від донора 
культурному сорту-реципієнту селекційно цінних ознак, контролюючи процес на 
молекулярно-генетичному рівні (Сиволап, 2013). Маркерна селекція, хоча і перебуває на 
відносно ранній стадії свого розвитку, потребує значних фінансових витрат і технічної 
майстерності, однак залишається пріоритетним завданням для багатьох країн (FAO, 2007). 
У співпраці з Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України та Селекційно-
генетичним інститутом НЦНС НААН України нами були розроблені та впроваджені 
ефективні системи молекулярних маркерів для цілого ряду важливих ознак: 1) високої 
хлібопекарської якості у сортів озимої м’якої пшениці шляхом ідентифікації алеля Glu-
B1al; 2) білого кольору зерна пшениці для створення білозерних сортів, які витісняють 
червонозерні пшениці та мають спеціалізоване технологічне використання при 
виготовленні продуктів з оббивного борошна високих виходів, подового (плоского) хліба, 
локшини,через пошук трьох рецесивних генів r1, r2, r3; 3) підвищеним вмістом білка та 
мікроелементів Fe і Zn у зерні завдяки добору селекційного матеріалу пшениці з 
рекомбінованим QTL-фактором Gpc-B1 хромосоми 6В дикорослої пшениці Triticum 

turgidum ssp. dicoccoides (Körn) Thell.; 4) знижений вміст амілози у крохмалі 
новостворених селекційних ліній пшениці (частково ваксі (Wx)) для хлібопекарського 
використання; 4) наявність, локалізація та фізіологічні прояви житніх транслокацій 1RS та 
1RSm у пшениці (Моргун та ін., 2013); 5) моніторинг поширення трансгенної кукурудзи, 
ріпаку, сої за допомогою ДНК-маркерів у Київській, Дніпропетровській, Черкаській 
областях. Завдяки молекулярним маркерам дослідник завжди має можливість здійснення 
правильного вибору бажаного матеріалу. Тому такі роботи знаходять все більш широке 
застосування у селекційних установах, агропромислових формуваннях України різних 
форм власності, науково-дослідних інститутах, генетичних банках. 
 
FAO. 2007. Marker-assisted selection: Current status and future perspectives in crops, livestock, forestry and fish. 
E.P. Guimarães, J. Ruane, B.D. Scherf, A. Sonnino& J.D. Dargie, eds. Rome. − P. 471. 
Kalendar R. (2011). The use of retrotransposon-based molecular markers to analyze genetic diversity. Field and 
Vegetable Crops Res. 48(2): 261−274. 
Моргун Б.В., Степаненко А.И., Чугункова Т.В. (2013). Молекулярно-генетический анализ сортообразцов 
озимой пшеницы, выращенных в различных экологических зонах Украины. Известия Самарского научного 
центра РАН. Т. 15, № 3 (4).  С. 1390−1393. 
Сиволап Ю.М. Молекулярные маркеры и селекция. Цитология и генетика. – 2013. − Т. 47, № 3. − С. 71−80. 
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Гриби роду Puccinia Pers. є досить поширеними облігатними паразитами, що 

викликають іржу у пшениці та ячменю. Різні різновиди іржі у роки епіфітотій можуть 
призводити до втрати понад 50% врожая згаданих культур. Тому пошук генів стійкості до 
різноманітних патотипів іржи і подальше отримання стійких ліній пшениці та ячменю за 
рахунок пірамідингу цих генів є однією з найважливіших задач сучасної селекції. До 
важливих генів, які мають братись до уваги у селекційному процесі на стійкість до різних 
видів іржі, можна віднести у першу чергу гени Lr34 і Sr2 у пшениці та гени Rpg у ячменю. 

Ген Lr34 пов’язаний зі стійкістю пшениці до бурої іржі. Серед проаналізованих 81 
сортів пшениці української селекції за допомогою кодомінантного молекулярно-
генетичного маркера cssfr5 встановлено доволі високий відсоток потенційно «стійких» 
(тобто тих, що мають алель Lr34(+)) до іржі сортів. Значна їх частина належить до сортів 
одеської селекції (Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства 
та сортовивчення НААН України – СГІ). Для пошуку та визначення алельного стану Sr2 
гена, який надає стійкості пшениці до стеблової іржі, було використано CAPS маркер 
(csSr2). Цей маркер дозволяє виявити три різних алельних стани Sr2 локуса: «нуль»-алель 
або відсутність ампліфікації; алель типу «Marquis», пов'язаний з «неактивним» станом Sr2 
гена; алель типу «Hope» – «активний» стан Sr2 гена (характерний для стійких до стеблової 
іржи сортів. Встановлено, що переважна більшість проаналізованих сортів пшениці 
вітчизняної селекції має алель «Marquis», асоційований з північно-американськими та 
CIMMYT сортами, що не містять Sr2 ген в “активному” стані. З проаналізованих 64 сортів 
м’якої пшениці селекції СГІ 67% (43) мають генотип «Marquis», 33% – «нуль»-алель і 
немає жодного сорту з генотипом «Норе». Із проаналізованих 46 сортів пшениці 
Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України та Інституту фізіології 
рослин і генетики НАН України – 56% мають генотип «Marquis», 44% – «нуль»-алель і 
жодного сорту з генотипом «Норе». Також проведено пошук та визначення алельного 
стану генів, що надають стійкості ячменю до стеблової іржи (Puccinia graminis f. sp. 
tritici). На даний час ідентифіковано сім таких генів: Rpg1, Rpg2, Rpg3, Rpg4, Rpg5, rpgBH, 
і Rpg6. Три з них – Rpg1, Rpg4, Rpg5 – клоновано. Було досліджено 11 сортів ячменю 
вітчизняної селекції: Галичанин, Аватар, Вакула, Лука, Воєвода, Всесвіт, Водограй, 
Командор, Святогор, Еней, Геліос. Для всіх одинадцяти сортів вітчизняного ячменю 
показана відсутність функціональних алелів генів стійкості Rpg1 та Rpg5. Отриманий 
результат лише доводить, що стійкість до високовірулентних форм стеблової іржі є 
достатньо рідкісним явищем, і ймовірність знаходження активних алельних станів цих 
генів, враховуючи відомі родоводи, в українських сортах є невисокою. Біоінформаційний 
пошук гомологів Rpg генів ячменю у пшениці попередньо дозволив встановити високий 
ступінь гомології генів Rpg5 ячменю та MLA10, MLA7, TmMla1, Sr33 пшениці, обумовлену 
наявністю NB (нуклеотид-зв’язуючий домен, містить мотив P-loop - регулює активність 
білка) та LRR (лейцин-багаті повтори, що виконують функцію специфічного пізнання 
патогену) доменів. 
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Одним з найбільш ефективних та економічно вигідних способів підвищення 
продуктивності сільськогосподарських рослин є селекція. Внесок селекції у збільшення  
врожайності в останні півстоліття складає близько 50% при відносно невеликих витратах. 
Впровадження сучасних біотехнологій суттєво підвищило ефективність світового 
рослинництва. Швидко зростають площі під генетично модифікованими рослинами, 
наближаючись до 200 млн. га. Збільшились валові збори зерна в Україні до 60 млн. т. Це, 
безумовно, позитивне явище для економіки країни, але є особливості розвитку 
вітчизняного рослинництва, які потребують детального аналізу. Так, авторами і 
власниками переважної більшості гібридів кукурудзи, соняшника, цукрових буряків, 
сортів сої, ріпаку, овочевих, що висіваються в Україні, є іноземні фірми. Чи є можливість 
української біотехнології підвищити конкурентноспроможність наших сортів і гібридів і 
селекції, взагалі? Використання подвоєних гаплоїдів дозволяє отримати гомозиготний 
матеріал у ранішніх поколіннях. Використання молекулярних маркерів значно скорочує 
об’єми селекційних популяцій та терміни створення сортів. Для підвищення 
конкурентноспроможності українських сортів і гібридів на внутрішньому і зовнішньому 
ринках необхідно скоротити термін отримання гомозиготного матеріалу, зменшити об`єм 
популяції, що селектується, запровадити  аналіз структури сортів, ДНК-паспортизацію 
маркерний добір та маркерну селекцію. Одним із основних розробників сучасних 
біотехнологій в рослинництві НААН України є відділ геноміки і біотехнології СГІ НЦНС. 
Зокрема, нами проводиться розробка ДНК-технологій відбору генотипів м’якої пшениці за 
комплексом агрономічно важливих ознак. Встановлений алельний стан генів, що 
впливають на тип та темп розвитку гексаплоїдної та тетраплоїдної пшениці (Vrn, Ppd). 
Детектовано 1RS транслокації в гібридах та сортах м’якої пшениці. Встановлено алелі 
генів, що зумовлюють стійкість до проростання насіння у колосі. Ідентифіковано гени 
стійкості до бурої іржі, що забезпечують стійкість ліній та сортів отриманих від 
міжвидових схрещувань. Визначено алельний стан генів короткостебловості (Rht) та 
досліджено їх ефекти на агрономічні ознаки пшениці. Визначено  алелі генів гібридного 
некрозу (Ne1, Ne2) у сортів і ліній м’якої пшениці. Розробляється ДНК-технологія відбору 
генотипів – носіїв генів морозостійкості пшениці. Розроблено модель маркерного добору 
на основі даних щодо залежності між певним сполученням ДНК-маркерів алелів локусів 
кількісних ознак кукурудзи та рівнем їх фенотипового прояву. Проведено 
експериментальне моделювання маркерного добору в популяції кукурудзи (ГК 26 х Мо 
17) F3 за трьома важливими кількісними ознаками (висота рослини, глибина зерна, 
індивідуальна продуктивність), визначено тестові системи маркерів для кожної ознаки. 
Ефект добору склав 9,1-17,6 % (проти 2,6 % за фенотиповим добором). З використанням  
маркерного добору створено гібриди кукурудзи «Діалог» і «Діалог 300». Розроблено 
систему ДНК-маркерів для диференціації ліній за типом цитоплазматичної чоловічої 
стерильності (ЦЧС). Маркерна система для визначення стану ЦЧС-асоційованих локусів 
та гена-відновника фертильності молдавського типу дозволяє диференціювати стерильні 
та фертильні генотипи без ґрунтового контролю. 
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Растения как экспрессионная система имеют ряд существенных преимуществ, 

касающихся, прежде всего, белков эукариотического происхождения: в растительной 
клетке белки претерпевают необходимые  для нормальной биологической активности 
посттрансляционные модификации; растительные системы экономичны и легко 
масштабируются; риск загрязнения бактериальными токсинами или потенциальными 
патогенами человека минимален, поэтому стадия очистки продукта может быть 
исключена (съедобные вакцины). Основным препятствием при использовании растений 
для биотехнологического производства является часто низкий уровень накопления 
рекомбинантных белков, что обусловлено влиянием внутриклеточных систем регуляции 
на разные стадии экспрессии трансгена, а также деградацией конечного продукта под 
действием протеиназ. Селекция стабильно высокопродуктивной линии представляет 
собой длительный и трудоёмкий процесс, основанный на долгосрочном анализе 
множественных уникальных событий трансформации. Для улучшения экспрессии 
трансгена были разработаны подходы, оптимизирующие процесс на каждой из стадий: 
трансфекции и интеграции, транскрипции, процессинга и транспорта РНК, трансляции и 
формирования пространственной структуры белковой молекулы, компартментализации и 
аккумуляции конечного продукта. Они включают в себя выбор метода переноса 
трансгена, экспрессионного вектора и растения-хозяина. Основополагающую роль играет 
адаптация трансгена для эффективной транскрипции и трансляции в данном 
биохимическом окружении, создание селекционно-репортерной схемы анализа 
трансформантов, транспорт и защита от действия протеаз конечного продукта и 
блокирование сайленсинга. Учёт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиться 
кумулятивного эффекта.   

Среди множества современных стратегий получения рекомбинантных белков из 
растений наши исследования направлены на оптимизацию протокола для транзиентной  
экспрессии, которая происходит без интеграции чужеродной ДНК в геном растения. 
Преимуществом этого метода является возможность быстрого накопления значительных  
количеств продукта в отдельных органах или тканях без необходимости создания 
трансгенного растения. Другое направление - создание экспрессионно-селекционной 
системы, которая включает гибридный ген целевого и репортерного белка, такого как 
термостабильная лихеназа Clostridium thermocellum, что, как было показано, позволяет  
одновременно с накоплением целевого продукта проводить мониторинг его количества, а 
также может увеличивать стабильность конечного продукта. Применение промоторов, 
обеспечивающих тканеспецифическую экспрессию трансгенов, а также сигнальных 
последовательностей, позволяет накапливать чужеродные белки преимущественно в 
целевых тканях и органеллах, что снижает риск неблагоприятного воздействия этих 
белков на растения, человека и окружающую среду и/или способствует их стабильности. 
 

Работа выполняется при поддержке гранта НАНУ УкрИНТЭИ № 0110U006061 и № 0110U006062. 
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Defensins are antimicrobial peptides with a wide range of biological activities grouped in 
plant genomes to multigene families. In conifer species from genus Pinacea, Picea glauca 
genome five (PgD1-5) and Picea abies two (SPI1 and SPI1B) defensin genes have been 
identified. We have cloned defensins PsDef1 (GenBank Acc. No. EF 455616.1) and PsDef2 
(GenBank Acc. No. EF 455617.1) from cDNA library of pine seedlings as well as defensin 
PsDef3 (GenBank Acc. No. JN980401) from cDNA of P. sylvestris seeds (Kovaleva et al., 2009; 
Yusypovych, 2012). 

It is known that angiosperm defensin genes consist of two exons and one intron (Lay FT 
et al., 2005). In our study we aimed to elucidate genomic organization of known Scots pine 
defensins. DNA from three-year Scots pine seedlings was used as PCR matrix with the specific 
primers to full-length cDNA PsDef1 (Kovaleva et al., 2009). PCR conditions:  95°C, 3 min; 
95°C, 1 min; 62°C, 1 min; 72°C, 1 min and 30 cycles of 72°C, 5 min. As an amplification result 
we obtained products 336 bp and 384 bp in length that were subsequently cloned into pET23d 
(+) vector with Nco1 and EcoR1 endonuclease sites. Plasmids with cloned fragments were 
sequenced using automatic DNA sequenator, ABI 73TM («Applied Biosystems», UK).  

As a result of sequencing, we found that the 336 bp fragment contains a sequence of 252 
bp that is 100% identical to the cDNA PsDef1 and 84 bp intron. The intron of PsDef1 localized 
in sequence encoding the N-signal peptide. Amplified 384 bp product contained 132 bp intron 
and new defensin coding sequence PsDef4 (Pinus sylvestris Defensin 4) 90% identical to PsDef1 
88% − to PsDef2, and 89% − to PsDef3. Full-length PsDef4form as well as other Scots pine 
defensins consists of 83 amino acid residues (aa) and contains a 33 aa N-terminal signal peptide. 
The mature PsDef4 form has 50 aa and conserved amino acid residues common to all plant 
defensins. The relative molecular mass of PsDef4 is 5577.5 Da, isoelectric point – 8.95 and 
charge at pH 7.0 − 6.73. 

Thus, the genomic structure of Scots pine defensins PsDef1 and PsDef4 has been 
identified for the first time. These genes are characterized by high homology of coding 
sequences and different length of introns that confirms the presence of multigene defensin family 
in Scots pine genome like angiosperms defensins. 

 
Kovaleva V., Kiyamova R., Cramer R., Krynytskyy H., Gout I. et al. (2009). Purification and molecular cloning of 
antimicrobial peptides from Scots pine seedlings. Peptides. 30 (12): 2136 – 2143. 
Lay F.T., Anderson M.A. (2005). Defensins – components of the innate immune system in plants. Curr Protein 
Peptide Sci. 6 (1) : 85 – 101.  
Yusypovych Y.М. Scots pine seed defensins // Shevchenkivska vesna 2012: Life Sciences: Abstract book X Int. 
Interdisciplinary Sci. Conf. Stud. Young Sci. March 19–23, 2012. – Kyiv, 2012. – P. 341 – 342. 
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Малий гідрофобний протеїн 1 (SHP1), ідентифікований у моху Physcomitrella patens 

у 2004 р. (Kroemer et al., 2004), має гомологію до білків висококонсервативної родини, що 
синтезуються у різних насінневих рослин під вливом низки абіотичних факторів. У 
судинних рослин спостерігається певна спеціалізація відповіді на той чи інший вид стресу 
різними гідрофобними протеїнами. В той же час, у моху P. patens SHP1 синтезується як у 
відповідь на дію дегідратації або засолення, так і під впливом низьких температур або 
абсцизової кислоти. Секвенування фрагмента гена SHP1 у шести видів мохоподібних 
показало наявність в усіх зразках інтронів. У повному сиквенсі P. patens було знайдено 
ділянку 168047706: 122255-122599, що мала послідовність, ідентичну з секвенованою 
нами, та виявляла ідентичність з мРНК (AY496071.1). Секвеновані зразки з мохів 
Polytrichum juniperinum, Warnstorfia fontinaliopsis та P. patens не відрізнялися за 
нуклеотидною послідовністю SHP1 як у кодуючій частині, так і за інтроном. В той же час, 
мохи Bryum pseudotriquetrum та Sanionia georgicouncinata мали значно довші (499 п.н., 
другий тип інтрону) та ідентичні між собою інтрони, гомологічні інтронам трьох перших 
видів тільки по 5’- (6 п.н.) та 3’- (9 п.н.) кінцях. Сіквенси мали 5 однакових замін, з них 4 у 
екзонах та 1 у консервативній частині інтрону (у порівнянні з P. patens), проте це не 
призводило до змін амінокислотної послідовності протеїнів. Секвеновані послідовності 
моху Ceratodon purpureus (зразки отримано з Антарктики) мали третій тип інтрону 
довжиною 380-381 п.н., ідентичний інтрону P. patens на обох консервативних ділянках. 
Зразки рослин того ж виду, але зібрані у Санкт-Петербурзі, у варіабельній зоні інтрону 
мали від 6 до 9 замін відносно гомологічної ділянки антарктичного цератодону. В свою 
чергу, останній має одну делецію в 1 п.н. У просеквенованій частині першого екзону є 3 
заміни поспіль, перша з яких характерна і для послідовностей другого типу, а дві інші 
припадають на один кодон та приводять до заміни глутаміну на аргінін. У другому екзоні 
всі зразки C. purpureus мали 2 однакові заміни відносно P. patens, одна з яких змінює 
валін на амінокислоту лейцин. Внутрішньовидова мінливисть SHP1 C. purpureus є 
меншою, ніж відмінність від інших видів. Крім того, всі секвеновані послідовності 
відрізнялися від послідовності гена малого гідрофобного протеїна 2 P. patens. Таким 
чином, показано наявність інтронів в послідовності гена SHP1 мохоподібних різних видів. 
Серед досліджуваних послідовностей виявлено три типи інтронів, гомологічних між 
собою тільки на 5’- та 3’-кінцях. Послідовності, які мають перший (P. patens, P. 

juniperinum, W. fontinaliopsis) та другий (B. pseudotriquetrum та S. georgicouncinata) тип 
інтронів, ідентичні в своїх групах як за кодуючими, так і за некодуючими ділянками. 
Послідовності, що мають третій тип інтронів, характерні для виду Ceratodon purpureus і 
відзначаються внутрішньовидовою мінливостю як в інтроні, так і в екзонах.  

Роботу виконано за фінансової підтримки гранта НАНУ-РФФД 0112U002937. 

 
Kroemer, K., Reski, R., Frank, W. (2004). Abiotic stress response in the moss Physcomitrella patens: evidence for an 
evolutionary alteration in signaling pathways in land plants. Plant Cell Rep. 22 : 864 − 870. 
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Стеблова іржа - Puccinia graminis f. sp. Tritici вражає ячмінь і пшеницю, найчастіше 
викликає масові епідемії, які призводять до значного зниження врожаю та якості зерна. У 
зв’язку зі швидким поширенням стеблової іржі патотипу Ug99 з Африки на схід Євро-
Азійського континенту виникає ризик розповсюдження цієї хвороби і в Європейських 
країнах, тому пошук генів стійкості до різноманітних хвороб пшениці та ячменю зараз є 
одним з пріоритетних напрямків сучасної біології рослин. Нині доволі багато наукових 
праць присвячено дослідженню генів стійкості до стеблової іржі пшениці та ячменю, 
зокрема rpg1 та rpg5, які забезпечують стійкість до найбільш вірулентних патотипів 
стеблової іржі (Pgt-QCCJ, Pgt-TTKSK). Проте, досі відсутні повідомлення щодо аналізу 
наявності цих генів у сортах ячменю української селекції. Метою роботи був пошук 
вищезгаданих генів у вітчизняних сортах ячменю, а також встановлення їх алельних 
станів.   

Rpg1 є домінантним геном стійкості, що кодує білок, подібний до рецептору кінази 
з унікальним поєднанням двох тандемних кіназних доменів. Ген було клоновано і 
секвеновано. Аналіз мутантів за геном rpg1 показав, що у стійких ліній ячменю повинні 
бути присутні обидва кіназних домени, але лише один із них виявляє кіназну активність 
(Brueggerman et al., 2008). Rpg1 кодує три домени: нуклеотид-зв’язувальний, домен, 
збагачений лейциновими повторами і серин-треонін -протеїнкіназний домен. Наявність 
трьох доменів передбачає його можливу участь  в розпізнаванні патогену і передачі 
сигналу (Brueggerman and Rostoks, 2002). Ген rpg5 виявлено при дослідженні стійкості 
лінії ячменю Q21861 до стеблової іржі жита, а його вихідним джерелом є сорт ячменю 
Kindred. У нашій роботі було використано 11 сортів ячменю української селекції. ДНК 
виділяли з етіольованих проростків методом ЦТAБ. Ідентифікацію генів проводили за 
допомогою ПЛР аналізу зі специфічними праймерами. Інформація про послідовності 
праймерів для визначення алельного стану гена rpg1 наведено у роботі Eckstein and 
Rossnagel (2004). Для визначення алельного стану гена rpg5 було створено власні 
праймери, що дають змогу ідентифікувати стійкий алель, характерний для лінії ячменю 
Q21861. У досліджених сортів ячменю української селекції не було виявлено ні стійких, 
ані чутливих алелів rpg1 −гена стійкості до стеблової іржі пшениці та ячменю, а також 
встановлено відсутність стійкого алеля гена rpg5, характерного для лінії Q21861. 

Отримані результати вказують на те, що стійкість до високовірулентних форм 
стеблової іржі може бути досить рідкісним явищем, і, з урахуванням складених родоводів, 
ймовірність знаходження активних алельних станів цих генів в українських сортах 
ячменю є невисокою. 
 
Brueggeman R., Druka A., Nirmala S. (2008). The stem rust resistance gene Rpg5 encodes a protein with nucleotide-binding-site, leucine-rich, 
and protein kinase domains. PNAS 105 (39): 14970 – 14975. 
Brueggeman R., Rostoks N. (2002). The barley stem rust-resistance gene Rpg1 is a novel disease-resistance gene with homology to receptor 
kinases. PNAS. 99 (4):  9328 – 9333.  
Eckstein P,  Rossnagel B. (2004). Allele-specific markers within the barley stem rust resistance gene (Rpg1). Barley Genet News. 33: 7–12.  
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Некротрофні фітопатогенні гриби видів Pyrenophora tritici-repentis та Stagonospora 

nodorum можуть бути причиною втрати до 50% врожаю озимої м’якої пшениці та 
погіршення якості зерна. Для представників обох видів грибів одним із ключових 
факторів патогенності є так званий токсин А, низькомолекулярний білок вагою 13,8 кДа. 
Ознака нечутливості токсину обох видів асоціюється з рецесивним алельним станом гена 
tsn1 (далі алель “t”), в той час як домінантний алель Tsn1 (далі алель “T”) асоціюють із 
чутливістю (Faris et al. 2010). Нами було досліджено сорти селекції СГІ НААН за 
допомогою молекулярно-генетичних маркерів гена Tsn 1, асоційованого із чутливістю до 
токсинів А грибів P. tritici-repentis та S. nodorum. В якості контролів вибрали сорти 
“Chenese Spring” (“+“-контроль) та “Bobwhite“ (“-“-контроль). Використали 
мікросателітний маркер Xfcp394, зчеплений із локусом на відстані 1,2 сМ та специфічний 
маркер Xfcp623, що знаходиться в 5 інтроні гена (Faris et al. 2010). Було проаналізовано 64 
сорти пшениці селекції СГІ НААН та одну лінію ‘1B3’ на основі сорту Безоста-1. Частота 
алелю “t“ (асоційованого зі стійкістю) маркера Xfcp394 є надзвичайно високою і становить 
98,4% (рахуючи поліморфні сорти). Із ДНК лише одного сорту “Єдність“ були отримані 
тільки амплікони, характерні для алелю “T“ (асоційованого з чутливістю). Частота алелю 
“t“ маркера Xfcp623 була нижчою, і становила 75 % (48 сортів із 64 досліджених).  

Варто провести більш детальний аналіз українських сортів озимої м’якої пшениці 
за допомогою маркера Xfcp623 та скрінінг з використанням молекулярних маркерів інших 
генів чутливості до токсинів P. tritici-repentis. 

 
Faris J.D., Zhang Z., Lub H., Lua S., Reddy L., Cloutier S., Fellerse J.P., Meinhardt S.W., Rasmussen J.B., Xu S.S., 
Oliver R.P., Simons K.J., Friesen T.L. (2010). A unique wheat disease resistance-like gene governs effector-
triggered susceptibility to necrotrophic pathogens. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 107 (30) :13544 −13549. 
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На сьогоднішній день флора Антарктичного регіону є малодослідженою. Науковий 
інтерес до неї зумовлюється наявністю адаптаційних механізмів до впливу негативних 
факторів навколишнього середовища, зокрема низьких температур, малої кількості опадів, 
високої інтенсивності ультрафіолетового випромінювання тощо. Пошук генів, які 
детермінують стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, має не 
лише фундаментальний, але й практичний аспект для покращення вже існуючих 
властивостей сільськогосподарських рослин. 

Гени групи SHP кодують малі гідрофобні протеїни (small hydrophobic proteins) – 
клас консервативних білків, який зустрічаються у різних організмів, включаючи рослини, 
тварини, гриби і бактерії (Kroemer et al. 2004). Було показано, що експресія цих білків 
індукується практично усіма стресовими факторами. Основна роль SHP білків у 
забезпеченні адаптаційних властивостей полягає у стабілізації структури мембран, що 
комплексно підвищує стресостійкість рослин. 

Метою роботи було виявлення, клонування та молекулярно-генетичний аналіз 
послідовностей генів shp1 малих гідрофобних білків з антарктичних мохів Warnstorfia 

fluitans, Polytrichum juniperinum та інших. Для цього виділяли загальну ДНК 
досліджуваних мохів та поводили ПЛР з геноспецифічними праймерами, підібраними до 
модельного моху Physcomitrella patens. Із 7 зразків, у яких проходила реакція ампліфікації 
з праймерами, виділяли загальну РНК за методикою (Box et al. 2011): гомогенізували 
живий матеріал у буфері для виділення РНК (0,1М Трис pH 8,0, 5мМ ЕДТА pH 8,0, 0,1М 
NaCl, 0,5% SDS), очищали отриманий гомогенат фенол-хлороформовою сумішшю, 
осаджували РНК ізопропанолом із 3М ацетатом натрію та промивали 70% етанолом. 

На матричній РНК з використанням праймерів Oligo (dT)18 проводили зворотню 
транскрипцію – синтез комплементарної ДНК. Цільові гени було ампліфіковано з кДНК за 
допомогою двох пар специфічних праймерів: SHP1F-SHP1R та SHP2F-SHPR2. Отримані 
фрагменти кДНК було клоновано шляхом хімічної трасформації у плазмідний вектор 
pUC19 та перенесено у Escherichia coli штаму XL-1 Blue. Відбір трансформованих клонів 
проводили на амінопептонному середовищі. В якості селективного агенту 
використовували карбеніцилін (100 мг/мл). З 20 відібраних колоній було виділено 
рекомбінантну плазміду, перевірено наявність вставки довжиною 200 пар нуклеотидів 
рестриктазами HindIII і EcoRI та передано на секвенування.  

Подальші дослідження дозволять визначити філогенетичну спорідненість між 
різними видами, охарактерезувати дані послідовності, запропонувати можливі механізми 
захисту рослин від негативних умов навколишнього середовища.  

Роботу здійснено в рамках спільного проекту НАН України та РФФД «Вивчення молекулярно-

генетичних основ та фізіологічних особливостей адаптації до абіотичних стресів на прикладі рослин 

Антарктики», державний реєстр №0112U0029347. 
 

Box M.S., Coustham V., Dean C., Mylne J. S. ( 2011). Protocol: A simple phenol-based method for 96-well extraction of high 
quality RNA from Arabidopsis. Plant Methods. 7 (7). 
Kroemer K., Reski R., Frank W. (2004). Abiotic stress response in the moss Physcomitrella patens: evidence for an evolutionary 
alteration in signaling pathways in land plants. Plant Cell Reports. 22: 864−870. 
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В Україні широкого використання у процесі створення нових ліній м’якої пшениці 
набув селекційний матеріал з пшенично-житніми транслокаціями. Поширення  набули 
сорти м’якої пшениці з транслокацією 1BL.1RS та, у меншій мірі, з транслокацією 
1АL.1RS. Аналіз вітчизняних сортів озимої м’якої пшениці виявив пшенично-житню 
транслокацію 1BL.1RS у 22, а транслокацію 1АL.1RS – у 4 сортів (Власенко, 2008). 
Необхідність контролю перенесення та розповсюдження пшенично-житніх транслокацій 
за допомогою молекулярних методів є важливим завданням при відборі необхідних 
генотипів у селекції озимої м’якої пшениці. Метою роботи був підбір молекулярних 
маркерних систем на основі мультиплексних полімеразних ланцюгових реакцій (ПЛР) та 
перевірка вибірки нових та поширених сортів української і зарубіжної селекції на 
наявність транслокацій 1BL.1RS та 1АL.1RS. Для мультиплексного виявлення генотипів з 
1АL.1RS- та 1ВL.1RS- транслокаціями використовували праймери до мікросателітного 
локусу SCM9 жита (1RS плече) (Saal and Wricke, 1999) та праймери до референтного гену 
пшениці TaTM20. При наявності 1AL.1RS транслокації очікували амплікон 226 п.н., 
1ВL.1RS – 206 п.н. При відсутності транслокації сигналу не спостерігали. З літературних 
джерел (Yediay et al., 2010) відомо, що у випадку, коли донором транслокації виступав 
сорт Salmon, можна спостерігати у сортів з 1ВL.1RS амплікон, характерний для 
транслокації 1АL.1RS. Тому для підтвердження адекватності першої реакції 
використовували додаткову пару праймерів до жито-специфічних повторів ДНК родини 
R173 (Rogowsky et al., 1992) та праймери до референтного гену пшениці актіну act. При 
наявності 1AL.1RS транслокації очікували амплікони 233 та 338 п.н., 1ВL.1RS та при 
відсутності транслокації сигналу не спостерігали. За обраними системами були розроблені 
мультиплексні ПЛР для двох взаємодоповнюючих маркерних систем та проведена їх 
адаптація для аналізу українського сортового матеріалу на хромосомну локалізацію 
пшенично-житньої транслокації 1RS. Результати аналізу були підтверджені білковим 
аналізом. В результаті аналізу на наявність пшенично-житніх транслокацій було виявлено 
20 сортів, які несуть 1AL.1RS транслокацію та 9 сортів – 1ВL.1RS транслокацію. Сорти 
Борія та Трипільська несуть генотипи, як з транслокацією так і без. Отримані результати 
підтверджують адекватність обраних систем та можуть бути використані в селекційному 
процесі для контролю сортів пшениці із житнім генетичним матеріалом. 

 
Власенко В.А. Створення вихідного матеріалу для адаптивної селекції і виведення високопродуктивних 
сортів пшениці в умовах Лісостепу України: Автореф. дис. … докт. с.-г. наук. – Одесса, 2008. – 48с.  
Rogowsky P.M.K., Shepherd W., Langridge P. (1992). Polymerase chain reaction based mapping of rye involved 
repeated DNA sequences. Genome. 35: 621–626. 
Saal B., Wricke G. (1999). Development of simple sequence repeat markers in rye Secale cereale L.  42: 964–972. 
Yediay F. E., Baloch F. S., Kilian B., Ozkan H. Testing of rye-specific markers located on 1RS chromosome and 
distribution of 1AL.RS and 1BL.RS translocations in Turkish wheat (Triticum aestivum L., T. durum Desf.) varieties 
and landraces (2010). Genet Resour Crop Evol.  57: 119–129. 
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Генетический дрейф, или горизонтальный перенос генов между популяциями, 
может проходить в двух направлениях. В одном случае, дикорастущие растения 
выступают как источники селекционно-ценных признаков для сельскохозяйственных 
культур. Однако имеет место и обратный процесс – перенос генов от культурных 
растений к их дикорастущим сородичам, что может представлять опасность для 
биоценозов в случае, когда переносимые аллели созданы искусственно. Аллели генов, 
полученных в результате мутагенеза, не встречаются в естественном генофонде, поэтому 
могут служить маркерами генетического дрейфа. У естественного аллополиплоида рапса 
Brassica napus L., возникшего в результате гибридизации капусты огородной (B. oleracea, 
С-геном) и сурепицы (B. rapa, А-геном), содержание эруковой кислоты в семенах 
контролируется аллелями двух генов fae1(Fatty Acid Elongation 1) – fae1.1 (геном А) и 
FAE1.2 (геном С) (Fourmann M. et al, 1998).  

Авторами работы в лаборатории генетики и клеточной инженерии растений 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси разработаны и запатентованы ПЦР-
маркеры к А и С-геномам рапса, позволяющие идентифицировать все известные в 
настоящее время мутации генов fae1, приводящие к нарушению синтеза эруковой кислоты 
(Грушецкая и др., 2012). Поскольку аллели генов, определяющие низкий уровень 
синтеза эруковой кислоты, внесены в существующие сорта масличного рапса 
искусственно, они могут служить уникальными маркерами для оценки уровня 
перекрёстного опыления и спонтанной гибридизации сортов и гибридов рапса и 
дикорастущих видов рода Brassica.  

Для анализа уровня спонтанной гибридизации рапса с видами рода Brassica, 
являющимися естественными источниками генов fae1 дикого типа, собрана коллекция 
индивидуальных растений рапса, растущих в естественных биоценозах возле мест 
прошлогоднего возделывания озимого рапса. Анализ аллельного состояния генов fae1.1. и 

fae1.2, отвечающих за синтез эруковой кислоты в рапсовом масле, показал, что 12 из 14 
образцов (85%) являются гетерозиготами как минимум по одному из генов fae1. На 
основании полученных данных было сделано заключение о спонтанной гибридизации 
безэруковых растений рапса с дикорастущими источниками аллелей дикого типа и 
возможности дрейфа генов, полученных путем химического мутагенеза, в естественные 
биоценозы.  

 
Fourmann M. et al. (1998). The two genes homologous to Arabidopsis FAE1 cosegregate with the two loci 
governing erucic acid content in Brassica napus. heor Appl Genet. 96: 852−858. 
Грушецкая З.Е., Лемеш В.А., Мозгова Г.В., Пилюк Я.Э., Бакановская А.В. “Способ идентификации 
генов FAE1.1, контролирующих содержание эруковой кислоты в масле семян рапса, с помощью 
dCAPS-маркеров”, 2012. Патент РФ № 2486254. 
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Cellulose is synthesized by large multimeric cellulose synthase (CesA) complexes in the 

plasmatic membrane. The main components of these complexes are the cellulose synthase 
proteins. In Arabidopsis genome 10 CesA genes (CesA1–10) are characterized in Uniprot 
database. Using Arabidopsis CesA genes we have performed the similarity search of CesA genes 
via TBLASTN against the 43,384 predicted proteins of Linum genome available at Phytozome 
v9.1. The default settings of BLAST package 2.2.25+ were used. Sequence matches were filtered 
for e-values≤1-10, and then assessed using the Pfam-A family database, for genes encoding 
CesA proteins. A total of 22 CesA gene candidates were found in Linum (flax) genome. These 
genes have an average length of about 4600 nucleotides and contain up to 11 exones. The 
corresponding CDS sequences contain about 3300 nucleotides and an average amino acid 
sequence length of the proteins encoded by these genes is 990-1100 residues.  

Using ClustalW software we have made a multiple amino acid sequence alignment of the 
CesA1 type specific regions of these genes with the sequences of Arabidopsis CesA1–10 genes 
and CesA-like (CSL) genes and obtained a phylogenetic tree for these sequences. This analysis 
showed that 11 of the 22 genes most likely code CSL genes and other 11 sequences encode 8 
different CesA genes. These genes are encoded in loci Lus10003526, Lus10006161, 
Lus10007296, Lus10007538, Lus10018902, Lus10022449, Lus10039607 and Lus10041063.  

This suggests the same high variability of CesAs in Linum as in Arabidopsis. Moreover, 
several flax CesA candidates showed a pronounced similarity with certain types of Arabidopsis 
CesAs. Therefore, flax genetic loci Lus10039607 and Lus10007538 reveal 82% and 80% 
identity to Arabidopsis CesA3, Lus10018902 − 86% and 80% identity to Arabidopsis CesA1 and 
CesA10 respectively, and Lus10007296 − 83% identity to Arabidopsis CesA8. 

 
The work was supported by The State Fund for Fundamental Researches of Ukraine, grant № Ф54.4/025 

(2013-2014). 
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На основе растительного β/α-тубулин-кинезин-8 комплекса из A. thaliana было 
создано несколько белок-белковых комплексов с модифицированными путем 
фосфорилирования остатками тубулинов. В первом комплексе в составе α-тубулина был 
модифицирован Сер165 (Abeyweera et al., 2009), во втором – Тир262 α-тубулина, в 
третьем – остаток Тир107 на поверхности β-тубулина. Оптимизация геометрии и расчет 
молекулярной динамики данных комплексов проводился с помощью программного пакета 
Gromacs 4.5.4 (Pronk et al., 2013) в силовом поле charmm27 с использованием данных по 
топологии фосфосерина и фосфотирозина для данного силового поля, представленных на 
ресурсе Швейцарского института биоинформатики «SwissSidechain» (Gfeller et al., 2013). 
Анализ молекулярной динамики зоны связывания вокруг фосфорилированных Тир262 α-
тубулина и Тир107 β-тубулина показал, что данная посттрансляционная модификация 
является причиной энергетически более выгодного конформационного состояния всей 
области связывания как вокруг остатка Тир262, так и Тир107. При этом влияние 
фосфорилирования Тир262 на аминокислотные остатки ассоциированного кинезина-8 
отсутствует, а в случае фосфо-Тир107 является достаточно незначительным. Сер165 
находится на довольно значительном расстоянии от поверхности кинезина-8 (порядка 10 
Å), однако результаты молекулярной динамики демонстрируют тот факт, что 
фосфорилирование данного аминокислотного остатка наряду с фосфорилированием 
Тир107 в составе β-тубулина или Тир262 в α-тубулина является причиной энергетически 
более выгодного связывания кинезина-8 с поверхностью тубулинов в составе 
микротрубочки. 
 
Abeyweera T.P., Chen X., Rotenberg S.A. (2009). Phosphorylation of α6-tubulin by protein kinase Cα activates 
motility of human breast cells. J. Biol. Chem. 284 (26): 17648–17656. 
Gfeller D., Michielin O., Zoete V. (2013). SwissSidechain: a molecular and structural database of non-natural 
sidechains. Nucl. Acids Res. 41: D327–D332. 
Pronk S., Páll S., Schulz R., Larsson P., Bjelkmar P., Apostolov R., Shirts M.R., Smith J.C., Kasson P.M., van der 
Spoel D., Hess B., Lindahl E. (2013). GROMACS 4.5: a high-throughput and highly parallel open source molecular 
simulation toolkit. Bioinform. 29 (7): 845–854. 
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Гены «домашнего хозяйства», к которым относятся и гены, кодирующие некоторые 

белки цитоскелета, экспрессируются на относительно постоянном уровне во всех клетках 
растительного организма и функционируют на разных стадиях жизненного цикла и 
необходимы для поддержания важнейших жизненных функций растений. Известно, что 
интроны некоторых из них, например, β-тубулина, в последнее время стали удобными 
молекулярными маркерами для изучения генетической дифференциации и 
филогенетических взаимоотношений между видами. В связи с этим анализ экзон-
интронной структуры других генов «домашнего хозяйства» (например, актина, α-
тубулина, убиквитина) у различных видов растений представляет немалый интерес в 
плане возможности расширения спектра молекулярных маркеров за счет существования 
особенностей структуры этих генов. Анализ экзон-интронной структуры генов актина и α-
тубулина проводился на видах растений, хорошо представленных в генетических базах 
данных, а именно: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Oryza sativa L., Solanum tuberosum L., 
S. lycopersicum L. и Linum usitatissimum L. На сегодняшний день геном A. thaliana 
секвенирован и полностью расшифрован. Для проведения поиска последовательностей 
генов у A. thaliana использовали базу данных GenBank (NCBI). В ней на данный момент 
установлено 8 аннотированных последовательностей генов, кодирующих актин и 6 
последовательностей, кодирующих α-тубулин, которые были отобраны нами для 
дальнейшего анализа. Также был проведен поиск генов, кодирующих актин и α-тубулин в 
геномах O. sativa, S. tuberosum, S. lycopersicum и льна L. usitatissimum. Геномы 
вышеупомянутых видов полностью секвенированы, но в базе данных GenBank 
отсутствуют достоверно аннотированные последовательности исследуемых генов. В 
результате поиска в базе данных Phytozome v9.1 в геноме O. sativa выявлено 11 
нуклеотидных последовательностей, кодирующих актин и 4 − α-тубулин. Количество 
интронов в последовательностях, кодирующих актин, составило 4, длиной от 74 п.н. до 
1694 п.н. Для последовательностей, кодирующих α-тубулин, количество интронов 
варьировало от 2 до 4 и их длина составила от 81 п.н. до 1081 п.н. В геноме S. tuberosum 

найдено 9 нуклеотидных последовательностей, кодирующих актин и 5 - α-тубулин. 
Количество интронов в последовательностях, кодирующих актин, составляет - 2-3, длиной 
от 71 п.н. до 479 п.н., а количество интронов в последовательностях, кодирующих α-
тубулин – также 2-3, длиной от 79 п.н. до 1266 п.н. В геноме S. lycopersicum было 
выявлено 11 нуклеотидных последовательностей, кодирующих актин и 4 - α-тубулин.  
Количество интронов в нуклеотидных последовательностях, кодирующих актин, 
составило  3-4, длиной от 68 п.н до 860 п.н., а в последовательностях, кодирующих α-
тубулин - 2-3, длиной от 50 п.н. до 1630 п.н. И, наконец, в геноме L. usitatissimum найдено 
13 нуклеотидных последовательностей, кодирующих актин и 4 - α-тубулин. Количество 
интронов в последовательностях, кодирующих актин составило - 2-3, длиной от  66 п.н. до 
481 п.н., и количество интронов в генах α-тубулина - 2-4, длиной от 77 п.н. до 983 п.н. 
Полученную информацию о нуклеотидных последовательностях в дальнейшем 
планируется использовать для изучения степени их общей гомологии.  
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Члени родини функціональних протеїнкіназ С (PKC) беруть участь в багатьох 

опосередкованих рецепторами сигнальних шляхів. Протеїнкіназа PKD1, що зацікавила 
нас, відноситься до класу серин/треонінових протеїнкіназ і має ще дві ізоформи. Оскільки 
PKD1 є ключовим регулятором процесів, опосередкованих актиновими філаментами, що 
відповідають за переміщення клітин пухлини, є підстава для створення препаратів для 
запобігання метастазування (Van Lint J et al., 2002). Таким чином, механізми зв'язування 
інгібіторів із сайтом протеїнкінази варті дослідження. Нами було проскановано локальну 
базу потенційних протипухлинних інгібіторів методами in silico та отримано ряд АТФ-
конкурентних сполук. На даний момент кількість відомих інгібіторів АТФ-зв’язувального 
та аллостеричного сайтів досить мала. До того ж, невідомим залишається механізм 
селективності інгібувальної активності проти різних ізоформ PKD. Проблема цих 
досліджень полягає у відсутності кристалічних структур та структур з досить високим 
ступенем подібності до послідовності амінокислотних залишків PKD1. 

Вирівнювання послідовностей баз UniProt показало, що на даний момент можливо 
побудувати лише каталітичний домен із АТФ-зв’язувальним сайтом. Огляд літератури та 
збір інформації про структури інгібіторів дали початкову базу для нашої роботи, що 
складалася з декількох етапів. Спочатку відбирали  ряд гомологічних претеїнкіназ - 1QL6, 
3MFR, 2JAM, 2BDW, - на основі яких було реконструйовано моделі PKD1 за допомогою 
сервера I-Tasser (Zhang., 2008). Три моделі PKD1 із найбільшим показником енергетичної 
стабільності та дві контрольні протеїнкінази 1QL6 та 3MFR пройшли релаксацію 
протягом 20 нс молекулярної динаміки (Van Der Spoel D., 2005). Траєкторії були 
проаналізовані з метою визначення найбільш стабільних конформацій сайту зв‘язування. 
За допомогою програми g_cluster було отримано 7 конформацій. Підготовка різних 
конформацій АТФ (ChemAxcon) та тестовий скрининг (Gold CCDC) видали групу 
найбільш вигідних конформації комплексу з АТФ (Jones., 1997). Для оцінки достовірності 
використовували показники внутрішньої напруги ліганду, статистичні дані та 
узагальнений показник різних типів взаємодій (Strain, ASP та GoldScore). Побудовані 
комплекси були використані для створення електронних карт у програмі Chimera. Після 
високопропускного скринингу (Dock) із бази речовин було отримано групу потенційних 
АТФ конкурентних інгібіторів (Lorber, DM., 2005). Аналіз фармакологічних даних цих 
речовин досі триває. 

 
Van Lint J, Rykx A, Maeda Y, et al. (2002). "Protein kinase D: an intracellular traffic regulator on the 
move". Trends Cell Biol. 12(4): 193–200. 
Zhang Y. (2008). I-TASSER server for protein 3D structure prediction. BMC Bioinform. 9: 40.  
Van Der Spoel D, Lindahl E, Hess B, Groenhof G, Mark AE, Berendsen HJ (2005). "GROMACS: fast, flexible, and 
free". J Comput Chem 26 (16): 1701–1718. 
Jones G., Willett P.,. Glen R.C, Leach A.R., Taylor R. (1997). Development and validation of a genetic algorithm 
for flexible docking. J. Mol. Biol. 267. 727–748. 
Lorber, DM; Shoichet, BK (2005). "Hierarchical Docking of Databases of Multiple Ligand Conformations". Curr 

Top Med Chem 5(8): 739–49. 
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Среди множества ингибиторов серин-треониновых протеинфосфатаз (ПФ) особое 

место занимает группа веществ, нашедших применение при лабораторной очистке 
фосфорилированных белков. Примером таких ингибиторов являются кантаридин (CID 
944), ангидрид кантаридиновой кислоты (CID 2544), норкантаридин (CID 93004) и 
эндотал (CID 3225) (Li et al., 1993). Кроме того, интерес к данным природным 
соединениям обусловлен перспективой их применения как инструмента научных 
исследований и для лечения онкологических заболеваний, нейродегенеративных 
расстройств, сахарного диабета ΙΙ типа (Deng et al., 2013). В ходе оценки селективности 
вышеупомянутых веществ при их применении на растительных объектах возникает 
вопрос о специфичности их мишеней и, соответственно, о правильности интерпретации 
полученных эффектов. Для выяснения этого вопроса на основании результатов анализа 
PDB-структур комплексов ПФ5 (P53041_PPP5) с кантаридином (PDB: 3H68, 3H63), 
норкантаридином (PDB: 3Н61), кантаридиновой кислотой (PDB: 3H67, 3H62) и эндоталом 
(PDB: 3H69, 3H64) были идентифицированы аминокислотные остатки, непосредственно 
участвующие в лиганд-белковом взаимодействии, и построены модели сайтов с 
применением инструментов программы LeadIT (www.biosolveit.de). Для оценки 
консервативности сайтов, их окружения и анализа полученных данных применяли 
программу Accelrys DS Visualizer. Был составлен паттерн сайтов (ITVCGDTHGQFYDL-

YIFNGDFVDRGSFSVE-RGNHET-SKRGVS-RSHEV-VTVFSAPNYC) и выполнено 
хемогеномное профилирование фосфатома Arabidopsis thaliana. Профильные 
выравнивания и совместная NJ-кластеризация растительных гомологов (Q84XU2_РР5: 
62,8% идентичности / 78,7% сходства с ПФ человека) и профилей контрольных PDB-
структур, выявили, что, с большой долей вероятности, практически все растительные 
серин-треонинспецифичные фосфатазы являются мишенями вышеупомянутых 
соединений. Исключение составили ПФ типа 7. Для других перспективных мишеней: ПФ1 
(P48482: 83,8/92,3%), ПФ2А (P48578: 82.3/90.8%), ПФ4 (P48529: 83,8/90,4%), ПФ5 
(Q84XU2:62,8/78,7%) и ПФ6 (Q9SX52:73,5/86,0%) была выполнена профильная 
реконструкция 3-D структуры с использованием в качестве матриц структур ПФ Homo 

sapiens. Анализ взаимодействия кантаридина, норкантаридина, кантаридиновой кислоты и 
эндотала с потенциальными мишенями был выполнен на основании результатов лиганд-
белкового докинга в программе CCDC Gold (оценочные функции: GoldScore, 
ChemScore/ASP). Высокая идентичность аминокислотных последовательностей и 
сходство пространственной укладки растительных гомологов и контрольных структур 
ПФ5 человека позволяют констатировать идентичность сайтов связывания кантаридина, 
норкантаридина, кантаридиновой кислоты и ендотала у высших растений и 
млекопитающих. Остальные мишени (ПФ1, ПФ2А, ПФ4 и ПФ6), для которых сайты 
связывания лигандов были определены путем молекулярного докинга, в настоящее время 
проходят подтверждение молекулярной динамикой комплексов.  
 
Deng L., Dong J., Wang W. (2013). Exploiting protein phosphatase inhibitors based on cantharidin analogues for cancer drug 
discovery. Mini Rev.Med.Chem. 13(8): 1166−1176. 
Li YM., Mackintosh C., Casida JE. (1993). Protein phosphatase 2A and its [3H]cantharidin/[3H]endothall thioanhydride binding 
site. Inhibitor specificity of cantharidin and ATP analogues . Biochem.Pharmacol. 46(8). 1435−1443. 
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Autophagy is a conserved adaptive process of eukaryotic cells realizing under 

physiological as well as under stress conditions. To date, the mechanisms of autophagosomes 
formation and their fusion with lysosomes have been studied insufficiently. It is known that these 
processes are partially mediated by cytoskeleton, for instance, the acetylation of α-tubulin leads 
to changes in motor proteins attraction and engaging of autophagosome formation factors. It is 
assumed that this post-translational modification may have a regulatory function durung the 
autophagy development. The aim of this work was to determine a possible functional 
relationship between hyperacetylation of α-tubulin and the development of autophagy under 
metabolic stress in plant cell. 

The Nicotiana tabacum Bright Yellow-2 (BY-2) cells were used as an object in this 
study. Metabolic stress conditions were simulated by the increase of cultivation cycle duration 
without changes of cultivation medium (up to 11 days instead of 7 as generally accepted). 
Functional relationship between hyperacetylation of α-tubulin and autophagy development was 
established by Western-blot analysis using monoclonal antibody against α-tubulin and acetylated 
α-tubulin. The re-probing of the same nitrocellulose membrane with antibodies against modified 
and total tubulins was used for the precise quantitative comparison of tubulin acetylation level. 
Autophagy development in living cells was determined using monodansilkadaverine as a specific 
fluorescent marker of autophagosomes. 

The lysates of BY-2 cells at different cultivation stages were analyzed. During the first 7 
days any significant changes in the amount of acetylated tubulin were observed. However, 
further cultivation revealed a significant increase of acetylation level: 3,5- and 11,5-fold at the 8th 
and 11th days respectively. Moreover, the significant increase of this modification had a clear 
correlation with the maximal autophagy level as well as with glucose depletion in cultivation 
medium to a critical level (1 mg/ml on the 8th day).  

Thus, the relationship between α-tubulin hyperacetylation and the development of 
autophagy suggests a regulatory role of this post-translational modification in the mediation of 
autophagy by microtubular cytoskeleton in plant cell. 
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Відомо, що Ca2+ є одним з найважливіших елементів в живій клітині та бере участь 
у багатьох клітинних процесах. Цей елемент слугує універсальним посередником в 
клітинному сигналінгу. Показано, що головними сенсорами Ca2+  в рослинних клітинах є 
саме Ca2+-залежні протеїнкінази (CDPK), що каталізують зворотне перенесення  фосфату з 
АТФ на бічні ланцюги амінокислотних залишків у складі білка. Фосфорилювання та 
дефосфорилювання значно змінює активність білків та їх взаємозв’язок з іншими білками. 
Ці пострансляційні модифікації можуть запускати відповідні сигнальні каскади, що 
беруть участь в регуляції транскрипції. Саме тому Ca2+-залежні протеїнкінази 
безпосередньо задіяні у відповіді рослин на стресові чинники. Головною метою цієї 
роботи було визначення особливостей експресійних профілей гену Ca2+-залежної 
протеїнкінази CPK14 в різних органах рослин ячменю (Hordeum vulgare L.).  

Для оцінки рівня експресії CPK14 було проведено виділення загальної РНК з 
кореня, стебла та листя проростків ячменю. Методом зворотної транскрипції з отриманої 
загальної РНК була отримана кДНК. За допомогою ПЛР ампліфікували фрагменти СDS-
послідовностей CPK14 та HvTuba (експресійний контроль). ПЛР продукти розділяли в 
1%-ному агаразному гелі. Інтенсивність флюоресценції фрагментів відповідних генів 
обраховували за допомогою денситометричної комп’ютерної програми (TotalLab, 
Великобританія). Рівень інтенсивності експресії CPK14 порінювали із рівнем 
інтенсивності HvTuba того ж зразка.  

В результаті проведеної роботи було показано, що найбільша інтенсивність 
експресії Ca2+-залежної протеїнкінази CPK14 спостерігається саме в наземній частині 
рослини. Найнижчий рівень експресії CPK14 виявлено у корені, а найвищий - у листі 
ячменю. Органоспецифічна різниця у експресійних профілях CPK14 може бути 
обумовлена високою метаболічною активністю саме надземних органів – осередків 
інтенсивного фотосинтезу. Відомо, що високий рівень біосинтетичної активності вимагає 
тонких механізмів налаштування, контролю та узгодженості біохімічних шляхів. Ca2+-
залежна протеїнкіназа CPK14 виступає одним із регуляторів цих біохімічних та 
сигнальних процесів, тому і рівень експресії її гену є вищим у надземній частині. 
Отримані дані свідчать про важливість протеїнкінази CPK14 в регуляції різноманітних 
метаболічних процесів рослин і слугує  підґрунтям для поглибленого вивчення її функцій.  
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Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) є об’єктом атак патогенних організмів протягом 
всього онтогенезу. Найбільш поширеними хворобами цієї рослини є гнилі, судинні та 
некрозо-ракові захворювання, основними збудниками яких є гриби. Із уражених тканин 
сосни також були ізольовані бактерії родів Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas, але їхня 
роль у розвитку цих патологічних процесах є маловивченою (Рыбалко, 1986). Нещодавно з 
тканин сосни із симптомами судинного захворювання, а саме бактеріальної водянки, нами 
був виділений штам бактерій, який характеризувався фітопатогенними властивостями: 
здатністю гідролізувати целюлозу і пектин, а також викликати реакцію гіперчутливості на 
листках тютюну. Морфологічні, фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні 
дослідження показали, що цей штам належить до виду Bacillus pumilus (Горовик, 2012). Із 
тканин хворих дерев було отримано декілька ізолятів B. pumilus Р10, Р140, Р142 та Р144. 
Інфікування стовбурців саджанців сосни цими ізолятами призводило до розвитку 
некротичних зон у місці інокуляції і виділення ексудату із виразок. Це підтверджує 
патогенність цього штаму для Pinus sylvestris L. Причому різні ізоляти штаму Bacillus 

pumilus проявляли різну ступень агресивності щодо розвитку патологічного процесу. 
Метою нашої роботи було провести діагностику дерев із ознаками судинних захворювань 
на присутність B. pumilus, як ймовірного збудника цього типу хвороб у сосни. Для 
вивчення було обрано ділянку 20-ти річного соснового насадження у 
Судововишнянському лісництві площею 1,5 га. Візуальним обстеженням лісових культур 
P. sylvestris L. було знайдено 5 ослаблених дерев із виразками на стовбурі, сильним 
смоловитіканням та потемнінням заболоні. На зрізі деревини у некротичній зоні, тканини 
характеризувалися високим вмістом вологи та кислим запахом. Такі симптоми характерні 
для бактеріальної водянки. Для визначення патогена зразки уражених тканин деревини і 
кори помістили на агаризоване середовище та інкубували 3 доби у термостаті, при 
температурі при 280 С. Колонії бактерій, які виросли навколо зразків, переносили у рідке 
поживне середовище, для нарощування біомаси, з якої виділяли суміш бактеріальної ДНК. 
Для ідентифікації штаму B. pumilus використовували полімеразну ланцюгову реакцію 
(ПЛР) зі специфічними праймерами до гену целюлази (GenBank: GQ849198.1). ПЛР 
проводили у 12 мкл реакційної суміші (50 нг виділеної ДНК, 2 U Taq полімерази, ПЛР-
буфер від виробника, 0,2 мМ дНТФ та 0,5 мкМ специфічних праймерів). Розділення 
продуктів ПЛР проводили у 1% агарозному гелі у трис-боратній буферній системі. 
Продукт ампліфікації очікуваної довжини 1461 п.н. визначили у чотирьох зразках із п’яти 
діагностованих. Отримані результати вказують, що B. pumilus, який при штучному 
інфікуванні саджанців сосни викликає судинне захворювання із ознаками бактеріальної 
водянки і детектований у природному середовищі в тканинах хворих дерев, із 
аналогічними симптомами, є потенційним збудником даного типу захворювання.  
 
Горовик Ю.Н. Bacillus pumilis – новый фитопатоген сосны обыкновенной / Ю.Н. Горовик, Ю.И. Шаловило, 
В.А. Ковалева, А.Л. Лагоненко, Р.Т. Гут, А.Н. Евтушенков // Труды БГУ. – 2012. Том 7, часть 1. С 194 – 198. 
Рыбалко Т. М. Бактериозы хвойных Сибири / Т. М. Рыбалко, А.Б. Гукасян // Новосибирск. Наука. – 1986. –     
С. 6-40. 



40 
 

Молекулярна та клітинна біологія / Molecular and Cell Biology 

 

 

КЛОНУВАННЯ ГЕНУ AT3G17850 ARABIDOPSIS THALIANA – 

ГОМОЛОГА ПРОТЕЇНКІНАЗИ MAST ЛЮДИНИ 

 

Яковенко І.О.
1
, Литвин Д.І.2, Ємець А.І.2, Блюм Я.Б.

2 

 
1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут біології", вул. Володимирська, 64, 

01601, Київ, Україна 
2
 ДУ ”Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, вул. Осиповського, 2а 04123, Київ, 

Україна 

 

E-mail: ireniren.y@gmail.com 

 

Метою дослідження була розробка інструментальних підходів для вивчення 
функціональної ролі продукту гена at3g17850 Arabidopsis thaliana - рослинного гомолога 
MAST (microtubule-asociated serine-threonine kinase) протеїнкінази людини, яку було 
попередньо ідентифіковано за допомогою біоінформатичних методів. Такий підхід 
заключався у конструюванні експресуючої генетичної конструкції злитого білку 
каталітичного домену at3g17850 з репортерним блакитним флуоресцентним білком (BFP) 
з використанням технології Gateway для подальшого вивчення функціональної ролі даної 
кінази у регуляції рослинного цитоскелету. Для цього з тотальної кДНК за допомогою 
зворотньої транскрипції шляхом полімеразної ланцюгової реакції було ізольовано 
нуклеотидну послідовність каталітичного домену гена інтересу. Послідовність гена було 
фланковано за допомогою ПЛР сайтами рестрикції, що розпізнаються ендонуклеазами 
SacI та BamHI, та проведено реакції рестрикції та лігування із комерційними векторами 
Gateway® TagBFP-AS-C entry clone та Gateway® TagBFP-AS-N entry clone (Евроген, РФ) 
для експресії репортерного білку на С- так і на N-кінцях послідовностей. Отримані entry-
клони було використано для трансформації E. coli DH5α. Плазміди з відібраних клонів, 
перевірених на наявність гена інтересу за допомогою ПЛР, було напрацьовано в культурі, 
очищено та використано для подальшої LR Gateway рекомбінації з використанням 
destination-вектора pGWB2, що містить 35S промотор. Отриманою генетичною 
конструкцією було трансформовано штам Agrobacterium tumefaciens GV3101, виділено і 
відібрано лінії для подальшої агробактеріальної трансформації рослин. В результаті було 
отримано лінії A. tumefaciens, що містять сконструйовані destination-вектори, які будуть 
використані у подальших дослідженнях функціональної ролі продукту гена at3g17850.  
 
Брянцева С.А., Гаврюшина Е.С., Емец А.И., Карпов П.А.,  Дрыгин Ю.Ф., Блюм Я.Б., Надеждина Е.С. 
MAST2-подобная протеинкиназа из винограда Vitis vinifera: клонирование кДНК, кодирующей 
каталитический домен. Цитология и генетика, 2010, 44(4):. 41-47.  
Ausubel F.M., Brent R., Kingston R. E., Moore D. D., Seidman J. G., Smith J. A., Struhl K. (1994). Current 
protocols in molecular biology (New York: Greene Publishing Associates and Wiley-Interscience).  
Bushman W., Thompson J. F., Vargas L., Landy A. (1985). Control of directionality in lambda site specific 
recombination. Sci. 230: 906-911. 
Karpov P.A., Nadezhdina E.S.,Yemets А.І., Matusov V.G., Nyporko A.Y., Shahina N.Y., Blume Ya.B. 
Bionformatic search of plant microtubule- and cell cycle related serine-threonine protein kinases. BMC Genomics, 
2010, 11(Suppl. 1): S 14 
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Identification of genes controlling plants development type and pace - photoperiodic 
sensitivity (PPD) genes in wheat , barley, rice as well as genes required for the vernalization 
(VRN) in wheat, barley and Arabidopsis has led to the intensification of the study of their 
expression mechanisms (Сockram et al., 2007). Various expression patterns under different 
photoperiods and vernalization exist in photoperiodic sensitive species and winter forms of 
plants (Scherban, 2013). The influence of phenotypic expression of these wheat genes on 
agronomically important traits was also studied (Fayt, 2009). However, the data about the 
possible role of ppd and vrn wheat genes in the determination of physiological and biochemical 
mechanisms of genetic control of plant growth and development is still scarce. The aim of our 
study was to investigate the possible involvement of ppd and vrn genes in the determination of 
carbohydrate and nitrogen metabolism, oxidoreductases activity, phenolic metabolism and 
phytohormonal status of wheat isogenic lines. The study of daily dynamic of carbohydrate 
different forms content and outflow in leaves of isogenic ppd genes wheat lines revealed that 
under the influence of a short day their accumulation decreased in all investigated lines. Though, 
in ppd line B1a, slowly developing under these conditions, the accumulation of carbohydrates 
was reduced as compared to the rapidly growing ppd lines D1a and A1a. In the same time, in 
leaves of slowly developing wheat lines with the dominant vrn locus B1a, the accumulation of 
carbohydrates different forms was increased as compared to the rapidly developing lines with 
dominant vrn loci A1a and D1a. It is assumed that the increased accumulation of carbohydrates 
in this line may occur due to lesser intensity of their outflow. Furthermore, more common, but 
less amino nitrogen has been accumulated in leaves of slowly developing wheat lines as 
compared to rapidly developing ones. Study of peroxidase activity of polyphenol oxidase, β-IAA 
oxidase and total phenol content in leaves VRN lines showed that the slow-paced line with the 
dominant vrn locus B1a revealed lower enzyme activity and reduced phenols content as 
compared to the rapidly developing vrn lines A1a and D1a. The study of phytohormonal status 
showed that the content of IAA, GA and cytokinins in slowly developing vrn lines B1a was 
lower, while ABA content was higher than in lines with dominant vrn loci A1a and D1a. 
Phytohormonal balance in wheat leaves - the ratio of growth-stimulating to growth-inhibiting 
hormones content (IAA+CK+GA/ABA) - was the highest in rapidly developing vrn lines A1a 
and D1a. In conclusion, our findings suggest that the test wheat lines carrying specific gene loci 
ppd (photoperiod sensitivity) and vrn (vernalization) in dominant and/or recessive state, differ in 
nature of growth and development, carbohydrates, nitrogen, phenolic contents, as well as 
oxidoreductases activity and phytohormonal balance. The effects of these genes on plant growth 
and development are realized through their participation in the regulation of physiological and 
biochemical processes. 
 
Cockram  J., Jones H. et al. (2007) Control of flowering time in temperate cereals: genes, domestication, and sustainable 
productivity. J. Exp. Bot. 58:1241-1244. 
Щербань А.С., Салина Е.А. (2013) Эпигенетическая регуляция экспрессии генов яровизации. Цитология. 55 (4): 234-237. 
Файт В.И., Федорова В.Р. (2007) Влияние различий генов Ppd на агрономические признаки озимой пшеницы. Цитол. 
Генет. 6: 26-33. 



42 
 

Регуляція росту та розвитку рослин /Regulation of Plant Growth and Development 

 

 

SOME ASPECTS OF NITRIC OXIDE SIGNALLING 

IN PLANT CELLS VIA CYTOSKELETON 
 

Krasylenko Yu.A., Lytvyn D.I., Demchuk O.M., Yemets A.I., Blume Ya.B.  
 

Institute of Food Biotechnology and Genomics, Natl. Acad. Sci. of Ukraine, 
 Osipovskogo str., 2a, Kyiv, 04123, Ukraine 

 
E-mail: j_krasylenko@ukr.net 

 

 

During last years, selective tyrosine nitration of plant proteins gains importance as well-
recognized pathway of direct nitric oxide (NO) signal transduction (Corpas et al., 2013). Plant 
microtubules (MTs) are one of the intracellular signaling targets for NO, however, the molecular 
mechanisms of NO signal transduction with the involvement of cytoskeletal proteins remain to 
be elucidated (Yemets et al., 2011). The presence of α-tubulin tyrosine nitration in the untreated 
Nicotiana tabacum Bright Yellow-2 (ВY-2) suspension culture cells was demonstrated for the 
first time by Western-blot analysis. It was also revealed that 3-NO2-Tyr intensively decorates 
such highly dynamic microtubular arrays as preprophase bands, mitotic spindles and 
phragmoplasts of BY-2 cells under physiological conditions. This proves the presence of 
tyrosine nitrated α-tubulin in the polymerized MTs. It was assumed that the functional role of 
this posttranslational modification can be the regulation of MTs dynamic properties, since 
exogenous NO donor caused dose-dependent decrease of general number of mitotic MTs without 
any changes of their organization. Moreover, 3D models of the mitotic kinesin-8 complexes with 
the tail of detyrosinated, tyrosinated and tyrosine nitrated α-tubulin (on C-terminal Tyr 450 
residue) from Arabidopsis were reconstructed in silico to investigate the potential influence of 
tubulin nitrotyrosination on the molecular dynamics of α-tubulin and kinesin-8 interaction 
(Blume et al., 2014). Generally, presented data suggest that plant α-tubulin tyrosine nitration can 
be considered as its common posttranslational modification, the direct mechanism of NO signal 
transduction with the participation of microtubules under physiological conditions and one of the 
hallmarks of the increased microtubule dynamics. 

Furthermore, the functional link between MTs organization and fluctuations of 
intracellular NO content under such non-physiological conditions as intense UV-B irradiation 
can exist. The elevation of solar ultraviolet-B (UV-B, 280–315 nm) levels due to ozone layer 
depletion and/or other climate-induced changes results in various plant photomorphogenic 
responses. As cytoskeleton orchestrates growth and development of plants, microtubules (MTs) 
can be cellular targets for UV-B. Indeed, the pretreatment of Arabidopsis thaliana seedlings with 
further UV-B exposure reestablished the root growth activity and initial primary roots 
morphology as well as MTs organization in root cells (Krasylenko et al., 2011). It can be 
supposed that one of the mechanisms of MTs reorganization is tubuline tyrosine nitration. 
 
Blume Y.B., Krasylenko Y.A., Demchuk O.M., Yemets A.I. (2013). Tubulin tyrosine nitration regulates 
microtubule organization in plant cells. Front Plant Sci. 26: 4:530.  
Corpas F.J., Palma J.M., del Río L.A., Barroso J.B. (2013). Protein tyrosine nitration in higher plants grown under 
natural and stress conditions. Front Plant Sci.4: 29. 
Krasylenko Y., Yemets A., Sheremet Y., Blume Y. (2011). Nitric oxide as a critical factor for perception of UV-B 
irradiation by microtubules in Arabidopsis. Physiol Plant.145 (4): 505 –515.  
Yemets A.I., Krasylenko Y.A., Lytvyn D.I., Sheremet Y.A., Blume Y.B. (2011). Nitric oxide signalling via 
cytoskeleton in plants. Plant Sci. 181 (5): 545–554.   
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Одна з властивостей рослинних клітин, тотипотентність, дозволяє в культурі in 

vitro регенерувати з тканин експлантів окремі органи або цілий організм. Одним зі шляхів 
прояву регенераційної здатності in vitro є утворення коренів de novo. В стаціонарних 
умовах нами було досліджено модель ризогенезу з черешків листкових експлантів рослин 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (на безгормональному середовищі Мурасіге-Скуга) для 
подальшого її використання у галузі космічної біології з метою дослідження формування 
коренів de novo та диференціювання їх клітин при дії симульованої мікрогравітації.  

В стаціонарних умовах ризогенез спостерігався лише при розташуванні листкових 
експлантів нижнім боком по відношенню до живильного середовища, в той час як при 
розміщенні їх верхнім боком  на черешках формувався лише калус. У літературі існують 
дані, що орієнтація експлантів впливає на їх морфогенетичний потенціал (Bhatia et al., 
2005; Mazumdar et al., 2010; Mitic et al., 2012). Також висловлено припущення, що процеси 
регенерації та утворення калусу обумовлені зміною гормонального статусу експлантів при 
різному їх розташуванні (Garsia-Luis et al., 1999).  

Ми вважаємо, що процеси ризо,- та калусогенезу при різній орієнтації експлантів 
на середовищі пов’язані з відмінностями у полярному транспорті ауксину та 
регуляторною роллю елементів сигнальної системи, зокрема, іонів кальцію та 
тубулінового цитоскелету.  

 
Bhatia P., Ashwath N., Midmore D. J. (2005). Effects of genotype, explant orientation, and wounding on shoot 
regeneration in tomato // In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant. 41: 457–464. 
Garsia-Luis A., Bordon Y., Moreira-Dias J. M., Molina R. V., Guardiola J. L. (1999). Explant orientation and 
polarity determine the morphogenic response of epicotyl segments of troyer citrange. Ann. Bot. 84 (6): 715–723. 
Mazumdar P., Basu A., Paul A., Mahanta C., Sahoo L. (2010). Age and orientation of the cotyledonary leaf explants 
determine the efficiency of de novo plant regeneration and Agrobacterium tumefaciens - mediated transformation in 
Jatropha curcas L. South Afr. J. Bot. 76:337–344.  
Mitic N., Stanisic M., Milojevic J., Tubic L., Cosic T., R. Nikolic., Ninkovic S. (2012). Optimization of in vitro 
regeneration from leaf explants of apple cultivars golden delicious and Melrose. Hort Sci. 47(8):1117–1122. 
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Важкі метали за темпами їхнього нагромадження в бiосферi та рівнем токсичності, 

порівняно з іншими інгредієнтами промислових викидів, становлять найбільшу небезпеку 
для середовища (Гуральчук, 2006; Dubey, 2011). Токсичними, у залежності від граничних 
концентрацій, можуть бути будь-які речовини, у тому числі й життєво необхідні. Зокрема, 
цинк – метал, який відноситься до мікроелементів, проте підвищені його концентрації у 
клітині призводять до генерації оксидантного стресу (Nagajyothi et al., 2010). Тому для 
зняття дії факторів стресу як природного, так і антропогенного походження, для 
отримання екологічно чистої продукції та поліпшення процесів інтродукції нових 
корисних для господарства видів рослин, доцільним є використання регуляторів росту 
рослин, які мають властивості адаптогенів, тобто нівелюють шкідливий вплив екзогенних 
факторів (Терек, Пацула, 2011). Тому у даній роботі ми поставили перед собою завдання 
вивчити вплив одного з новітніх регуляторів росту для олійних культур – трептолему 
(Ponomarenko, Iutynska, 2010) на вміст важких металів (Zn, Cu, Fe, Mn) в органах рослин 
ріпаку. Насіння пророщували на дистильованій воді та розчині трептолему у концентрації 
1 мл/л. Після цього тридобові проростки пересаджували на середовище Хогланда-Арнона, 
що містило сульфат цинку (10-3М). Контролем слугували рослини, вирощені на розчині 
Хогланда-Арнона без додавання іонів важких металів. Рослини культивували в 
контрольованих умовах у теплиці. Аналізували рослини на 21 добу росту на розчинах. 
Для визначення вмісту важких металів проби повітряно-сухого рослинного матеріалу 
озоляли за температури 450°C. Отриману золу після зважування розчиняли розведеною 
HNO3. Валовий вміст металів визначали атомно-абсорбційним методом на спек-
трофотометрі С115М1 у пропан-бутановому полум’ї з використанням дейтерієвого корек-
тора неселективної абсорбції (Методические рекомендации, 1981). Наші результати 
виявили, що у рослинах ріпаку разом із Zn активізується поглинання Cu і Mn, а вміст Fe 
знижується. Разом з тим вміст всіх елементів, за винятком Mn, зростає у коренях 
порівняно з пагонами, тобто вплив цинку блокує надходження металів у пагони.  

На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що за дії трептолему 
виявлено послаблення акумуляції іонів металів коренями з одночасним активуванням 
їхнього транспорту в надземну частину обох рослин. Цей факт можна пояснити тим, що 
регулятор росту стимулює вторинний активний транспорт і тим самим посилює 
надходження важких металів. 

 
Гуральчук Ж. З. Фітотоксичність важких металів та стійкість рослин до їх дії. К.: Логос. 2006. – 208 с.  
Методические рекомендации по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при 
контроле загрязнения окружающей среды металлами. – М.: Гидрометеоиздат, 1981. – 80 с. 
Терек О. І. Ріст і розвиток рослин. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2011.– 328 с. 
Dubey R. S. Metal toxicity, oxidative stress and antioxidative defense system in plants. In: Reactive oxygen species 
and antioxidants in higher plants. S. D. Gupta. [ed.]. Science Publishers, 2011. P. 177–203. 
Nagajyothi P. C. , Lee K. D., Sreekanth T. V. M. (2010) Heavy metals, occurrence and toxicity for plants: a rewiew 
Environ. Chem. Left. 8:199–216. 
New plant growth regulators: basic research and technologies of application. Monograph / ed. S. P. Ponomarenko, 
H. O. Iutynska. – Kyiv: Nichlava, 2010. – 211 p.   
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Цинк (Zn2+) является микроэлементом, входящим в состав более, чем 300 белков, и 
выступает кофактором ряда ключевых ферментов, в частности, карбоангидразы, 
гексокиназы, энолазы, альдолазы, триптофан-синтетазы и других, а также вовлечен в 
регуляцию внутриклеточного баланса ауксинов (Soetan et al., 2010). В составе 
негистоновых белков из 20 аминокислотных остатков, образующих петлю, Zn2+  
формирует “цинковые пальцы”, которые придают белкам форму, комплементарную 
поверхности молекулы ДНК (Urnov et al., 2010). Вместе с тем, несмотря на столь широкое 
изучение роли Zn2+ в клетках растений, его роль в функционировании цитоскелета 
исследована мало. Нами впервые изучено влияние ZnSO4 (5, 10 и 20 мкМ) на организацию 
актиновых филаментов (АФ) в клетках главных проростков Arabidopsis thaliana  (GFP-

faBD2) – объекта для прижизненных исследований актинового цитоскелета, полученные 
при помощи лазерного сканирующего конфокального микроскопа LSM 5 PASCAL (Carl 
Zeiss, Германия). АФ в меристематических клетках необработанных корней A. thaliana 

(GFP-faBD2) ориентированы радиально, а в эпидермальных клетках и клетках кортекса 
зон растяжения и дифференциации – неупорядоченно (Voigt et al., 2005). Так, в 
меристематических и эпидермальных клетках корневого апекса под воздействием всех 
исследуемых концентраций ZnSO4 происходит стабилизация АФ, в то время как 
существенных изменений организации АФ в эпидермальных клетках переходной зоны и 
зоны дифференциации под влиянием 5-10 мкМ ZnSO4 не наблюдается, а ZnSO4 в 
концентрации 20 мкМ вызывает частичную реориентацию неупорядоченно 
расположенных АФ в продольную. Ранее показано, что добавление Zn2+ вызывает 
стабилизацию другого компонента цитоскелета, микротрубочек, в результате образования 
связующих мостов между субъединицами димеров тубулина (Lowe et al, 2001). Таким 
образом, на основании полученных данных представляется возможным предположить 
существование взаимосвязи между внутриклеточной концентрацией Zn2+ и организацией 
актиновых филаментов в клетках растений, однако для установления молекулярных 
механизмов взаимодействия этого микроэлемента с F/G актином необходимы 
дополнительные биохимические исследования и моделирование in silico. 
 
Lowe J., Li H., Downing K.H., Nogales E. (2001). Refined structure of α-, β-tubulin at 3,5 a resolution J. Mol. Biol. 
313:1045–1057. 
Voigt B., Timmers A. C.J., Samaj J., Muller J., Baluska F., Menzel D. (2005). GFP-FABD2 fusion construct allows 
in vivo visualization of the dynamic actin cytoskeleton in all cells of Arabidopsis seedlings. EJCB. 84: 95–608. 
Volkmann D., Baluska F. (1999). Actin cytoskeleton in plants: from transport networks to signaling networks. 
Microsc Res Tech. 47(2). 135–154. 
Soetan K. O., Olaiya C. O., Oyewole O. E. (2010). The importance of mineral elements for humans, domestic 
animals and plants: a review. Afr. Food Sci. 4 (5):200–222. 
Urnov F.D.,  Rebar E.J., Holmes M.C., Zhang H.S., Gregory P.D. (2010). Genome editing with engineered zinc 
finger nucleases. Nat. Rev. Genet. 11: 636–646. 
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Медь (Cu2+) в клетках растений важна для функционирования ряда ферментов 
электрон-транспортных цепей митохондрий и хлоропластов, в частности, хлоропластной, 
митохондриальной и пероксисомальной полифенолоксидаз, а также тирозиназы, 
аскорбатоксидазы и  других (Camakaris etal., 1999). Превышение гранично допустимых, и, 
в особенности, физиологических концентраций Cu2+ оказывает фитотоксическое 
воздействие на компоненты растительных клеток, в том числе, и на цитоскелет. Так, 
кортикальные микротрубочки (МТ) в клетках главных корней Allium sativum L. под 
воздействием CuSO4 (0,6–1,6 мкM) ориентируются неупорядоченно и/или же 
стабилизируются; происходит также фрагментация веретена деления, а с увеличением 
времени обработки – деполимеризация МТ (Liu et al., 2009). В свою очередь, влияние Cu2+ 
на другой компонент цитоскелета – актиновые филаменты (АФ), обеспечивающее 
деление, поддержание постоянной формы клеток, микрокомпартментализацию, процессы 
внутриклеточного транспорта и движение органелл изучено недостаточно (Volkmann etal., 
1990). В связи с этим, нами было исследовано влияние CuSO4 (5–20 мкМ) на организацию 
АФ в клетках меристемы, а также эпидермальных клетках корневого апекса, переходной 
зоны и зоны диференциации главных корней Arabidopsis thaliana (GFP-faBD2), 

экспрессирующих химерный ген gfp-fabd2, который позволяет визуализировать АФ in vivo 

(Voigt et al., 2005) с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа LSM 
510 META (Carl Zeiss, Германия). Известно, что АФ в меристематических клетках 
необработанных корней A. thaliana (GFP-faBD2) ориентированы  радиально, а в 
эпидермальных клетках и клетках кортекса зон растяжения и дифференциации – 
неупорядоченно. Ранее было показано, что  в клетках главных корней Brassica napus L., 
обработанных 25 и 50 мкM CuSO4, наблюдается уменьшение количества 
полимеризированного актина (F-актина) с одновременным увеличением количества 
свободного глобулярного актина (G-актина) in vitro, однако в отдельных случаях 
деполимеризация АФ не происходит, что указывает на возможную сборку актина de novo 

(Kulikova et al., 2008). Нами было установлено, что в меристематических и эпидермальных 
клетках корневого апекса, переходной зоны и зоны дифференциации под действием всех 
исследуемых концентраций CuSO4 происходит реориентация АФ с их частичной или 
полной деполимеризацией, что приводит к уменьшению прироста корней. 

 
Camakaris J., Voskoboinik I., Mercer J.F. (1999). Molecular mechanism of copper homeostasis. Biochem. Biophys. 
Res. 261: 225–232. 
Kulikova A.L., Kholodova V.P., Kuznetsov V.V. (2009). Actin is involved in early plant responses to heavy metal 
stress and associates with molecular chaperons in stress environments. Russ. J. Rep. Dev. Biol. Sci. 424. 49–52. 
Liu, D.H., Xue P., Meng Q., Zhe J., Gu J., Jiang W. (2009). Pb/Cu effects on the organization of microtubule 
cytoskeleton in interphase and mitotic cells of Allium sativum L. Plant. Cell. Rep. 28: 695–702. 
Volkmann D., Baluska F. (1999). Actin cytoskeleton in plants: from transport networks to signaling networks. 
Microsc Res Tech. 47 (2):135–154. 
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Брассиностероиды (БС) – новый класс фитогормонов, участвующие в ключевых 

процессах роста и развития растений, а также в обеспечении их ответа на влияние 
окружающей среды. Сигнальная сеть фосфолипидов (ФЛД) клетки тесно связана с 
рецепцией сигнала БС, поскольку БС способствуют активации неспецифических 
фосфолипаз С, увеличивая содержание конечного продукта – диацилглицерола. Помимо 
этого, ФЛД учавствуют в передаче сигнала гормона. Мутант по 2 изоформе ФЛД  
выявляет большую активность BZR1 белков, что свидетельствует о негативной регуляции 
трансдукции сигнала БС фосфатидной кислотой фосфолипазы Ж2. Конститутивная 
экспрессия ФЛД Ж2 способствовала уменьшению активности BZR1 белков. В свою 
очередь, гены ФЛД и диацилглицеролкиназ находятся под непосредственным контролем 
БС-зависимого транскрипционного фактора BZR1. Нами было показано, что 
фосфолипиды С и Д напрямую вовлечены в процесс трансдукции сигнала БС. Методами 
флюоресцентных зондов был проведен анализ метаболизма меченых липидов с 
образованием специфических продуктов фосфолипаз в ответ на действие БС. Обработка 
БС резко увеличивала содержание фосфатидной кислоты и фосфатидилэтанола, что 
свидетельствует о повышении активности ФЛД в ответ на действие БС у растений T. 

aestivum и A. thaliana. Ингибитор диацилглицеролкиназ R59022 ФЛС пути образования 
ФК снижал уровень ФК и увеличивал уровни ДАГ. Анализ этих данных позволяет 
допустить, что БС активируют неспецифические фосфолипазы С, которые 
метаболизируют фосфатидилхолин, для образования ДАГ и фосфорилирования его в ФК. 
Использование ингибитора фосфатаз NEM увеличивало уровни ФК при действии 
гормонов, что указывает на быстрые взаимопревращения ФК в ДАГ фосфатазами при 
проведении сигнала БС. Для изучения специфичности активации фосфолипаз гормоном 
мы использовали две трансгенные линии арабдопсиса с нокаутами в генах двух 
рецепторных киназ BRI1 и BAK1. Методами радиоактивного меченья и авторадиографии 
было установлено, что у растений bak1 уровень ФК значительно ниже по сравнению с 
растениями дикого типа. Однако, в ответ на действие БС в растений наблюдалась быстрая 
аккумуляция ФК, что свидетельствует об активации фосфолипаз. У растений bri1 не было 
изменений в формировании ФК по сравнению с растениями дикого типа. Эти данные 
указывают на необходимость функционального белка BRI1 для активации 
фосфолипидной трансдукции сигнала БС. Специфика активации фосфолипаз 
брассиностероидами зависит от внешних факторов. Так, корни растений, выращенные при 
действии солевого стресса значительно более чувствительные к действию БС и  
накоплению ФК и фосфатидилэтанола при действии ингибитора диациглицеролкиназ 
R59022, что может указывать на специфическую активацию ФЛД при блокировании ФЛС 
пути образования ФК. Проведенные исследования выявили специфическую связь между 
активацией, фосфолипидной трансдукцией и передачей сигнала БС у растений T. aestivum 
и A. thaliana. 

Работа выполнена при поддержке грантов НАН Украины 2.1.10.32, 9.1 13, ГФФИ Украины 

Ф54/026 и БР ФФИ № Х13К-094.  
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Виживання у навколишньому середовищі, що постійно змінюється, вимагає від 
рослин здатності до швидких відповідних змін метаболізму. Серед індукторів адаптивних 
процесів чільне місце посідають саліцилова та жасмонова кислоти. Досліджено 
молекулярні механізми гормональної регуляції вмісту біологічно активних речовин з 
антиоксидантним потенціалом (токоферолів та флавоноїдів) та їх зв'язку із розвитком 
захисних реакцій. Використання трансгенних рослин арабідопсису, мутантних за 
транскрипційним фактором NRP1, відповідальним за передачу сигналу саліцилової 
кислоти та експресію групи генів стійкості, та рослин vtc1, дефектних за ферментом 
синтезу аскорбінової кислоти, дозволило встановити роль npr1-сигнального шляху та 
ферменту синтезу аскорбінової кислоти GDP-маннозопирофосфорилази в регуляції 
внутрішньоклітинного балансу ліпофільних антиоксидантів (фенольних сполук та 
флавоноїдів) за дії саліцилової та жасмонової кислот. Зокрема показано,  що у рослин vtc1 
на первинних етапах ураження P. syringae pv tomato, розвивається гіперчутливість, яка 
супроводжується різким зростанням рівню супероксидрадикалів та накопиченням 
антиоксидантних сполук. Встановлено залежність між вмістом токоферолів в тканинах 
арабідопсису та активацією аскорбатної антиоксидантної системи, а також залучення 
сигнального каскаду саліцилової кислоти до регуляції вмісту токоферолів. Таким чином, 
показано роль флавоноїдів у підтриманні балансу між гіперчутливістю та розвитком 
системної набутої стійкості у відповідь на чинники біотичної природи та дію стрес-
асоційованих фітогормонів. Також було виявлено ключову роль білку NPR1 у регуляції 
проростання насіння арабідопсису в умовах модельованого біотичного стресу. Додавання 
нетоксичних концентрацій саліцилової та жасмонової кислот інгібувало проростання 
насіння і ранній морфогенез рослин дикого типу, npr1 та vtc1. Максимальний 
пригнічувальний ефект фітогормонів щодо видовження гіпокотилів етиольованих 
проростків та формування листкової пластинки у присутності світла було показано саме 
на npr1 рослинах. Однак, додаткове введення флавоноїду кверцетину до середовища із 
саліциловою кислотою відновлювало нормальний розвиток та сприяло проростанню 
насіння нарівні з контролем. Таким чином, накопичення вторинних метаболітів з 
антиоксидантними властивостями, а саме флавоноїдів, може виступати одним з ключових 
механізмів регуляції дії саліцилової кислоти під час адаптації рослин до дії стресових 
чинників біотичної природи. 
 

Робота виконана за підтримки грантів НАН України 2.1.10.32, і № 8-13. 
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Гравитропизм обеспечивает векторность роста растений и его координацию с 
сигналами условий наличия воды, питательных веществ и освещения. Слабо 
исследованным остается вопрос о реализации гравитропического сигнала в стрессовых 
условиях. С целью детального исследования влияния стресс-сигналов, обусловленных 
гиперосмотическим действием, на реализацию гравитропического сигнала в реакциях 
направленного роста был проведен анализ влияния солевого стресса различной 
интенсивности на гравитропическую реакцию колеоптилей кукурузы. Показано, что 
эффект влияния солевого стресса на гравитропизм растений зависит от интенсивности и 
времени действия. Солевой стресс, индуцированный хлоридом натрия в концентрации 150 
мМ, приводит к достоверному угнетению гравитропизма колеоптилей. Преждевременная 
обработка растений указанным стрессором в течение суток способствует выраженному 
угнетению гравитропической реакции в условиях этого стресса. Адаптация растений 
путем выращивания в стрессовых условиях, аналогичных используемым во время 
гравитропизма, восстанавливала указанный процесс. Высокий уровень осмотического 
стресса (300 мМ хлорида натрия) резко ослабляет гравитропизм колеоптилей кукурузы. 
Указанная тропическая реакция слабо восстанавливается при адаптации на низких 
уровнях хлорида натрия (50 мМ), в отличие от выраженного восстановительного эффекта 
предшествующей обработки растений указанным веществом в высоких концентрациях 
(300 мМ). Возможно, в период адаптации к солевому стрессу у растений произошла 
оптимизация метаболизма, которая способствовала выведению избытка ионов натрия из 
клеток и сохранилась в период гравистимуляции. Гравитропизм корней кукурузы резко 
угнетается при действии вышеуказанных уровней солевого стресса. Более того, карбонат 
и сульфат натрия (150 мМ) также резко ослабляют гравитропизм колеоптилей кукурузы и 
его динамику. Их эффект превышал таковой для хлорида натрия. Вышеупомянутое 
свидетельствует о том, что солевой стресс негативно кореллирует с гравитропизмом 
побегов и корней кукурузы. Действие указанного стрессора усиливается в результате 
предобработки и угнетается в условиях адаптации. Исследовано роль фосфолипазы D во 
взаимодействии регуляторных механизмов действия солевого стресса и гравтропизма. 
Различные концентрации 1-бутанола, ингибитора фосфолипазы D, дополнительно 
усиливают негативный эффект солей на гравитропизм растений. Дополнительный 
негативный эффект 1-бутанола может быть результатом угнетения изоферментов ФЛD, 
которые могут играть роль исключительно в процессе гравитропизма, тогда как другие 
изоферменты ФЛD, угнетенные 1-бутанолом, могут обеспечивать общую стойкость 
ростовых (в том числе и тропических) процессов растений к высоким уровням солей.   

Таким образом, фосфолипаза D может принимать участие в модулировании стресс-
сигналов, обусловленных гиперосмотическим действием, в реализации гравитропического 
сигнала в реакциях направленного роста растений.   

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов НАН Украины (№ 2.1.10.32), ГФФИ 

Украины (Ф54.4/027-2013) и БРФФИ-ГФФИУ (Б13К-116). 
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Низька температура є важливим абіотичним фактором, який впливає на ріст та 
розвиток рослин, а також на полімерний склад компонентів цитоскелету − мікротрубочок 
(МТ) і актинових філаментів (АФ), їх орієнтацію, організацію і взаємодію з різними 
внутрішньоклітинними структурами (Nick, 1998; Wasteneys, 2000). У ряді робіт показано, 
що низька температура призводить до суттєвих змін організації МТ, зокрема, їх  
деполімеризації (Willin and Stromberg, 1995; Zhao, 2003). Так, вплив холоду (0,5°С) на 
проростки Arabidopsis протягом 4 год призводить до деполімеризації кортикальних МТ у 
клітинах перехідної зони, зони розтягу та диференціації (Sheremet, 2011). Оскільки 
відомості щодо впливу низьких позитивних температур на організацію АФ обмежені, 
нами було досліджено механізми холодостійкості у клітинах Arabidopsis за участі АФ. В 
даній роботі було вивчено вплив температури 4°С на ріст, морфологію та організацію АФ 
у клітинах головних коренів 4-денних проростків Arabidopsis thaliana, що експресують 
химерний ген GFP (green fluorescent protein) - fabD2 (fibrin actin-binding domain 2), який 
дозволяє візуалізувати АФ в клітинах цієї лінії in vivo за допомогою конфокального 
лазерного скануючого мікроскопу LSM 510 META (Carl Zeiss, Німеччина). Виявлено, що 
низька температура виявляє інгібувальний вплив на ріст коренів A. thaliana та викликає 
анізотропне збільшення діаметру епідермальних клітин зони розтягу, т.з. свелінг, а також 
ініціює формування ектопічних кореневих волосків та збільшення їх кількості у зоні 
диференціації. Водночас, змінюється і вихідна організація АФ у епідермальних клітинах 
різних зон головних коренів. Так, у більшості клітин перехідної вони дезорієнтуються і 
частково деполімеризуються, а в окремих клітинах виявляються лише поодинокі тяжі 
довгих АФ. Встановлено, що особливу чутливість до дії низької температури мають АФ в 
диференційованих клітинах, зокрема у клітинах кореневих волосків, де вони 
дезорієнтуються або повністю деполімеризуються, що може призводити до значних 
порушень ініціації, формування та подальшого росту кореневих волосків. Можна 
припустити також, що інгібування росту головних коренів низькими температурами може 
бути результатом їх впливу на поділ клітин меристеми кореневого апексу внаслідок 
впливу на організацію цитоскелету мітотичних клітин, зокрема, на препрафазні стрічки, 
мітотичне веретено і фрагмопласти. 

Отже, низькі позитивні температури впливають на орієнтацію та організацію АФ в 
різних типах клітин головних коренів A. thaliana, що може являтися однією з причин 
інгібування росту коренів та змін їх морфології. З’ясування впливу низьких температур на 
цитоскелет клітини має важливе значення для розуміння механізмів їх дії на рослинний 
організм загалом, а тому може слугувати основою для пошуку шляхів зменшення їхнього 
негативного впливу.  

 
Nick P. (1998). Signaling to the microtubular cytoskeleton in plants. Int. Rev. Cytol. 184: 33–79. 
Sheremet Ya.A., Yemets A.I., Blume Ya.B. (2012). Inhibitors of tyrosine kinases and phosphatases as a tool for the investigation of microtubule 
role in plant cold response. Cytol. Genet. 46: 1–8. 
Wasteneys G. The cytoskeleton and growth polarity (2000). Curr. Opin. Plant Biol .3: 503–511. 
Willin M., Stromberg E. (1995). Cold-stable and cold-adapted microtubules. Int. Rev. Cytol. 157: 1–31. 
Zhao J.-L., Li X.-L., Zhang H., Li Y. (2003) Chilling stability of microtubules in root-tip cell of cucumber. Plant Cell Rep. 22: 32–37. 
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Внаслідок актуальності проблеми охорони чистоти водного середовища значну 
важливість мають дослідження, присвячені вивченню впливу на мешканців середовища 
різноманітних токсичних сполук, зокрема, хлорфенолів. Хлорфеноли є токсичними 
органічними забруднювачами, що поступають до водних екосистем зі стічними водами та 
відходами, целюлозно-паперової, хімічної промисловості, господарсько-побутовими 
стоками, а також внаслідок спонтанного хлорування природної органічної речовини. В 
останні роки використання методів біотестування для визначення міри забрудненості 
навколишнього середовища набуває все більшого значення для отримання інтегральної 
токсикологічної оцінки, а також інформації щодо мутагенності деяких агентів. Метою 
представленої роботи є дослідження гено- та цитотоксичного  впливу розчинів пента- та 
трихлорфенолів (0,316 та 10 µМ) на клітини кореневої меристеми цибулі-батуна (Allium 

fistulosum L.). шляхом підрахунку кількості мікро- та подвійних ядер у 500 клітинах 
коренів. Так, під впливом пентахлорфенолу (10 µМ) було відмічено найбільшу частоту 
змін зустрічності мікроядер та подвійних ядер, в той час як  трихлорфенол (0,316 µМ) не 
виявляв виразної гено- та цитотоксичної дії (суттєвих відмінностей у кількості подвійних 
ядер відносно контролю не спостерігалося, але кількість мікроядер була дещо 
зменшеною). Водночас, пента- та трихлорфеноли (10 µМ) спричиняли значне інгібування 
проліферативної активності клітин кореневої меристеми.  

Отже, встановлено, що означені сполуки виявляють гено- та цитотоксчну дію на 
клітини меристеми коренів A. fistulosum L. 
 
Оценка мутагенности химических веществ микроядерным методом (методические рекомендации). − 
М.:1984. − С. 17. 
Ильинских Н.Н., Новицкий В.В., Варгунова Н.И. Микроядерный анализ и цитогенетическая нестабильность. 
− Томск: Изд-во Томского ун-та, 1991.− С. 272 . 
Гогуа М.Л. Изучение генотоксического потенциала солей хрома, молибдена, вольфрама на растительный 
тест-системах: Автореф.канд.биол. наук. − М.: 2003. − С.18. 
Хандохов Т.Х. Изучение цитогенетического эффекта переменных электромагнитных полей различных 
частот на растительные тест-системы: Дисс.канд.биол.наук. − Нальчик, 2004. − С. 138. 
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Ріст коренів рослин є зручним тест-об’єктом для скринінгу токсичності хімічних 

сполук внаслідок простоти обробки розчинами досліджуваних сполук, більш легкого 
проникнення їх усередину кореня, а також більш високої чутливості клітин коренів до 
більшості токсичних речовин у порівнянні з надземними органами рослин (Иванов, 2011). 
При цьому, цитостатики інгібують утворення бічних коренів, а високотоксичні сполуки – 
на нього не впливають, зупиняючи ріст головних коренів. Серед тест-об’єктів, що 
використовуються для дослідження цитостатичної активності, нами було обрано огірок, 
для якого є характерним ранній розвиток бічних коренів. Метою дослідження була оцінка 
цитостатичної активності зерна злакових культур, відходу виробництва хлібу із злакових 
культур – сухарної крихти, а також лікарського їстівного гриба Schizophyllum commune Fr.: 
Fr., культивованого на цьому субстраті. Штам S. commune 1768 отримано із Колекції 
культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Міцелій 
гриба культивували у колбах об’ємом 250 мл на сухарній крихті (60 г/л). Для 
приготування екстрактів наважку 5 г досліджуваних зразків (зерна Hordeum vulgare L., 
Avena sativa L. та Secale cereale L., сухарної крихти, а також міцелію гриба, висушеного 
при 60ºС) кип’ятили 3 хв. у 50 мл дистильованої води. Вивчення впливу екстрактів 
проводили за описаною методикою (Иванов и др., 1986). Насіння огірка сорту 
«Ніжинський» розкладали по 10 шт на фільтрувальний папір у чашки Петрі і заливали 10 
мл розчину екстрактів у градієнті концентрацій з дистильованою водою від 1:9 до 9:1, що 
відповідає концентраціям від 50 до 450 мг/мл. Контролем вважали дистильовану воду. 
Кількість бічних та довжину головного кореня вимірювали після 10 діб інкубування 
насіння огірка при 20±2 ºС. Результати досліджень показали, що цитостатичну активність 
проявляють екстракти насіння H. vulgare та міцеліальної маси S. commune при 
концентраціях більше 350 мг/мл, а також екстракти насіння A. sativa при максимальній 
досліджуваній концентрації 450 мг/мл. Екстракти насіння S. cereale, навпаки, показали 
мітогенну активність (збільшення кількості бічних коренів) при всіх концентраціях. 

Екстракти насіння A. sativa та міцеліальної мас S. commune викликали подовження 
головних коренів при концентраціях від 100 до 200 мг/мл, H. vulgare – при концентрації 
150 мг/мл, S. cereale не впливав на довжину головних коренів, в той час як екстракт 
сухарної крихти не впливав ні на кількість бічних коренів, ні на довжину головного 
кореню.  

Отже, екстракти зерна H. vulgare, A. sativa, а також міцеліальної маси S. commune, 
культивованого на сухарній крихті, проявляють цитостатичну активність при високих 
концентраціях та стимулюють ріст головного кореня при нижчих концентраціях. 
Водночас, екстракти насіння S. cereale та хлібної крихти не мають цитостатичної 
активності та не впливають на довжину головного кореня. 

 
Иванов В.Б., Быстрова Е.И., Дубровский И.Г. Проростки огурца как тест-объект для обнаружения эффективных цитостатиков // 
Физиология растений – 1986. – Т. 33, № 1. – С. 195–199. 
Иванов В.Б. Использование корней как тест-объектов для оценки биологического действия химических соединений // Физиология 

растений – 2011. – Т.58, № 6. – С.944-952. 
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Дослідження проходження і регуляції клітинного циклу є однією з найбільш 
актуальних проблем, які вивчає сучасна клітинна біологія. При цьому особлива увага 
приділяється вивченню цитоскелету, як одного з найбільш чутливих до біотичних та 
абіотичних факторів компоненту клітин. Ключовим компонентом цитоскелету рослинної 
клітини є мікротрубочки, які залучені  до процесу формування веретена поділу і 
проходження мітозу загалом. Встановлено, що у рослин головна складова мікротрубочок, 
гетеродимерний білок тубулін, підлягає ряду посттрансляційних модифікацій, зокрема 
фосфорилюванню  по залишках серину, треоніну (Blume et al., 1997) та тирозину (Blume et 
al., 2008). Процеси фосфорилювання та дефосфорилювання регулюються 
взаємозбалансованою системою протеїнкіназ і протеїнфосфатаз. Нещодавно було 
з’ясовано, що мікроцистин, відомий цитотоксин і специфічний інгібітор протеїнфосфатаз 
типу 1 і 2А, спричиняє руйнування метафазного та анафазного веретен поділу та 
утворення мікроядер внаслідок порушення сегрегації сестринських хромосом у рослин 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Beyer et al., 2012). Метою нашої роботи було 
дослідження впливу окадаїнової кислоти на ефективність утворення мікроядер в клітинах 
апікальної меристеми первинного кореня дводенних проростків квасолі (Phaseolus 

vulgaris L.) сорту Богема. Проростки P. vulgaris обробляли інгібітором серин/треонінових 
протеїнфосфатаз окадаїновою кислотою в концентраціях 25, 50 і 100 нМ протягом 24 год. 
Довжина коренів становила 15-20 мм, з яких виокремлювали сектор кореневого апексу 
довжиною 1,5–2,0 мм і готували фіксовані давлені препарати за загальноприйнятими 
методиками із застосуванням 2% розчину ацетоорсеїну для подальших досліджень 
методом світлової мікроскопії. Для кожного варіанта досліду було проаналізовано не 
менше 1500 клітин. При дослідженні фіксованих давлених препаратів проростків квасолі, 
оброблених інгібітором, було виявлено структурні хромосомні аномалії, зокрема 
фрагментацію хромосом, що може свідчити про початковий етап формування мікроядер. 
Водночас, у досліджених мікропрепаратах, оброблених інгібітором, не спостерігали чітко 
сформованих мікроядерних структур. Фрагментацію хромосом спостерігали у проростках 
клітин квасолі, оброблених інгібітором у концентрації 100 нМ. В той же час, у 
контрольних зразках хромосомних аномалій виявлено не було. Під впливом окадаїнової 
кислоти також було відмічено незначне зниження значення мітотичного індексу у 
порівнянні з контролем, не залежно від використаної концентрації інгібітора. Підвищення 
концентрації інгібітора або збільшення часу обробки проростків окадаїновою кислотою в 
майбутньому може покращити результати експерименту. В подальшому нами планується 
також дослідження впливу інших інгібіторів серин/треонінових протеїнфосфатаз на 
ефективність індукції появи мікроядер у рослинних клітинах. Отримані результати 
можуть бути використані для розробки отримання мікропротопластів як ефективного 
методу клітинної інженерії рослин для переносу однієї або декількох хромосом, що є 
носіями певних ознак. 
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 In recent times resistance of bacteria to antibiotics has increased, some antimicrobial 
agents are extremely toxic and it causes considerable interest in finding new ways to develop 
safe and inexpensive antibiotics (Hamouda et al., 1999). It is known that silver ions are highly 
toxic to microorganisms (Zhao and Stevens, 1998). There are many ways to synthesize silver 
nanoparticles. The physical and chemical methods are expensive or use toxic substances. An 
alternate, feasible method to synthesize silver nanoparticles is to employ biological methods of 
using phytoextracts. 
 Phytoextracts were obtained from the following plants: Orthosiphon stamineus L., 
Hypеricum perforаtum L., Thea sinensis var. sinensis +Thea sinensis var. assamica.  These 
extracts were used as the reducing agent to later obtain the ‘greener’ silver nanoparticles- Gr-Ag-
NPs. We have also synthesized Ag-NPs by citrate method (Ch-Ag-NPs). Both types of NPs (Gr- 
and Ch-Ag-NPs) were characterized for their morphologies and physical properties. Thus, to 
evaluate their antibacterial properties, NPs were made to interact with a gram-negative bacteria, 
E.coli DH5б.  
 The antibacterial properties were analyzed through the disk diffusion method (Bauer et al., 
1959). The effect of Gr-Ag-NPs and Ch-Ag-NPs on E.coli cells was investigated by culturing the 
organism on LB agar plates (Bertani, 1952) supplemented of nanoparticles. The intensity of the 
antibacterial activity was determined by measuring the diameter of zone of inhibited growth of 
bacteria around the disk. The best antibacterial activity demonstrated Gr-Ag-NPs obtained from 
Orthosiphon stamineus L. Gr-Ag-NPs obtained from Thea sinensis var. Sinensis+Thea sinensis 
var. assamica by centrifugation at 10000 rpm didn’t show the antibacterial activity against E.coli 

(DH5б).The present study emphasizes the use of plants medicinal for the synthesis of silver 
nanoparticles with potent antibacterial effect. 

 

Hamouda  T., Hayes M., Cao Z., Tonda R., Johnson K., Craig W., Brisker J., Baker J. (1999).A novel surfactant 
nanoemulsion with broad-spectrum sporicidal activity against Bacillus species. J. Infect. Dis.180 (6): 1939–1949. 
Zhao G.J., Stevens S.E. (1998). Multiple parameters for the comprehensive evaluation of the susceptibility of 
Escherichia coli to the silver ion. Biometals. 11 (1): 27. 
Bauer, A. W., Perry D. M. Kirby W. M. M. (1959). Single disc antibiotic sensitivity testing of Staphylococci. 

A.M.A. Arch. Intern. Med..104: 208 – 216. 
Bertani, G. Studies on Lysogenesis. I. The mode of phage liberation by lysogenic Escherichia coli (1952). J. 
Bacteriol. 62 (3): 293 – 300. 
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Незамінні амінокислоти лізин та треонін в промислових масштабах отримують 

переважно мікробіологічним способом (70% виробництва). Підвищення продуктивності 
біосинтезу амінокислот досягають за рахунок використання високопродуктивних штамів, 
розширення спектру використання субстратів, ауксотрофних та регуляторних мутантів, 
отриманих як селекційним, так і генно-інженерним шляхом (Андріяш та ін., 2012). 
Вдосконалення штамів-продуцентів – один із важливих етапів інтенсифікації біосинтезу 
амінокислот (Підгорський та ін., 2010).  

Досліджено штами-продуценти незамінних амінокислот аспартатної родини: 
Corynebacterium glutamicum, Brevibacterium flavum, Brevibacterium sp. 90, Brevibacterium 

sp. 90Н, Brevibacterium sp. Е531 з “Колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для 
харчової та сільськогосподарської біотехнології ІХБГ НАН України» за біосинтетичною 
активністю щодо лізину і треоніну, та відібрані найбільш активні штами-продуценти для 
створення нових продуктивних М-штамів шляхом УФ опромінення.  

УФ мутагенез проведено опроміненням суспензій протягом 180 c на установці, 
устаткованій 2 лампами “Fillips“ потужністю 30 Вт кожна (відстань від об’єкту – 0,12 м) 
(Yetti et al., 2004). Відібрано М-штами з посиленим синтезом цільових амінокислот за 
допомогою аналізу регуляторної та аналогорезистентної ауксотрофності та стійкості до 
антиметаболітів. Найвищий рівень біосинтезу показали гомосерин- та лейцинозалежні, а 
також аналогорезистентні мутанти (Андріяш та ін., 2012). Оптимізовано умови 
культивування (температура, режим аерації, рН, кількість посівного матеріалу) та 
підібрано поживні середовища для М-штамів (Шульга та ін., 2011).  

Визначено біосинтетичну активність отриманих М-штамів-продуцентів щодо 
амінокислот лізину та треоніну (Brevibacterium flavum  IFBG MБ-8 синтезував 7,8-7,9 г/дм3 
треоніну, а Brevibacterium sp. IFBG АМR – 29-30 г/дм3 лізину). Мутантні штами 

Brevibacterium flavum IFBG MБ-8 та Brevibacterium sp. IFBG АМR депоновано в 
«Національному Депозитарії мікроорганізмів» Інституту мікробіології і вірусології НАН 
України. 

 
Андріяш Г.С., Заболотна Г.М., Шульга С.М. Регулювання та шляхи інтенсифікації біосинтезу лізину // 
Мікробіологія і біотехнологія. – №4. – 2012. – С. 6–17. 
Андріяш Г.С., Заболотна Г.М., Шульга С.М. Aуксотрофність продуцентів лізину // Біотехнологія – 2012. – 
том 5, №1. – C. 70–77. 
Підгорський В.С., Іутинська Г.О., Пирог Т.П. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу. – К.: Наукова 
думка. – 2010. – 328 с. 
Шульга С.М., Тігунова О.О., Ткаченко А. Ф., Бейко Н. Є., Андріяш Г. С., Прийомов С.Г. Інтенсифікація 
біосинтезу треоніну штамом Brevibacterium flavum ТН-7 // Біотехнологія. – 2011. – том 4., № 5. – С. 97–102. 
Yetti M.I., Pudjiraharti S. (2004). Strain improvement of Brevibacterium sp ATCC 21866 for L-lysine production 
using ultra violet irradiation. Technol. Indonezia. 27: 9–16. 
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В усіх куточках нашої планети присутні примітні представники деревної флори, що 

привертають увагу людини. Найчастіше, на неї заслуговують дерева, які відрізняються від 
своїх побратимів неабиякими розмірами, віком або незвичайною формою. На 
сьогоднішній в Україні зростає 16 дерев 1000-річного віку, з-поміж яких виокремлюється 
Дуб Шевченка (Quercus robur L.), третій за величиною дуб України з с. Будище 
Черкаської області. Це одне з найстаріших дерев, заввишки близько 20 м і охопленням 
стовбура понад 8,5 м викликає великий інтерес туристів, оскільки є живим свідком Тараса 
Шевченка. У 2010 році Дуби Шевченка стали призерами Всеукраїнського конкурсу 
“Національне дерево України“, посівши 2 місце в номінації “Меморіальне дерево 
України“.  

Незважаючи на те, що Дуб Шевченка знаходиться під постійним наглядом, він має 
численні пошкодження, які не сприяють життєздатності дерева. Зважаючи на його 
цінність як історико-культурної та природної пам'ятки, метою нашої роботи було 
збереження  генотипу багатовікового дерева. 

Відомо, що щеплення та мікроклональне розмноження в культурі in vitro є 
методами вегетативного розмноження деревних рослин. В нашій роботі було використано 
обидва підходи. Щеплення дуба є досить трудомістким і не завжди успішним процесом 
через фізіологічні особливості породи. Для вдалого щеплення нами було застосовано 
низку прийомів, які дозволили отримати в достатній кількості ювенілізований матеріал 
для ініціації культури in vitrо. Для введення в культуру використовували пагони з бічними 
і апікальними бруньками. На першому етапі критичним моментом була стерилізація 
експлантатів. Для обробки використовували такі стерилізуючі речовини як етиловий 
спирт (70%), 5%-й розчин гіпохлориту натрію, 20%-й розчин перекису водню та 
корзалекс. Рослинний матеріал розміщували горизонтально на живильному середовищі 
МС (Murashige and Skoog, +1962) з половинним вмістом солей, 2% сахарози та з 
додаванням різних концентрацій і комбінацій регуляторів росту (6-бензиламінопурину, 
тідіазурону, кінетину, індоліл-3-масляної кислоти), pH-5.6-5.8. Для індукції ризогенезу 
мікропагони завдовжки не менше 2 см культивували на середовищі WPM (Lloyd & 
McCown, 1980) з половинним вмістом солей та різною концентрацією ауксинів (індоліл-3-
масляної та індоліл-3-оцтової кислот). 
 
Murashige T., Skoog F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. 
Physiol Plantarum. 15: 473 – 497. 
Lloyd G., McCown B.H. (1980). Commercially feasible micropropagation of mountain laurel (Kalmia latifolia) by 
use of shoot tip culture. Int. Plant Prop. Soc., Comb. Proc. 30: 421 – 427. 
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Біологічний синтез наноматеріалів є перспективним напрямом біотехнології для 

отримання наночастинок, безпечних для навколишнього середовища і здоров'я людини, 
що особливо важливо при їх подальшому використанні у медицині. Найпоширенішими 
об’єктами для біосинтезу наночастинок сульфіду кадмію є мікроорганізми. Перевагою 
бактерій у порівнянні з іншими біологічними системами є їхня здатність існувати за 
стресових умов, зокрема, за наявності високих концентрацій металів, а також різких змін 
температури, pH та тиску (Li et al., 2011). Гриби також є перспективними “біофабриками“ 
для отримання наночастинок CdS, оскільки вони здатні акумулювати іони металів шляхом 
позаклітинного зв’язування метаболітів та полімерів (Gupta et al., 2012). В представленій 
роботі розроблено метод біосинтезу квантових точок CdS з використанням бактерії 
Escherichia сoli, а також міцелію гриба Pleurotus ostreatus (Jacq:Fr) Kumm. Слід 
відзначити, що в описаних нижче експериментах було здійснено дослідження стабільності 
отриманих наночастинок CdS за спектрами поглинання та люмінесценції. E. coli 
культивували на середовищі LB протягом доби при температурі 37°С. Отриману культуру 
центрифугували 10 хв при 5000 об./хв. До відібраної надосадової рідини додавали 0,25 М 
CdSO4 і 0,25 М Na2S. В результаті оптичного аналізу зразків було показано, що пік 
поглинання знаходився на довжині хвилі 433 нм, а максимум люмінесценції - на довжині 
хвилі 420 нм. При цьому важливо відмітити, що синтезовані у такий спосіб наночастинки 
CdS зберігали стабільність у розчині щонайменше протягом місяця після проведення 
реакції. Використовуючи метод просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) було 
встановлено, що квантові точки CdS мають сферичну форму і розміри 2-6 нм. Міцелій 
гриба P. ostreatus культивували в глюкозо-пептонно-дріжджовому середовищі при 
температурі 28°С. В подальшому до колб з міцелієм додавали по 2 мл 0,025 М розчину 
CdSO4 і культивували протягом 10 діб. Потім до культуральної рідини додавали 100 мкл 
0,5М Na2S і культивували протягом 7 діб. Після центрифугування протягом 10 хв при 
8000 об/хв відібраний супернатант використовували для подальших фізичних аналізів. 
При дослідженні спектрів поглинання та люмінесценції було показано, що максимум 
поглинання  отриманих наночастинок знаходився на довжині хвилі λmах ~ 453 нм. На 
спектрах фотолюмінесценції спостерігалися декілька чітких максимумів, а саме 431, 462, 
486, 524 нм (збудження випромінюванням λех = 340 нм), що свідчило про наявність у 
зразку наночастинок різного розміру. За допомогою ПЕМ було встановлено, що отримані 
квантові точки мають розмір в межах 5-8 нм. Отже, результати фізичного аналізу 
підтверджують, що наведені біологічні системи забезпечують формування наночастинок 
CdS, які у подальшому можна використовувати як флуоресцентні мітки в біологічних 
дослідженнях. 
 
Gupta S., Sharma K., Sharma R. (2012). Myconanotechnology and application of nanoparticles in biology. Recent 
Res. Sci. Technol. 4 (8):36 – 38. 
Li X., Xu H., Chen Zh-Sh., Chen G. (2011). Biosynthesis of nanoparticles by microorganisms and their applications. 
J. Nanomater. 1 – 16. 
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Використання полімерних нанорозмірних носів типу полі-ДМАЕМ (N,N-
диметиламіноетилметакрилат) для перенесення генів інтересу до клітин-мішеней - 
надзвичайно перспективний напрям генетичної модифікації рослин, оскільки комплекс 
ДНК-носій здатен переносити молекули ДНК до клітин без участі додаткових чинників, 
що пошкоджують рослинний матеріал. Попередні дослідження властивостей 
нанокомпозитів показали ефективне зв`язування полімерним носієм типу БГ-2 молекул 
ДНК та ДНК-протекторні властивості нанокомпозитів (Танасієнко та ін., 2011). Крім того, 
продемонстровано токсичну дію носіїв на протопласти N. tabacum L. (Yemets et.al, 2000), а 
також на суспензійну та калюсну культури BY-2 (Szechyńska-Hebda et. al., 2005). В даній 
роботі досліджено вплив різних концентрацій та типів нанокомпозитів на калюсні 
культури ячменю (H. vulgare L.) та тютюну (N. tabacum L.). Для визначення токсичності 
нанокомпозитів використано носії типів: БГ-2, МП-1 та 85/3 в концентраціях від 0,01% до 
1%. В результаті проведених досліджень відмічали некротизацію тканин тютюну при дії 
0,5%-го та 1%-го розчинів носіїв БГ-2 та МП-1 протягом першого тижня культивування, в 
той час як 0,5%-ий розчин носію 85/3 викликав лише пригнічення росту тканин без їх 
супутньої некротизації. Концентрація 0,1% всіх використаних в роботі носіїв призводила 
лише до пригнічення росту тканин тютюну. При аналізі впливу нанокомпозитів на калюс 
ячменю, було відмічено лише пригнічення інтенсивності росту калюсу при концентраціях 
0,1%, 0,5% та 1%, у порівнянні із контролем. Після дослідження токсичної дії 
нанокомпозитів проведено трансформацію калюсних культур тютюну та ячменю 
векторною конструкцією pGH217, що містила послідовність репортерного гену β-
глюкуронідази під контролем 35S промотору та nos-термінатору, а також селективний 
маркерний ген hpt стійкості до гігроміцину. Для трансформації калюсу обрано дві 
концентрації нанокомпозитів БГ-2, МП-1 та 85/3: 0,01% та 0,1% як такі, що не призводили 
до загибелі тканин. На кожен експлант наносили відповідну суміш плазмідної ДНК (1 та 
10 мкг/мкл) з нанокомпозитами об’ємом 30 мкл, що дозволяло повністю обробити 
поверхню калюсу. Після 3 діб культивування проводили гістохімічний аналіз (Jefferson, 
1987) для встановлення факту перенесення векторної конструкції до клітин експлантів. 
Транзієнтної експресії gus-гену як на калюсах тютюну, так і ячменю, не спостерігали. 
Однак подальші дослідження по стабільній трансформації калюсів тютюну і ячменю 
тривають. 

 
Танасієнко І., Фінюк Н., Мітіна Н. та ін. Розробка полімерного нанорозмірного носія для доставки генів у 
клітини рослин: дослідження його цитотоксичної дії і ДНК-зв`язувальних властивостей // Session 3: Sellular, 

genetic and metabolic engineering / Клітинна, метаболічна та генетична інженерія. – С. 76. 
Jefferson R., Bevan M., Kavanagh T. (1987). The use of the Escherichia coli beta-glucuronidase as a gene fusion 
marker for studies of gene expression in higher plantsю Biochem. Soc. Trans. 15: 17 –18.  
Szechyńska-Hebda M, Wędzony M, Dubas E, Kieft H, Lammeren A. M. (2005). Visualization of microtubules and 
actin filaments in fixed BY-2 cells using an optimized whole mount labeling protocol. Plant Cell Rep. 25: 758 –766. 
Yemets A., Kundel’chuk O., Smertenko A., Blume Ya., et. al. (2000). Transfer of amiprophosmethyl resistance 
from a Nicotiana plumbaginifolia mutant by somatic hybridisation. Theor Appl Genet. 100: 847–857. 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) рассматриваются как перспективные для 
использования в генетической инженерии растений наноматериалы благодаря наличию 
ряда особых свойств. Для них характерны условно одномерная “нано-игловидная” 
структура, большая площадь поверхности, способность нековалентно взаимодействовать с 
биологическими молекулами и переносить их в растительные клетки, не проявляя при 
этом высокой цитотоксичности (Serag et al., 2011). В связи с изначальной гидрофобностью 
поверхности для биологического применения УНТ модифицируют для повышения 
биодоступности и снижения токсичности. Все большее значение в этой сфере приобретает 
разработка путей экологически безопасной и биологически совместимой 
функционализации (Karousis et al., 2010). Нами была изучена способность ряда 
биомолекул взаимодействовать с одно- и многослойными УНТ для разработки метода 
биологической функционализации. В результате были получены стабильные водные 
полидисперсные коллоидные системы УНТ, функционализированные с помощью молекул 
двухцепочной ДНК, ее мономеров – дезоксирибонуклеотидтрифосфатов, белка бычьего 
сывороточного альбумина, натриевой соли аденозинтрифосфорной кислоты, экстракта 
стекловидного тела, а также гумата натрия. Результаты спектрофотометрического анализа, 
трансмиссионной электронной и атомно-силовой микроскопии, рамановской 
спектроскопии свидетельствуют об эффективном протекании взаимодействий с 
биомолекулами при функционализации на уровне отдельных нанотрубок. Так, последние 
обнаруживались погруженными в индивидуальную оболочку биологического вещества, 
использовавшегося при функционализации. Биологическое покрытие оставалось 
стабильным на протяжении длительных периодов времени (3-6 мес). Кроме того, 
отмечено существенное укорачивание УНТ, очевидно, являющееся результатом 
ультразвуковой обработки. В свою очередь, укороченные УНТ считаются более 
расположенными к проникновению в клетку и субклеточные структуры. В дальнейшем 
биологически функционализированные УНТ были использованы для нековалентного 
присоединения к ним плазмидной ДНК. В качестве плазмидной ДНК использовали 
конструкцию pGreen 0029 с репортерным геном желтого флуоресцентного белка YFP под 
контролем 35S промотора и nos-терминатора, несущую селективный маркерный ген nptII 
устойчивости к антибиотику канамицину. Было показано сохранение биологической 
активности целевой ДНК после образования комплексов с УНТ. Способность полученных 
комплексов переносить плазмидную ДНК в растительные клетки изучали на таких 
объектах, как протопласты мезофилла листьев асептической культуры табака (Nicotiana 

tabacum), каллус, полученный из листьев табака, а также листовые диски табака. 
Транзиентную экспрессию гена yfp в трансформированных клетках исследовали с 
помощью люминесцентного микроскопа Axioskop 40 (Carl Zeiss, Германия), а стабильную 
трансформацию − с помощью селекции на питательных средах с антибиотиком. Частота 
проникновения комплексов УНТ-pGreen 0029 в протопласты и чувствительность к 
повреждающему действию УНТ оказались выше у протопластов, что, очевидно, 
обусловлено отсутствием у них естественного барьера (клеточной стенки). 
 
Serag M.F., Kaji N., Gaillard C. et al. Trafficking and subcellular localization of multiwalled carbon nanotubes in plant cells // ACS Nano – 
2011. – 5, N 1. – P. 493–499. 
Karousis N., Tagmatarchis N., Tasis D. Current progress on the chemical modification of carbon nanotubes // Chem Rev. – 2010. – 110, N 9. – P. 
5366–5397. 
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Синтез наночастиц (НЧ) благородных металлов в реакционных средах с 
экстрактивными веществами биологического происхождения – перспективное 
направление технологии получения НЧ, объединяющее в себе простоту метода, 
отсутствие токсичных компонентов в технологии и составе получаемых НЧ, высокую 
стабильность продукта. В данном направлении проводятся исследования в основном 
зарубежными авторами (Shiv Shankar et al., 2004). Ранее нами также были получены 
устойчивые образцы сферических НЧ (наносфер – НСф) серебра из раствора AgNO3 в 
реакционных средах с применением экстрактов растений (Danylenko et al., 2012). 
Биметаллические золото-серебряные НЧ представляют интерес, как в теоретическом, так 
и в практическом плане, прежде всего, где задействовано явление поверхностного 
плазмонного резонанса НЧ (ППР). Для получения биметаллических НЧ рассматриваются 
два подхода: одноэтапный синтез в присутствии катионов обоих металлов (Shiv Shankar et 
al., 2004) и двухэтапный − с наращиванием покрытия одного металла на сердцевину 
другого (Богатырев и др., 2009). В нашей работе была изучена возможность объединения 
синтеза НЧ с использованием фитоэкстрактов с химическим синтезом наностержней 
(НСт) для получения биметаллических НСт и НСф. Золотые НСт синтезировали путём 
зародыш-индуцированного восстановления тетрахлороаурата действием цитрата натрия в 
присутствии цетилтриметиламмония бромида (ЦТАБ) в роли источника мягких матриц и 
стабилизатора золя, аналогично работе (Богатырев и др., 2009). Эти НСт применяли в 
последующем в качестве заготовок сердцевин для синтеза биметаллических НСт. Их 
выделяли из реакционной среды центрифугированием и редиспергировали в реакционных 
средах с добавлением в последующем фитоэкстрактов Magnolia denudata, Magnolia 

stellata. В качестве контроля проводили химическое наращивание серебра на золотых НСт 
с помощью аскорбиновой кислоты (Хлебцов и др., 2009). Все промежуточные и конечные 
золеобразные продукты анализировались при помощи трансмиссионной электронной 
микроскопии (ТЕМ) и  УФ- спектроскопии. В спектрах продуктов синтеза  отмечено 
наличие типичных для нанозолота и наносеребра пиков ППР. ТЭМ продуктов 
свидетельствует о наличии смеси наночастиц (золотых, серебряных и, возможно, 
биметаллических), имеющих различную форму (сферическую, НСт) и размеры: от 20 нм 
(для сферических) до 100 нм (для НСт). В данное время проводится исследование 
полученных нанопродуктов физическими методами на предмет наличия двух металлов в 
составе НЧ, улучшения методов синтеза и очистки целевого продукта. 

 
Shiv Shankar S., Rai A., Ahmad A., Sastry M. (2004) Rapid synthesis of Au, Ag, and bimetallic Au core–Ag shell nanoparticles 
using neem (Azadirachta indica A.Juss.) leaf broth. J. Colloid Interface Sci. 275: 496–502. 
Danylenko I., Kolomys O.,  Smertenko P., Lytvin O., Strelchuk V., Blume Ya.B. Phytochemical mediated synthesis of silver and 
gold nanoparticles / 1-st Biotechnology World Congress, February 14 -15, 2012, Dubai, UAE. – 2012. – P.81.  
Богатырев В.А., Дыкман Л.А., Хлебцов Н.Г. Методы синтеза наночастиц с плазмонным резонансом.- Саратов, 2009. – 35 
с. 
Хлебцов Б.Н., Ханадеев В.А., Богатырев В.А., Дыкман Л.А., Хлебцов Н.Г. (2009) Синтез, стабилизация и оптические 
свойства золотых наностержней с серебряной оболочкой. Рос. Нанотехнол. 4: 91–101. 
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          Рослини є джерелом значної кількості біологічно-активних сполук (БАС), які широко 
використовуються у медицині, фармакології, харчовій та хімічній промисловості, 
косметології тощо. Незважаючи на істотні досягнення у створенні альтернативних 
хімічних та мікробіологічних способів синтезу важливих рослинних метаболітів, створені 
методи є технологічно складними, економічно неефективними та застосовними для 
обмеженого ряду корисних сполук. Окрім того, штучно синтезовані аналоги рослинних 
метаболітів можуть володіти зміненими біологічними властивостями, порівняно з 
природними сполуками, що ускладнює їх застосування у ряді галузей. З огляду на це, 
перспективним напрямом є розробка технологій ефективного рослинного синтезу цінних 
вторинних метаболітів з удосконаленням методів підвищення рівнів накопичення цільових 
сполук у рослинній біомасі. 

Підбір рослинних об’єктів – сої Glycine max (L.), рижію Camelina sativa (L.) та 
амаранту Amaranthus (L.) було здійснено на основі аналізу цінних накопичувальних сполук 
та перспективності їх використання у біологічному синтезі. Найбільший інтерес 
викликають такі БАС, що містяться у вищезгаданих рослинах – антоціани, сквален, бетаїн, 
каротиноїди, ізофлавони, стероли та поліненасичені жирні кислоти, що володіють рядом 
підтверджених цінних властивостей для використання у медицині, фармацевтичній та 
харчовій промисловості. Зокрема, біофлавоноїди сої (геністеїн, даідзеїн, гліцетеїн) та 
сквален амаранту є антиоксидантами з високою біологічною активністю. У медицині вони 
мають потенціал для застосування у профілактиці та лікуванні онкологічних, серцево-
судинних захворювань, хвороб обміну речовин, корекції гуморальних порушень тощо 
(Downey et al., 2013). Амарант та рижій синтезують поліненасичені жирні кислоти (Peiretti 
& Meineri, 2007), ряд цінних фосфоліпідів, жиророзчинних  вітамінів, зокрема, токоферолів 
(Venskutonis & Kraujalis, 2013). Одним з найважливіших етапів отримання клітинних 
культур продуцентів вторинних метаболітів є оптимізація умов індукції калюсогенезу. 
Оскільки здатність до калюсоутворення в значній мірі залежить від типу та концентрації 
регуляторів росту в поживному середовищі, метою роботи є дослідження особливостей 
калюсогенезу на поживних середовищах різного складу і встановлення оптимальної 
концентрації та співвідношення регуляторів росту для індукції цього процесу in vitro. 
Матеріалом для досліджень слугували  сегменти молодих листків вищезазначених рослин. 
Актуальним залишається дослідження факторів, що впливають на накопичення вторинних 
метаболітів в обраних рослинних об’єктах. Планується дослідити механізми синтезу БАС 
для їх подальшої регуляції. 

 

Downey P. J., Levine L. H., Musgrave M. E. et al. (2013). Effect of hypergravity and phytohormones on isoflavonoid 
accumulation in soybean (Glycine max.L.) callus. Microgravity Sci. Technol. 25: 9–15. 
Peiretti P.G., Meineri G. (2007). Fatty acids, chemical composition and organic matter digestibility of seeds and 
vegetative parts of false flax (Camelina sativa L.) after different lengths of growth. Anim. Feed Sci. Technol. 133: 341–
350. 
Venskutonis P.R., Kraujalis P. (2013). Nutritional components of amaranth seeds and vegetables: a  review on 
composition, properties, and uses. Comprehensive Rev. Food Sci. Food Safety. 12: 381–412. 
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Калина червона (Viburnum opulus L.) набула широкого вжитку у фармакології, 
народній медицині, косметології та побуті. У 1976 р. Г. Вигоров та співавтори повідомили 
про наявність вібурніну у плодах V. opulus.  

Метою нашої роботи було вивчення та порівняння антибактеріальної активності 
водних та пектинових фракцій насіння Viburnum opulus L. методом паперових дисків. 
Пектинова витяжка готувалася за методом Луцика. Тест-об’єктами були обрані 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans та 
Proteus vulgaris.  

В результаті проведеного досліду ми отримали такі дані щодо антибактеріальної 
активності водної витяжки насіння V. opulus: E. coli > S. aureus > P. aeruginosa > P. 

vulgaris > C. albicans, причому  антибактеріальна активність відносно всіх досліджуваних 
тест-мікроорганізмів збільшувалася у 1,5-2 рази при подрібненні насіннєвої сировини. На 
основі цього можна стверджувати, що насіння V. opulus є досить дієвою сировиною щодо 
впливу на бактерії, хоча і з нерівномірним спектром пригнічення росту. Лектинова 
витяжка насіння калини звичайної демонструє такий ряд залежності:   P. aeruginosa >  S. 

aureus > C. albicans >  P. vulgaris > E. coli. Проте лектинова витяжка V. opulus також 
виявляє порівняно високу антибактеріальну активність, що свідчить про її фунгіцидну 
дію.  

В результаті дослідження антибактеріальної активності насіння калини звичайної 
було встановлено, що його екстракти мають добре виражену антибактеріальну активність 
по відношенню до грацикулітних та фірмикулітних бактерій, що зумовлює цінні лікарські 
властивості цієї рослини та широке використання її у народній медицині, косметології та 
фармакологічній промисловості.  
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Цукровий буряк (Beta vulgaris L.) для країн помірної кліматичної зони є однією з 
найважливіших сільськогосподарських технічних культур. Важливе значення мають і 
відходи основного виробництва при очищенні і переробці буряків. У коренеплодах 
міститься 17-20% цукру. З цукрового буряку виробляють, крім цукру, патоку, з якої 
одержують спиртові дріжджі, гліцерин тощо. Також ця рослина має велике агротехнічне 
значення. Відходи цукровиробництва – дефекати – використовують для зниження 
кислотності ґрунтів. B. vulgaris поглинає найбільше серед сільськогосподарських культур 
СО2 і виділяє кисень О2. Також, через високу енергетичну цінність проміжних продуктів 
переробки B. vulgaris, його розглядають як ефективну сировину у виробництві 
біоетанолу.Щороку значна кількість цукрового буряку гине внаслідок несприятливих 
умов навколишнього середовища, ураження різноманітними хворобами і пошкодження 
шкідниками. Загальна втрата врожаю B. vulgaris через комах складає 20-30%. Створення 
трансгенних рослин зі стійкістю до комах-шкідників та їх подальший розвиток є досить 
успішним досягненням науки. В багатьох країнах успішно використовують генетично 
модифіковані культури. Попри появу різних систем перенесення генетичної інформації до 
рослинних клітин використання бактерій роду Agrobacterium залишається 
найрозповсюдженішим методом трансформації вищих рослин. На даний момент для 
отримання трансгенних рослин розроблено порівняно простий і зручний метод 
трансформації «листкових дисків». 

Метою нашої роботи було отримання генетично-модифікованих ліній цукрового 
буряку, які б експресували синтетичні cry-гени, а саме cry1Ас, cry1C та cry2A, що 
забезпечують стійкість до комах-шкідників родів Lepidoptera та Diptera. Для 
агробактеріальної трансформації використовували супервірулентний штам A. tumefaciens 
LB 4404 та векторні конструкції p1C PRD, p1CST PRD, p2A PRD, p1Ac PRD, що містили 
гени cry1C, cry2A та cry1Ас, надані професором І. Альтасааром (Університет Оттави, 
Канада). Як вихідний рослинний матеріал використовували батьківську селекційну лінію 
ММ 1/2 (селекційний запилювач при гетерозисній селекції) B. vulgaris, надану Інститутом 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. 

Генетичну трансформацію B. vulgaris проводили, використовуючи методику 
кокультивування листкових експлантів з агробактерією. Через 3-4 доби кокультивування 
відмиті і підсушені на фільтрувальному папері експланти переносили на агаризоване 
селективне середовище MS з 300 мг/л цефотаксимом для елімінації агробактерії та 200 
мг/л канаміцином як селективним агентом. Уже через 2 тижні після відмивання відмічено 
високий рівень регенерації трансформованих експлантів. Було відібрано регенеранти, які 
протягом декількох пасажів росли на селективному середовищі з меншою концентрацією 
селективного агенту, а саме 100 мг/л канаміцину, та 250 мг/л цефотаксиму. 

У подальшому буде проведено молекулярно-генетичний аналіз відібраних 
трансгенних ліній B. vulgaris для встановлення їх трансгенної природи.   
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Генетично модифіковані (ГМ) рослини вже давно стали реаліями нашого 
повсякденного життя. Зокрема, в країнах ЄС дозволено вирощування декількох 
трансгенних ліній ріпаку олійного (Brassica napus L. var. oleifera Metzg.), серед яких MS1 
x RF1 (ACS-BN004-7xACS-BN001-4) та MS1 x RF2  (ACS-BN004-7 x ACS-BN002-5) 
компанії Bayer CropScience зі стійкістю до глюфосинату. У зв’язку з цим виникає потреба 
оцінки потенційного ризику переносу трансгенів у споріднені види рослин дикої флори.  

Варто заначити, що можливості такого переносу вже раніше обговорювалися (Beckie et al., 
2003; Warwick et al., 2003). 

Для оцінки можливостей перенесення трансгенів від ГМ ліній ріпаку до 
споріднених видів родини Brassicaceae в межах України було здійснено примусові 
(спонтанні) схрещування у замкненій системі (умови теплиці) між ГМ ріпаком та дикими 
видами  родини, що зростають на території України. В подальшому вихідні лінії ГМ 
ріпаку та гібридні рослини, отримані з насіння від відповідних схрещувань, вводили в 
культуру in vitro для наступних досліджень. Зокрема, аналізувалися гібриди, отримані при 
схрещуванні ГМ ріпаку з Brassica napus, B. campestris, B. juncea, B. nigra, Erucastrum 

cretaceum, Diplotaxis tenuifolia, Raphanus raphanistrum, які представлені у дикій флорі 
України. В цілому в культуру in vitro було введено 49 зразків (з урахуванням вихідних ГМ 
сортів), з них 23 варіанти схрещувань були гібриди першого покоління – F1 та спонтанні 
гібриди – SH. В подальшому рослини вирощували на селективному середовищі з 
додаванням глюфосинату амонію у концентрації 5 мг/л для підтвердження трансгенної 
природи рослин. Було встановлено, що з 23 зразків - 13 (майже 57%) виявилися стійкими 
до гербіциду і продовжували свій ріст на селективному середовищі, в той час, як інша 
частина рослин гинула. Варто зазначити, що отримані дані підтверджують результати 
раніше проведених молекулярно-генетичних досліджень із застосуванням ПЛР (Ємець, 
Блюм, 2011). Таким чином, за допомогою проведеного аналізу виявлено факт перенесення 
трансгенів від ГМ ріпаку до його близьких родичів родини Brassicaceae, які представлені 
у природній флорі України, що було засвідчено вирощуванням гібридів на середовищі із 
додаванням гербіциду.  
    
Beckie H.J., Warwick S.I., Nair H., Seguin-Swartz G. (2003). Gene flow in commercial fields of herbicide-resistant 
canola (Brassica napus). Ecol. Appl. 13 (5): 1276–1294. 
Warwick S.I., Simard M.-J., Legere A., Beckie H.J., Braun L., Zhu B., Mason P., Seguin-Swartz G., Stewart C.N.. 
(2003). Hybridization between transgenic Brassica napus L. and its wild relatives: Brassica rapa L., Raphanus 

raphanistrum L., Sinapis arvensis l., and Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz. Theor. Appl Genet. 107: 528–
539. 
Пірко Н.М., Пірко Я.В., Ожерєдов С.П., Тимошенко А.В., Штойна Ю.Я., Осипенкова О.Л., Ємець А.І., Блюм 
Я.Б. Молекулярно-генетичний аналіз можливості переносу генів від модифікованого ріпаку до диких 
родичів з родини Brassicaceae // Материалы первой конференции молодых ученых «Биология растений и 
биотехнология», г.Белая Церковь, 5-7 октября 2011, С.81. 
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В настоящее время известно, что рост культивируемых тканей и органов растений в 

большей степени зависит от рН питательной среды, так как концентрация ионов водорода 
влияет на доступность и поступление питательных веществ. Например, некоторые 
элементы, такие как фосфор и железо, в сильнощелочных средах становятся 
малорастворимыми, что ограничивает рост эксплантов. В то же время, при высокой 
кислотности эти элементы могут переходить в растворимые формы, что также оказывает 
неблагоприятное воздействие на культивируемые ткани (Гэлстон и др., 1983). Кроме того, 
наиболее чувствительны к рН среды ИМК, ГК и витамины (тиамин и пантотеновая 
кислота). При низких величинах рН не происходит желатинизации агар-агара (Алехина и 
др., 2005). Целью нашего исследования было изучение влияния разного рН среды на 
морфогенетический потенциал почек розы и определение его оптимального значения. 
Объектами исследования служили перспективные сорта садовой группы миниатюрных роз 
из коллекции НБС–ННЦ. Сорта селекции НБС–ННЦ: Мальчик-с-Пальчик. Мин. Сорта 
иностранной селекции: Бэби Бантинг. Мин. Ellen х Peon., Цвёргкёниг. Мин. World`s Fair х 

Peon; Мандарин; Бигуди. Для культивирования большинства культур в условиях in vitro 
обычно используется диапазон рН среды 5,5-5,8 (Бутенко, 1999). В исследованиях нами 
использована рН среды в диапазоне 5,0-5,8. У сорта Цверкениг на среде рН 5,0 и 5,2 все 
экспланты развивались и образовывали дополнительные побеги по 2-3 шт. на эксплант. 
При увеличении рН до 5,8 происходило резкое снижение образования дополнительных 
микропобегов, хлороз и некроз листьев. У эксплантов сорта Мальчик-с-Пальчик 
образование дополнительных микропобегов наблюдали на среде с рН 5,2 и 5,4. Однако на 
среде с рН 5,8 экспланты образовывали мелкие листья с удлиненными черешками. 
Образование дополнительных микропобегов от 2 до 3 шт. на эксплант отмечено на средах 
в диапазоне рН 5,0-5,8. У сорта Мандарин, при рН 5,0 наблюдали значительное снижение 
частоты адвентивного побегообразования. Экспланты сорта Бигуди на среде с рН 5,0-5,2 
образовывали крупные листья и адвентивные побеги в пазухах листьев. Образование 
дополнительных микропобегов наблюдали нам среде с рН 5,4 по 2 шт. на эксплант, при 
увеличении рН до 5,8 на микропобегах отмечали образование деформированных листовых 
пластинок и хлороз листьев. На среде с диапазоном рН 5,4-5,6 наблюдали активную 
регенерацию микропобегов непосредственно внутрь питптельной среды, при этом на среде 
с рН 5,8 верхушки эксплантов некротизировались. Анализируя влияние рН среды на 
морфогенетические потенции вегетативных почек розы миниатюрной в культуре in vitro 
можно заключить, что питательная среда с рН 5,4-5,6 способствует активному 
адвентивному побегообразованию и их нормальному развитию. 

 

Алехина Н.Д., Балконин Ю.В., Гавриленко В.Ф. и др. / Под ред. Ермакова И. П. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 640 с. 
Бутенко Р.Г.Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе: Учебное пособие. – М.: 
ФГК–ПРЕСС, 1999. – 160 с. 
Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. – М.: Мир, 1983. С. 379-390. 
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Відомо, що генетична трансформація рослин призводить до зміни фізіологічних та 

біохімічних параметрів. Трансформовані рослини можуть відрізнятися за стійкістю до 
різного роду стресових факторів, зокрема, до фітовірусної інфекції. Так, можлива 
активація генетичного апарату, зміна напрямків метаболізму клітини, а також 
спрямованості функціонування всіх основних систем (David P et al., 2009). Відомо, що 
перенесення генів інтерферонів людини до геному рослини у ряді випадків призводить до 
підвищення стійкості до стресових факторів. Разом з тим, досі не досліджено зміни вмісту 
фруктанів та загальної антиоксидантної активності (АОА) як механізмів адаптації 
трансформованих рослин до дії стресу, викликаного вірусом тютюнової мозаїки (ВТМ).  

Мета роботи: оцінити ступінь розвитку стрес-реакцій у трансгенних рослин 
тютюну Nicotiana tabacum з геном ifn-α2b людини під дією фітовірусної інфекції, 
викликаної ВТМ, за показниками накопичення фруктанів та загальної АОА. 

Для визначення вмісту фруктанів застосовували колориметричний метод з 
використанням 0,1% спиртового розчину резорцину (реакція Селіванова); для визначення 
АОА застосовували метод, описаний раніше (Chung et al. 1998).  

Показано, що в трансформованих рослинах тютюну вміст фруктанів може не 
відрізнятися від вмісту у контрольних нетрансформованих рослинах (у 18% дослідних 
рослин) або перевищувати цей показник до трьох разів (82%). При наявності ВТМ у 
контрольних рослинах відбувалося підвищення вмісту фруктанів з 5 до 10 мг/г. У всіх 
трансгенних інфікованих рослин спостерігали збільшення вмісту фруктанів до 25-30 мг/г. 
При дослідженні загальної АОА встановлено, що в неінфікованих трансформованих рослинах 
відбулася активація АОА порівняно з неінфікованим контролем, в той час як після 
інфікування ВТМ як в інфікованому контролі, так і інфікованих трансгенних рослинах АОА 
зменьшувалася. 

Встановлено, що для трансгенних рослин тютюну, які не зазнали впливу вірусної 
інфекції, було характерно підвищення АОА та збільшення вмісту фруктанів у порівнянні з 
здоровими нетрансформованими рослинами. Інфікування фітовірусом трансгенних рослин 
призводило до збільшення вмісту фруктанів на фоні зменьшення рівня АОА у 1,25 раз.  
Ймовірно, збільшення вмісту фруктанів та зменшення АОА у трансгенних рослинах з геном 
ifn-α2b людини є одним з механізмів реакції рослин на біотичний стрес, викликаний ВТМ, 
та може свідчити про пластичність адаптативної здатності цих рослин. 

 
David P., Livingston, D.P., Dirk K. (2009). Fructan and its relationship to abiotic stress tolerance in plants. Cell Mol 
Life Sci. 66 (13): 2007–2023. 
Chung S.K., Osawa T. (1998). Hydroxyl radical scavengers from white mustard (Sinapis alba). Food Sci. 
Biotechnol. 7 (3): 209–213. 
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Біотехнологічні процеси суттєво залежать від продуктивності штаму та умов 
ферментації. У виробництві бутанолу цю проблему вирішують різними способами: 
селекцією або генною інженерією штамів-продуцентів, оптимізацією ензиматичного 
середовища та самого процесу ферментації. Обсяги виходу бутанолу при використанні 
різних джерел вуглецю можна збільшити за рахунок оптимізації метаболічних шляхів 
синтезу (Тигунова и др., 2013; Тігунова та ін., 2013) 

Одним з найбільш важливих факторів не тільки для одержання біобутанолу, але і 
для інших видів біопалив є використання дешевих субстратів. Особливе місце в одержанні 
біопалива приділяється використанню як субстрату целюлозної та лігноцелюлозної 
біомаси. Аналіз рослинної біомаси є першим кроком при використанні її як субстрату 
(Шульга та ін., 2013). Метою роботи є дослідження метаболічних особливостей 
продуцентів, проведення ферментації з використанням лігно- та целюлозовмістної 
сировини. Для вивчення зброджування різних компонентів лігноцелюлозної сировини 
було досліджено хімічний склад біомаси стебловидного проса Panicum virgatum L. 

(switchgrass). Основну частинну компонентного складу біомаси стебловидного проса P. 

virgatum L. складали целюлоза (35%) та геміцелюлоза (29%), проте значний відсоток 
припадав і на лігнін (26%), який ферментується досить складно. 

Для визначення властивості зброджування різних компонентів біомаси 
стебловидного проса P.virgatum L., культури Clostridium acetobutylicum IFBG C6Н та C. 

butylicum IFBG C7Р було висаджено на синтетичні середовища, які містили арабінозу, 
ксилозу, целюлозу та манозу. Показано, що нові штами зброджували цукри, які входять до 
складу геміцелюлоз. Максимальний вихід бутанолу – 1,9 г/л було отримано при 
використанні ксилози в якості джерела вуглецю для штаму C. acetobutylicum IFBG C6Н та 
1,3 г/л при використані целюлози для штаму C. butylicum IFBG C7Р. 

Склад сировини як субстрату впливав на синтез бутанолу. Було проведено 
порівняльне культивування як на класичних субстратах (кукурудзяний та картопляний 
затори), так і на альтернативних (затор із тирси та стебловидного проса). 

Показана можливість отримання бутанолу на альтернативних джерелах з 
використанням штамів C. acetobutylicum IFBG C6Н та C. butylicum IFBG C7Р, зокрема на 
заторі зі стебловидного проса накопичення було 1,7 та 0,8 г/л, відповідно, що менше в 
порівняні з накопиченням бутанолу при використанні класичних субстратів 
кукурудзяного - 2,3 та 1,6 г/л, відповідно, та картопляного - 1,9 та 1,2 г/л, відповідно. 

 

Тигунова Е.А., Шульга С.М., Блюм Я. Б. «Альтернативный вид топлива – биобутанол» // Цитология и 
генетика. – 2013. – Т. 47, №6. – С. 51-71.  
Тігунова О.О., Шульга С.М. “Нові штами-продуценти біобутанолу. І. Виділення та ідентифікація” // 
Biotechnologia Acta. – 2013. – Т.6, №1. – С. 97-104. 
Шульга С.М., Тігунова О.О., Блюм Я. Б. Лігноцелюлоза як альтернативна сировина для одержання 
біобутанолу. // Biotechnologia Acta. – 2013. – Т.6, №2. – С. 9-20. 
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Незважаючи на наявність різних методів переносу рекомбінантної ДНК в 

рослинні клітини, як прямих, так і опосередкованих, підвищення ефективності 
трансформовації рослин залишається актуальним питанням. В даній роботі нами було 
досліджено вплив різних концентрацій інгібіторів серин/треонінових, зокрема Са2+-
кальмодулін залежних протеїнкіназ, на ефективність Аgrobacterium–опосередкованої 
трансформації рослин. Для цього використовували експланти молодих листочків N. 

tabacum розміром 1,5-2,5 см2. Інгібітори трифлюоперазин (Sigma, США) та W7 (Sigma, 
США) додавалися до середовищ для ко-культивування із агробактерією. В роботі було 
вивчено вплив різних діапазонів концентрацій трифлюоперазину (10−300 мкМ) та W7 
(5−100 мкМ). Також було протестовано вплив тривалості обробки інгібітором: від 10 хв 
до 48 год. У роботі був використаний штам AGL1 Agrobacterium  tumefaciens, який 
містив плазміду pGH217 з репортерним геном в-глюкоронідази (gus) під контролем 
35S промотора віруса мозаїки цвітної капуси і nos-термінатора, а також селективний 
маркерний ген hpt, що забезпечує стійкість до гігроміцину у трансформантів. Всі 
експерименти було проведено в трьох повторностях. Нами було встановлено, що 
найбільш ефективними концентраціями інгібітору протеїнкіназ для підвищення 
ефективності агробактеріальної трансформації листкових експлантів тютюну був 
трифлюоперазин в концентраціях 10 та 25 мкМ. Показано, що частота трансформації за 
його використання підвищувалася до 98%, тоді як у контролі цей показник був в межах 
73%. В наступні серії експериментів нами було оцінено вплив різних концентрацій 
інгібітору протеїнкінази W7 на ефективність Agrobacterium–опосередкованої 
трансформації. Було встановлено, що частота трансформації при використанні W7 в 
концентраціях 25, 50, та 100 мкМ. складала 70, 50 та 20% відповідно у порівнянні із 
контролем. Проте, варто зазначити, що попри частоту трансформації, яка не 
перевищувала контроль, використання у дослідах даних концентрації W7, призводило 
до значного підвищення ефективності регенерації та швидкості росту рослин-
регенерантів у порівнянні із контролем. Зокрема, через 10 днів спостерігали 
регенерацію експлантів тютюну, а через місяць після агробактеріальної трансформаціїї 
з використанням W7 отримували повноцінні рослини-регенеранти, що досягали 13 см у 
довжину, в той час як в контролі регенеранти не перевищували 05,-1 см. 

Для остаточного підтвердження трансгенної природи отриманих нами ліній 
рослин N. tabacum буде проведено їх молекулярно-біологічний аналіз з використанням 
методу полімеразної ланцюгової реакції. 

 

Робота  виконана в рамках наукового проекту №33/10А „Покращення ефективності 

трансформації рослинних клітин, опосередкованої Agrobacterium tumefaciens, за допомогою інгібіторів 

протеїнкіназ” цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України 

„Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій”. 
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Нещодавно було показано, що використання інгібіторів протеїнкіназ та 

протеїнфосфатаз під час агробактеріальної трансформації значно підвищує ефективність 
трансформації ембріоїдів сосни білої. Зокрема, було встановлено, що при додаванні 
окадаїнової кислоти у концентрації 2 мкМ до середовища для ко-культивування із 
Аgrobacterium частота трансформації експлантів збільшувалась у 2,5 рази у порівнянні з 
контрольними зразками (Tang et al., 2007). В даній роботі нами було досліджено вплив 
різних концентрацій інгібітору тирозинових протеїнфосфатаз ортованадату натрія 
(Sigma, США), який додавався до середовища для ко-культивування із агробактерією, на 
ефективність Аgrobacterium–опосередкованої трансформації рослин. Для цього 
використовували експланти молодих листочків N. tabacum розміром 1,5-2,5 см2. В роботі 
було вивчено діапазон концентрацій ортованадату натрію: від 0,1 до 3 мкМ. Також, було 
протестовано вплив тривалості обробки інгібітором: від 10 хв до 48 год. У роботі був 
використаний штам AGL1 A. tumefaciens, який містив плазміду pGH217 с репортерним 
геном β-глюкоронідази (gus) під контролем 35S-промотора віруса мозаїки цвітної капуси 
і nos термінатора, а також селективний маркерний ген hpt, що забезпечує стійкість до 
гігроміцину у трансформантів. 

Було встановлено, що ортованадат натрію у концентраціях 0,1;0,3 та 0,5 мкМ 
призводив до некрозу експлантів через 10 днів після трансформації. Тоді як,  додавання 
до середовища для ко-культивації інгібітору у концентраціях 1, 2 та 3 мкМ ефективність 
трансформації складала 75, 38 та 54 % відповідно із контролем, який становив 67 %. Для 
аналізу і встановлення частоти трансформації, шляхом оцінки інтенсивності експресії 
репортерного гену gus (uid A) був проведений – GUS-тест. GUS-експресію визначали, 
підраховуючи кількість синіх зон на експлант. Дослідження проводилися у трьох 
повторностях. Найбільш інтенсивну, у порівнянні із контролем, gus-експресію 
спостерігали при використанні 1 мкМ ортованадату, в той час як при використанні 2 мМ 
та 3 мМ фіксували зменшення інтенсивності експресії, у порівнянні із контролем, в 2 та 3 
рази, відповідно. Дані по стабільній траснформації та GUS тесту повністю 
співвідносяться. Встановлено, що при використанні ортованадату натрію у 
концентраціях 1 мкМ ефективність трансформації зростала на 8 % у порівнянні із 
контролем. Для остаточного підтвердження трансгенної природи отриманих нами ліній 
рослин N. tabacum буде проведено їх молекулярно-біологічний аналіз з використанням 
методу полімеразної ланцюгової реакції. 

 
Робота була виконана в рамках наукового проекту №33/10А „Покращення ефективності 

трансформації рослинних клітин, опосередкованої Agrobacterium tumefaciens, за допомогою інгібіторів 

протеїнкіназ” цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України 

„Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій”. 
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Plant oil is now considered as one of the main sources of biorenewable fuels. In the 

majority of plants, oil is stored in seeds as triacylglycerols that serves as an energy reserve 
required for the initial seedlings growth in the absence of the established photosynthesis. Due to 
the increasing demand for the development of the effective methods of biofuel production, a 
productivity boosting and improvement of yield quality of oilseed plants is a topical problem of 
applied biochemistry. It is believed that study of the mechanisms of cell signaling in plant 
organisms carried out by phytohormones is needed in order to provide implementation of the 
effective means of metabolism regulation. Lipid signaling may be equally important contributor 
to plant stress resistance. In our study we have analyzed morphological parameters of Brassica 

napus cv. Magnat plants − a major oil crop − under the influence of salt stress. Quantitative and 
qualitative measurements of the seed oil content were performed by analysis of fatty acid 
conjugates by HPLС. We have found that stress influence significantly inhibits plant growth, 
seed productivity and seed oil content of canola plants. The changes in fatty acid composition of 
oil were also detected with the decrease of polyunsaturated fatty acids С18:2, С18:3 content. 

We have also found that the pre-treatment of canola plants with 10-6M solution of 24-
epibrassinolide (24-EBR) hormone invoked improvement in the quantity and quality of oil seeds 
under normal culturing. More importantly, the effect of 24-EBR application was highly 
pronounced in stress conditions. From the other hand, we have observed rapid accumulation of 
fluorescently labelled diacylglycerol and phosphatidic acid in B. napus roots following 24-EBR 
application. Treatment with n-butanol or N-ethylmaleimide allowed demonstrating the 
implication of non-specific phospholipases C and phospholipases D in these increases (Pokotylo 
et al., 2013). Two explanations for the role of phospholipases in plant stress reactions are 
possible. First, they are known to participate in hormonal and stress signaling and, secondly, they 
contribute to lipid turnover in cell membranes and overall lipid metabolism.  

It has been also revealed that seed oil content in NPC-deficient Arabidopsis mutants is 
reduced. In npc3 mutant the detected seed oil level was as low as 23% suggesting an important 
role of NPC phospholipases in plant physiological and stress reactions.  

Further studies are needed to disclose the role of phospholipases in regulation of essential 
reactions of plant metabolism in stress conditions. The molecular mechanisms behind the 
alleviating effect of brassinosteroids are also to be revealed.  
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Sweet sorghum has been cultivated in arid regions as a feed culture for a long time in 

Ukraine. Purified sugar-containing syrups from sweet sorghum juice can be used in food 
industry for sweet drinks production, in confectionery industry, etc. (Grygorenko, 2010). During 
last decades one of the goals of the Ukrainian state policy became the reduction of the 
dependance from the imported energy sources. In this aspect, processing of sweet sorghum can 
be considered as an important part of solving the problem of country’s reliance on imported 
petroleum. The advantages of sorghum as the Ukrainian energy crop in comparison to other 
traditional agricultural crops are incontestable (Volodko et al., 2012). 

During last five years the development of biotechnology of sweet sorghum biomass 
complex use for the industrial production of bioethanol was performed in Institute of Food 
Biotechnology and Genomics NAS of Ukraine. In this work the composition of sorghum 
biomass grown in different regions of Ukraine has been studied, and the technological 
parameters of sweet sorghum juice and syrup processing as well as juice and molasses mixture to 
bioethanol have been investigated. Experimental verification of the technology was performed 
on the enterprise, and the samples of bioethanol from sorghum were analyzed. 

In autumn 2013 about 140 thousand tons of sweet sorghum juice mixture with molasses 
was received and processed on LLC “Company “Eco-energy” by the method of double flow 
fermentation of concentrated sugar-containing wort. We established the features of sorghum 
juice with molasses processing which is the object of patenting. 

After squeezing of sugar residual sorghum stalks can be used as a solid biofuel for the 
production of technological steam for bioethanol plant needs. Apart from 4-4.5 tons of 
bioethanol, hectare of sweet sorghum provides 15-18 tons of squeezed stalks (bagasse). When 
burning a ton of sorghum bagasse about 8 GJ of heat energy can be obtained, this is equal to 
120-144 GJ from hectare. These amounts are completely sufficient for bioethanol production (32 
GJ), and even 88-112 GJ remain for other needs, such as thickening of sweet sorghum juice for 
the further processing and for energy production. Excess of sorghum bagasse can be 
implemented as fuel pellets or as cattle feed (silage). 

According to preliminary results the prime cost per ton of product (bioethanol) is 0.5-0.6 
USD per kilogram. The fact that retail prices of gasoline are substantially higher (1.3 USD per 
liter) should encourage investors.  

In the production of bioethanol from plant sources net energy output depends on the 
climatic conditions of the region, productivity of the lands, agrotechnics, logistics in stalk or 
juice transportation, expediency of technological decision making and so on. If bagasse is used 
for the energy production and juice evaporation, than energy balance can be considerably 
improved (estimated energy output in relation to power inputs can amount 1-1.4). However, the 
main advantage of bioethanol production from biomass is the possibility of solid fuel conversion 
to liquid environmentally friendly fuel for motor vehicle.  
 
Volodko O. I., Novak A. G., Tsygankov S. P. (2012). Sweet sorghum as an energy crop for bioethanol production in 
Ukraine. Renewable Energy. 29 (2): 87-92. 
Grygorenko N. A. Improvement of technology of production of food syrup from sweet sorghum. PhD Thesis. – 
Kiyv: National University of Food Technologies, 2010. – 149 p. 
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Завдяки досягненням молекулярної генетики та геноміки зроблено вагомий внесок 
у розвиток загальної біології та відкрито широкі можливості для використання новітніх 
технологій у практиці сільського господарства. Протягом певного часу об’єктом 
генетичних і молекулярно-генетичних досліджень було обмежене коло видів рослин – 
горох, кукурудза, пшениця, ячмінь та ряд інших. Розвиток технологій дослідження ДНК 
поширив спектр сільськогосподарських культур – об’єктів геномних досліджень. 
Незважаючи на великий потенціал рижію посівного (Camelina sativa (L.) Crantz) як 
біоенергетичної культури на сьогоднішній день на генетичному рівні проаналізовано 
лише кілька його генотипів. Відповідно, метою нашої роботи була оцінка можливості 
використання ряду ISSR маркерів у молекулярно-генетичних дослідженнях з метою 
відбору перспективного селекційного матеріалу C. sativa. 

Для ISSR-аналізу використовували 12 форм рижію та 7 праймерів до 
мікросателітних послідовностей. В результаті ампліфікації було виявлено 69 локусів, 
76,8% (53) з яких виявилися поліморфними. Оцінку генетичного різноманіття рижію 
проводили за допомогою комп’ютерної програми «POPGENE 1.32» на основі даних 
електрофоретичного розподілу продуктів ампліфікації. Для визначення генетичних 
взаємовідносин між зразками рижію посівного, графічну побудову дендрограм за 
незваженим парногруповим методом (Unweighted Pair-Group Method, UPGMA) 
здійснювали на підставі генетичних дистанцій за Nei & Li (1979). 

Кількість ампліфікованих фрагментів в результаті проведення ПЛР-аналізу з 
праймерами ISSR-3, ISSR-18 та ISSR-4 склала 7, з праймером ISSR-16 – 8, з праймерами 
СV05 та CV25 – 14, СV65 – 11. Середнє число ПЛР-фрагментів на праймер загалом 
складало  9,8.  Більшість фрагментів мали довжину в межах 300-2000 п.о.  

За сумарними даними ПЛР-аналізу проведено розрахунок генетичних дистанцій та 
кластеризацію зразків. Значення генетичних дистанцій варіювало від 0,1232 до 0,6506. 
Дендрограма містить два кластери, перший кластер (А) складається з трьох субкластерів; 
в окрему гілку потрапив зразок № 746. П'ять зразків: ´Міраж´, ´Колондайк´, ´Перемога´, 
´Євро-12´ та ФЕОРЖЯФ-5 об'єднані в одну групу. Відомо, що саме ці форми є 
високопродуктивними та перспективними для подальшого впровадження у виробництво 
для отримання олії.  

Отже, досліджувані зразки доволі чітко різняться між собою, що свідчить про 
непогані диференціювальні властивості використаних праймерів для ISSR аналізу, а 
отримані результати підтверджують можливість застосування цього виду аналізу в якості 
ефективного експрес-методу виявлення генетичного поліморфізму та диференціації  
зразків рижію. 

 

Nei M., Li W.H. (1979). Mathematical model for studing genetic variation in terms of restriction endonucleases. 
Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 76: 5269 – 5273. 
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Генетична трансформація – метод, який дозволяє створювати нові сорти з 
поліпшеними характеристиками хімічного складу олії, підвищеною стійкістю до 
захворювань та абіотичних факторів. Останнім часом особлива увага приділяється 
нетрадиційним сільськогосподарським культурам, серед яких особливе місце посідає 
рижій посівний (Camelina sativa (L.) Crantz). Через унікальний склад жирів, що містяться в 
насінні, останніми роками рижій набув великого значення як сировина для виробництва 
біодизельного пального (Imbrea, 2011; Moser, 2010).  

В експериментах по генетичній трансформації використовували штам 
Agrobacterium tumefaciens AGL1, що містив векторну конструкцію pGH217 з репортерним 
геном β-глюкуронідази (gus) під контролем 35S промотора вірусу мозаїки цвітної капусти 
(ВМЦК) і nos-термінатора, а також селективний маркерний ген hpt, що забезпечує 
стійкість до гігроміцину у трансгенних рослин (Jefferson, 1987). Оскільки в якості 
експлантів для трансформації використовували петіолі і гіпокотилі 5- або 7- денних 
проростків C. sativa, спочатку були проведені експерименти щодо вивчення впливу 
гігроміцину на їх виживання з ціллю встановлення його селективної концентрації для 
відбору трансформантів. Для цього тестували гігроміцин в концентраціях від 1 до 10 мг/л, 
додаючи його в середовище для регенерації пагонів, і через 30 днів оцінювали здатність 
тканинних експлантів виживати та регенерувати при таких умовах. В результаті 
проведених експериментів було встановлено, що найбільш ефективною концентрацією 
для селекції являється 5 мг/л гігроміцину, що співпадає з даними, описаними раніше 
(Kuvshinov, 2009). 

Після культивування з агробактерією експланти переносили спочатку на 
відновлюване середовище МС, що містило фітогормони БАП (3 мг/мл) і НОК (0,1 мг/мл)  
і 400 мг/л цефотаксиму для елімінації агробактерії, а потім – на аналогічну за складом, але 
з додаванням гігроміцину в концентрації 5 мг/л для селекції трансгенних ліній. Перше 
тестування трансформованих експлантів на GUS-експресію проводили через 3 дні після їх 
перенесення на селективне середовище. На селективному середовищі через 2-3 тижні 
після проведення трансформації по краях зрізів на деяких петіолях і сегментах гіпокотилів 
спостерігали формування калюсу, який давав початок пагонам. Через 2-3 місяці на 
селективному середовищі були відібрані перші трансгенні рослини C. sativa. За 
допомогою гістохімічного аналізу калюсу і листків регенерованих пагонів була виявлена 
експресія перенесеного gus-гену, що підтверджує трансгенну природу отриманих ліній. 
 
Imbrea F., Jurcoane S., Halmajan H.V., Duda M., Botos L. Camelina sativa: a new source of vegetal oils (2011). 
Rom. Biotechnol. Letts. 16 (3): 6263 – 6270. 
Moser B.A., Vaughn S.F. (2010). Evaluation of alkyl esters from Camelina sativa oil as biodiesel and as blend 
components in ultra low-sulfur diesel fuel. Biores. Technol. 101: 646–653. 
Jefferson R.A., Kavanagh T.A., Bevan M.W. (1987). GUS fusions: beta-glucuronidase as a sensitive and versatile 
gene fusion marker in higher plants. EMBO J.  6(13): 3901–3907. 
Kuvshinov V., Kanerva A., Koivu K., Pehu E., Kuvshinova S. (2002, 2004). Transformation system in Camelina 

sativa // US Patent Application: US 2009/0151023 A1. 
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Вищі базидіоміцети є гетеротрофами з осмотичним типом живлення, які у 
трофічному ланцюгу отримують для метаболізму екзогенні органічні речовини, вироблені 
автотрофами (Deacon, 2006). Рослинні залишки сільськогосподарських культур (солома 
злакових, лушпиння соняшнику, костра льону та ін.) широко застосовують у якості 
субстратів при інтенсивних технологіях виробництва ксилотрофних грибів, що потребує 
значних втрат непоновлюваних (викопних) джерел енергії (Городній, 2008; 
Медведовський та ін., 1988). Для проведення біоенергетичної оцінки інтенсивної 
технології вирощування Pleurotus ostreatus (Jacq:Fr) Kumm. необхідно знати кількість 
акумульованої в субстраті енергії до та після плодоношення, що і стало метою нашого 
дослідження. Об’єктом дослідження є технологічний процес вирощування грибу Pleurotus 

ostreatus (Jacq:Fr) Kumm. на субстраті, отриманому методом аеробної ферментації. 
Предметом дослідження є субстрат на початку обростання міцелієм та після 
плодоношення. Субстратна суміш складалась з 70% лушпиння соняшнику, 15% соломи 
пшениці та 15% сіна гороху. Вміст загального азоту визначали хлорамінним методом, 
теплоту горіння − хроматометричним (Починок, 1976). Відношення С/N визначали за 
формулою C/N= 0,52(100-a)/N, де а – показник зольності, %; 0,52 – коефіцієнт вмісту 
вуглеводів, корегований з урахуванням біохімічних особливостей сировини; N- вміст 
загального азоту в субстраті. Зольність та вологість визначали термогравіметричним 
методом.  

Аналіз субстрату, виготовленого за методом твердофазної ферментації у високому 
шарі, показав вміст азоту 0,83%, зольність 6,01%, вологість 74%. Показник С/N склав 59/1, 
теплота горіння − 12967 кал/г субстрату. Після плодоношення збільшився вміст азоту та 
зольність і субстрат мав наступні характеристики: вміст азоту 1,04%, зольність 11,45%, 
вологість 58%. Показник С/N склав 44/1, теплота горіння − 4988 кал/г субстрату. Таким 
чином, Pleurotus ostreatus (Jacq:Fr) Kumm. на процеси метаболізму та плодоношення 
втрачає 2/3 енергії субстрату. При цьому зменшується вологість, підвищується вміст азоту 
та зольність. Проте, енергоємність субстрату після плодоношення залишається на рівні 
енергетичного еквіваленту дров, призначених для спалювання. Тому використання 
відпрацьованого субстрату у якості палива дозволить знизити витрати у загальній 
структурі витрат енергії при інтенсивному вирощуванні Pleurotus ostreatus (Jacq:Fr) 
Kumm. 

 
Городній М.М. Агрохімія. // Київ «Арістей», 2008.- С. 904-905. 
Медведовский О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільському господарстві // 
Київ «Урожай», 1988. – С. 6-11. 
Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений // К.: Наукова думка, 1976. – С. 315–317. 
Deacon J.W. Fungal biology // Blackwell Publishing Ltd, 2006. – P. 122–142.  
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Багаторічні трав’янисті рослини роду Miscanthus на сьогоднішній день 
охарактеризовані як одна з найкращих культур для накопичення біомаси. Це типовий 
ендемік Східної Азії, що завдяки високій фотосинтетичній ефективності, невибагливості 
до умов зростання та високій продуктивності біомаси є потенційним об’єктом для 
виробництва біопалива (Nielsen et al., 1993). Окрім цього, слід зазначити, що вирощування 
міскантусу не потребує складних агротехнологічних підходів, оскільки рослини здатні 
депонувати мінерали та інші поживні речовини, що мінімізує потребу в додатковому 
живленні ґрунту (Kim et al., 2010). Дослідження показали, що M. giganteus i M. sinensis 
дають найвищі врожаї біомаси. Крім того, тривалість життя плантації складає близько 20, 
а тривалість комерційного вирощування − 15 років. Біомаса може збиратись щорічно. З 
огляду на високий вміст целюлози (64–71%) і лігніну, міскантус є цінною енергетичною 
сировиною. 

Відомо, що використання поліплоїдів у селекції рослин дає можливості для 
підвищення продукції біомаси, вторинних метаболітів, покращення декоративних 
характеристик та відновлення стерильності в першому поколінні на тетраплоїдному рівні. 
Метою нашої роботи є створення високопродуктивних поліплоїдних ліній Miscanthus для 
промислового отримання енергетичної сировини та подальшої селекційної роботи. Проте, 
відсутність ефективних методів отримання культури інших видів цієї рослини значно 
обмежує її використання в якості біотехнологічного об’єкту.  

Оскільки  в кліматичних умовах України не всі види міскантусу здатні продукувати 
життєздатне насіння, для введення в культуру використовували придаткові бруньки 
кореневища рослини трьох видів міскантусу: M. giganteus, M. Sacchariflorus та M. sinensis. 
Для культивування використовували живильне середовище Мурасіге та Скуга (Murashige 
and Skoog, 1962) з фітогормонами (2,4-Д та бензиламінопурин). Для стерилізації матеріалу 
застосовували різні концентрації та комбінації етанолу, перекису водню, гіпохлориду 
натрію, хлору, корзалексу та нітрату срібла. В результаті проведеної роботи було 
підібрано оптимальну схему стерилізації матеріалу. Найбільшу ефективність спостерігали 
при використанні водного розчину нітрату срібла та гіпохлориду натрію.  

В подальшому планується оптимізація протоколів індукції калюсоутворення та 
регенерації пагонів в культурі in vitro для різних сортів міскантусу.  

 

Kim H. S., Zhang G., Juvic J.A.,Widholm J.M. (2010). Miscanthus giganteus plant regeneration: effect of callus 
types, ages and culture methods on regeneration competence. GCB Bioenergy. 2:192 – 200. 
Murashige T., Skoog F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. 
Physiol Planta. 15: 473 – 497. 
Nielsen J.M., Brandt K., Hansen J. (1993). Long-term effects of thidiazuronare intermediate between benzyladenine, 
kinetin or isopentenyladenine in Miscanthus sinensis. Plant Cell Tiss Org Cult. 35: 473 – 497. 
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Nowadays the concepts of food are shifting from survival, hunger satisfaction and 
absence of adverse effects on health toward an emphasis on the beneficial use of foods in order 
to promote better health and well-being as well as to reduce the risk of chronic illnesses. In this 
aspect increasing interest of consumers and scientists deserve “functional” food, the food that 
contains a food component which affects one or more targeted functions in the body in a positive 
way or in which a potentially harmful component has been removed by technological means 
(Bellisle et al., 1998). Mushrooms are high prized for dietary and medicinal properties, which 
makes them a promising raw material for the creation of functional foods. Particularly, 
mushrooms have high amounts of protein with a sufficient content of the essential amino acids, 
low fat which consists predominantly of unsaturated fatty acids, polysaccharides with wide range 
of medicinal activities, and other biologically active substances. 

A number of functional foods were created with mushroom component. Thus, mycelia of 
Antrodia camphorata (M. Zang & C.H. Su), Agaricus blazei Murrill, Hericium erinaceus (Bull.) 
Pers. and Phellinus linteus (Berk. & M.A. Curtis) Teng were used (Ulziijargal et al., 2013) to 
substitute 5 % of wheat flour for the enrichment of bread. It was shown (Heo et al., 2014) that β-
glucan-rich fractions of Lentinus edodes (Berk.) Singer improve the functional properties of 
gluten-free rice noodles. Trametes versicolor (L.) Lloyd, Grifola frondosa (Dicks.) Gray,   

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., and Panellus serotinus (Pers.) Kühner were applied for 
creation of Worcestershire sauce (JP Patent Application № 2012044932), and the medium 
residue after harvesting fruiting bodies of Cordyceps militaris (L.) Fr. with biologically active 
substances of aforementioned mushroom was used for the production of vinegar (Zeng et al., 
2009). In addition, a number of functional drinks were created on the basis of mushrooms, e.g., 
wine, beer, sake (Okamura-Matsui et al., 2003), calcium-enriched soybean milk (Kang et al., 
2005), etc. The list of functional foods with mushroom component is far from the completion, 
but it is obvious that different mushroom species can be involved in functional food development 
as well as mycelia, fruiting bodies, cultured media, or certain fractions. 

 
Bellisle F., Diplock A.T., Hornstra G., Koletzko B., Roberfroid M., Salminen S., Saris W.H.M. Functional Food 
Science in Europe (1998). Brit. J. Nutr. 80 (1): S1-S193. 
JP Patent Application № 2012044932, A23L1/39. Process for making Worcestershire sauce, and Worcestershire 
sauce obtained by the same. 08.03.2012. 
Heo S., Jeon S., Lee S. (2014). Utilization of Lentinus edodes mushroom β-glucan to enhance the functional 
properties of gluten-free rice noodles. Food Sci. Technol. 5 (2): 627 – 631. 
Kang D.C., Fang R.L., Wang Sh.M., Lu X.Q. (2005). Preparation of Calcium-enriched Soybean Milk with Golden 
Mushroom Mycelium in Liquid Culture.  Food Sci. 26 (2): 273 – 275. 
Okamura-Matsui T., Tomoda T., Fukuda Sh., Ohsugi M. (2003). Discovery of alcohol dehydrogenase from 
mushrooms and application to alcoholic beverages .J. Mol. Catal. B: Enzym. 23 (2-6): 133 – 144. 
Ulziijargal E., Yang J.H., Lin L.Y., Chen Ch.P., Mau J.L. (2013). Quality of bread supplemented with mushroom 
mycelia. Food Chem. 138 (1):70 – 76. 
Zeng H.B., Li T.H., Zhong Y.J., Song B., Shen Y.H. (2009). Study on Development of Cordyceps militaris Health 
Vinegar. Food Sci. (2009). 30 (2):289 – 291. 
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На сучасному ринку збільшується попит на функціональні харчові продукти, 
харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, створені на основі міцелію 
вищих базидіальних грибів. Серед біологічно активних речовин базидіальних грибів 
здійснюється пошук нових безпечних високоефективних імуномодуляторів природного 
походження з вибірковою дією на окремі ланки імунітету. Одним з механізмів 
імуномодулювальних ефектів полісахаридів базидіальних грибів є їх стимулююча дія на 
клітини фагоцитарної системи (Reshetnikov et al., 2001).  

За допомогою тесту відновлення нітросинього тетразолію (Модзолевский и др., 
1994) було досліджено вплив біомаси базидіальних грибів C. versicolor 353 і C. zonatus 
5302 у концентрації 500 мкг/см3 на киснезалежну бактерицидну активність макрофагів 
перитонеальної порожнини мишей ліній Balbc. У дослідженнях використовували біомасу 
базидіальних грибів, отриману в умовах глибинного культивування на різних поживних 
середовищах: молочній сироватці, мальтозо-пептонному середовищі та комплексному 
середовищі, що було оптимізовано нами в попередніх дослідженнях.  

За результатами дослідження in vitro встановлено здатність біомаси штамів 
C.versicolor 353 і C. zonatus 5302 стимулювати макрофаги до накопичення реактогенних 
метаболітів кисню. Однак їх дія залежала від того, на якому середовищі ці гриби 
вирощувались. Слід зазначити, що біомаса C.versicolor 353, вирощеного на комплексному 
середовищі, виявилась ефективним активатором макрофагів: показники НСТ-тесту 
підвищувались у 4,5 разів (75 ± 2,4 %, у контролі 16 ± 1,5 %, p < 0,05). Показано, що 
біомаса штаму C. zonatus 5302 активувала макрофаги лише в тому випадку, коли ці гриби 
вирощували на мальтозо-пептонному середовищі (45 ± 4,2 %, контролі 16 ± 1,5 %, p < 
0,05), а не молочній сироватці або комплексному середовищі.  

Отримані результати свідчать, що біологічно активні речовини біомаси 
досліджених штамів C. versicolor 353 і C. zonatus 5302 здатні підсилювати функціональну 
активність клітин фагоцитарної системи, які, як відомо (Huang et al., 2011), є першою 
лінією захисту організму при інфекційних захворюваннях бактеріальної етіології. Тому 
перспективним напрямком є подальше дослідження механізмів імуномодулювальної дії 
біомаси базидіоміцетів C. versicolor і C. zonatus in vivo за умов фізіологічної норми та на 
експериментальних моделях інфекційної патології. 

 
Huang M., Mei X., Zhang S. (2011). Mechanism of nitric oxide production in macrophages treated with medicinal 
mushroom extracts (review). Intern. J. Med. Mushr. 13 (1): 1–6. 
Reshetnikov S.V., Wasser S.P., Kheng T.K. (2001). Higher Basidiomycota as a source of antitumor and 
immunostimulating polysaccharides. Intern. J. Med. Mushr. 3 (4): 361−394. 
Современные методы диагностики вирусных респираторных инфекций и их терапии с использованием 
препаратов интерферона (Методические рекомендации) / под. ред. А.Ф.Модзолевского, Н. С. Дяченко, Н. Я. 
Спивака. – К., 1994. – 18 с. 
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Насіння льону (Linum usitatissimum L.) вчені розглядають як натуральний і 
корисний для здоров'я продукт, який використовують при запальних захворюваннях 
бронхів, гастритах, виразковій хворобі шлунка й дванадцятипалої кишки, etc. Увагу вчених 
привертає особливий хімічний склад насіння льону, а саме великий вміст поліненасичених 
жирних кислот: ліноленової – 35–45% і лінолевої– 15–20%; олеїнової – 15–20%, 
пальмітинової і стеаринової разом – 8–9%, а також наявність каротину та лінамарину. 
Білкових речовин (%) – 18-33, слизу – 5-12, вуглеводів – 12-15. (Формазюк, 2003). Насіння 
містить мікроелементи (К+, Са2+, Мg2+, Fe2+), мікроелементи (Mn2+, Cu2+, Zn2+, Cr2+, Al2+, 
Se2+, Ni2+, Pb2+, I+, B+) та вітаміни С, А та F (Ловкова, 1989). У літературі відсутні дані 
щодо антибактеріальної, цитостатичної та гемаглютинуючої активності.  

Метою дослідження було вивчення антибактеріальної і цитостатичної активностей 
водної витяжки льону, антибактеріальних та гемаглютинуючих властивостей лектинової 
витяжки льону по відношенню до еритроцитів  здорових донорів і донорів, що перенесли 
інфаркт міокарда. Дослідження антибактеріальної активності тестових мікроорганізмів 
проводилося методом паперових дисків. Цитостатична активність досліджувалась 
методом впливу водної витяжки досліджувальної сировини на поділ клітин меристеми 
бічних коренів проростків огірка (Иванов и др., 1986). Гемаглютинуюча активність 
досліджувалась методом Антонюка (Антонюк, 2005).  

Як свідчать результати досліджень, лектинова витяжка з насіння льону виявила 
найбільшу антибактеріальну активність по відношенню до Proteus vulgaris та Escherichia 

coli, продемонструвала значний вплив на Pseudomonas aeruginosa та мінімальний 
антибактеріальний єфект на Staphylococcus aureus та Candida albicans. Порівняння 
результатів водної і лектинової фракції з насіння L. usitatissimum свідчать, що лектинова 
витяжка льону характеризується експресією антибактеріальної активності L.usitatissimum 
відносно Proteus vulgaris, в той час, як антибактеріальна дія водної витяжки виявилась 
більш ефективною на Staphylococcus aureus. Результати дослідження цитостатичної 
активності дозволяють розглядати насіння льону як засіб, що стимулює проліферацію 
клітин в 2,5 разів при концентрації від 50 до 450 мг/мл. Лектиновмісна витяжка з льону 
характеризується високою гемаглютинуючою активністю по відношенню до всіх 4 груп 
крові здорових донорів. У донорів, що перенесли інфаркт міокарду, спостерігається 
підвищення чутливості рецепторів мембран до лектинів льону на 10-20%, що дає змогу 
використовувати лектини льону як діагностичного засобу при інфаркті. 

 
Антонюк В.О. Лектини та їх сировинні джерела. – Львів, 2005. – 554с. 
Иванов В.Б., Быстрова Е.И., Дубровский М.Г. Проростки огурца как тест-объект обнаружения эффективных 
цитостатиков. Физиология растений, Т.33, вып.1,1986.– с.195-198. 
Ловкова М. Я., Рабинович А. М. и др. Почему растения  лечат – М. : Наука, 1989.– 256с 
Формазюк В.И. Энциклопедия пищевых и лекарственных растений. Культурные и дикорастущие растения в 
практической медицине. К.: АСК, 2003. 792с. 
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Існує багато формулювань визначення «функціональний харчовий продукт». 

Представляється не дуже вдалим чинне формулювання із законодавства України: 
«функціональний харчовий продукт – харчовий продукт, який містить як компонент 
лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або пом’якшення перебігу 
хвороби людини» (Закон України, 1997). Більш вдалим, на наш погляд, є розподіл такої 
продукції на харчову продукцію дієтичного лікувального призначення (із заданою 
харчовою та енергетичною цінністю, фізичними та органолептичними властивостями) для 
використання в складі лікувальних дієт, та харчову продукцію дієтичного 
профілактичного призначення для корекції вуглецевого, жирового, білкового, вітамінного 
та інших видів обміну речовин, в якій змінений вміст та (або) співвідношення окремих 
речовин стосовно їх природного вмісту, та (або) до складу яких включені речовини або 
компоненти, які не містяться в ній спочатку. Другий вид продукції призначений також для 
зниження риску розвитку захворювань. Дійсність перевершила прогнози провідних 
спеціалістів в галузі харчування: до 25% харчових продуктів в країнах ЄС відносяться до 
функціональних, а світовий ринок таких продуктів зростає щорічно на 15–10%. В Японії 
спеціально створена індустрія здорового харчування. Створення функціональних 
продуктів харчування особливо актуальне для нашої країни. Останні десятиліття 
характеризуються в Україні погіршенням економічної ситуації й проблемами екології, у 
першу чергу – наслідками Чорнобильської катастрофи. Погіршилася якість і структура 
харчування. Зменшилося споживання харчових продуктів – джерел енергії й повноцінного 
білка, вітамінів, макро- і мікроелементів. Внаслідок порушення обміну речовин багато 
людей страждають надлишковою вагою. Зросла захворюваність населення, зменшилась 
тривалість життя. В основі створення харчових продуктів функціонального призначення 
лежить, насамперед вибір: функціонального спрямування харчового продукту, сировини 
для створення функціональних інгредієнтів, що містить необхідні корисні речовини, 
способу їх вилучення із сировини, методів дослідження хімічного складу отриманих 
продуктів переробки, визначення групи харчових продуктів, яким доцільно надати 
функціональне призначення, технологічних прийомів внесення в ці харчові продукти 
функціональних інгредієнтів  (Барштейн, 2008). 

Найбільший інтерес в якості сировини для створення функціональних продуктів 
харчування викликає рослинна сировина, що містить цілий комплекс корисних речовин: 
вітаміни, амінокислоти, жирні кислоти, макро- та мікроелементи тощо.  

Серед галузей харчової промисловості, продукції яких можуть бути придані 
функціональні властивості, перш за все: хлібо-булочна, кондитерська та м’ясна.   
 
Барштейн В.Ю. Новые кондитерские изделия функционального назначения с добавками растительного 
происхождения // Хлебопекарское и кондитерское дело – 2008.– № 4. – С.18–19. 
Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 771/97–ВР, від   23.12.1997. 
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 Останнім часом у раціоні харчування населення спостерігається розвиток так 
званого «прихованого голоду», що обумовлює дефіцит важливих мікронутрієнтів – 
мінеральних речовин та вітамінів. Гриби є цінним харчовим продуктом, який містить 
велику кількість корисних органічних і неорганічних речовин. Відомо, що гриби мають 
здатність до біоакумуляції металів, водночас, ряд елементів Zn2+, Са2+, Cu2+, P5+, Fe2+, 
Mn2+, Mg2+, Mo2+, К2+, Se2+ відіграють значну роль у фізіології росту та розвитку грибів.  

Як правило, іони ряду металів і неметалів підлягають обов’язковому контролю у 
всіх харчових продуктах і сировині з метою оцінки їх якості. Зазвичай для цього 
використовують такі стандартні методи, як полярографічний, фотометричний та атомно-
абсорбційний, які характеризуються певними недоліками: невисока чутливість 
(фотометричний), складна пробопідготовка (полярографічний, атомно-абсорбційний) 
тощо. Для вирішення цієї проблеми ми використати схему аналізу, яка була 
запропонована кафедрою аналітичної хімії НУХТ (Костенко, 2011). Вміст K+, Na+, Ca2+ 
визначали полуменевофотометрично за методом градуювального графіка. Наявність Р5+, 
Fe3+, Cu2+ встановлювали спектрофометрично. Об’єктами досліджень були плодові тіла 
Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach (печериця двоспорова) та Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm. (глива звичайна) з торгівельної мережі. 

Запропонований нами метод визначення хімічних елементів дозволив встановити 
наявність K+, Na+, Ca2+, Р5+, Fe3+, Cu2+ у досліджених зразках грибів. Умовно, визначені 
елементи у зразках A. bisporus можна розташувати у такий ряд K+ > Na+ > Fe3+ >Ca2+ > Cu2+ 
> Р5+, а  P. ostreatus − Na+ > K+ > Fe3+ >Ca2+ > Cu2+ > Р5+. Порівнюючи між собою гриби, 
відмітимо, що глива містить більшу кількість визначених мікроелементів, ніж печериця. 
Найбільше відрізнявся вміст іонів натрію (60 мг/кг у A. bisporus, 118,2 мг/кг у P. ostreatus) 
та заліза (15,7мг/кг у A. bisporus, 30,6 мг/кг у P. ostreatus). Виявлена незначна різниця у 
вмісті іонів купрума (A. bisporus − 1,18 мг/кг,  P. ostreatus − 1,34 мг/кг) та фосфора (A. 

bisporus − 3,4 мг/кг, P. ostreatus − 4,7 мг/кг). Враховуючи те, що вміст калію, натрію, 
кальцію і фосфору не нормується, а гранично допустимі концентрації (ГДК) для купруму і 
феруму становлять 5 мг/кг грибів, можна вважати, що глива має дещо більшу поживну 
цінність, ніж печериця. Однак, те що вміст феруму у гливі у 6 раз перевищує ГДК, 
повинно бути враховане при використанні гливи в якості інгредієнтів чи складових нових 
виробів функціонального чи дієтичного призначення.   

 
Костенко Є. Є. Визначення мікроелементного складу грибів методом твердофазної спектрофотометрії  // 
Методы и объекты хим. анализа. – 2011. – Т. 6, № 4. – С. 186 - 196. 
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Останнім часом загострюється питання забруднення оточуючого середовища 
важкими металами. Небезпечність сполук цих елементів обумовлена, перш за все, 
високою токсичністю та здатністю до біоакумуляції на різних трофічних рівнях 
екосистеми. Тому актуальним є пошук ефективних нетоксичних та біосумісних 
ентеросорбентів природнього походження. В даному аспекті значна увага дослідників 
спрямована на вивчення сорбційних властивостей хітину, хітин-глюканового та хітозан-
глюканового комплексів грибів стосовно іонів важких металів. Відомо, що міцелій 
базидіальних грибів за якісним складом не поступається плодовим тілам і широко 
використовується як харчові добавки і нутрицевтики. Метою роботи буа оцінка 
сорбційної здатності таких небезпечних для людини важких металів, як Pb2+, Hg2+, Cd2+ 
їстівним базидіальним грибом P. ostreatus. Об’єктами досліджень були плодові тіла P. 

ostreatus (Jacq.) Kumm. та біомаса P. ostreatus (штам 551), культивована 14 діб на рідких 
живильних середовищах (жмих ріпаку, шрот амаранту, шрот зародків пшениці) в 
статичних умовах при 26±2 ºС. Сорбційну активність зразків визначали як різницю між 
кількістю Pb2+, Cd2+, Hg2+, що була внесена у досліджувані зразки і кількістю Pb2+, Cd2+, 
Hg2+, що була знайдена у фільтраті. Спектри світлопоглинання розчинів визначали 
спектрофотометрично (Костенко та ін., 2012). У досліджених зразках грибів виявлено 
відмінності за загальним вмістом іонів Pb2+, Cd2+, Hg2+. Максимальна сорбційна 
активність іонів Cd2+, Hg2+ (76,5 та 65,5 мг/г, відповідно) була характерною для плодового 
тіла P. ostreatus, вирощеного за умов інтенсивного культивування. Найбільша здатність 
сорбувати іони Pb2+ (40,0 мг/г) встановлена для P. ostreatus за умов його культивування у 
середовищі зі шротом зародків пшениці. Спільним для всіх досліджених зразків гливи є 
найкраща здатність зв’язувати Cd2+ незалежно від вегетативної частини гриба чи способу 
його вирощування. Суттєва різниця концентрації іонів Hg2+ виявлена у плодовому тілі P. 

ostreatus у порівняні до біомаси гливи, отриманої на різних живильних середовищах. З 
іншого боку, іони Hg2+ зв’язувались на одному рівні (20,5 мг/г) з біомасою  P. ostreatus, 
вирощеної на жмиху рапаку та шроті амаранту. Останнє свідчить про відсутність впливу 
субстрату на сорбційну активність біомаси гливи по відношенню до даного важкого 
металу. Близьку ступінь сорбційної активності іонів Pb2+, Cd2+ встановлено для біомаси P. 

ostreatus, отриманої на жмиху рапсу та шроті зародків пшениці. За нашими результатами 
сорбція важких металів плодовим тілом P. ostreatus збільшувалась в ряду Pb2+ > Hg2+ > 
Cd2+, а біомаси гливи – Cd2+ 

> Pb2+ > Hg2+. Таким чином, цей вищий базидіальний гриб 
можна рекомендувати як інгредієнт в складі функціональних продуктів в якості 
природного ентеросорбенту з метою виведення важких металів із організму людини. 
Враховуючи, що культивування P. ostreatus в глибинній культурі є більш ефективним і 
безпечним, використання біомаси гриба є більш доцільним порівняно з плодовими тілами. 

 
Костенко Є.Є., Бутенко О.М. Вивчення комплексоутворення Pb (II), Cd (II), Hg (II) з амінокислотами для 
прогнозування протекторних властивостей харчових продуктів // Наукові праці НУХТ. – 2012. - № 44. – С. 
85 – 91. 
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