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Potato (Solanum tuberosum) is one of the most important vegetable crops 
grown worldwide. As it is reproduces mostly vegetatively, potato culture 
is characterized by low genetic variability which makes it susceptible to 
aggressive bacterial and fungal phytopathogens. The potato breeding aimed 
at enhancement of its resistance to diseases is a complicated process because 
of tetraploid genome of S. tuberosum and lack of the source of the natural 
resistance genes. The use of the genetic engineering approaches allows the 
direct transfer of the genes conferring the resistance to a wide range of the 
pathogens in the potato genome [Pribylova, 2006]. One of such genes is a 
human lactoferrin gene. Lactoferrin is a glycoprotein found the secretory 
fluids (milk, tears, saliva, etc.) of mammals possessing a lot of useful 
bioactivities: iron-binding, antibacterial, antifungal, antiviral, antitumor, 
anti-inflammatory, and so on [Yemets, 2014]. In this work, we investigated 
the resistance of potato lines with confirmed integration and expression of 
hLf gene obtained in previous studies to fungal pathogens (Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary causing late blight and Fusarium sambucinum 
causing potato dry rot [Fiers, 2012]).

The potato lines of cv. Svitanok, Levada, Vernisage and Zarevo carrying 
the hLf gene in their genomes were obtained in the previous studies 
according to the method described in [Buziashvili, 2018].  The expression 
of the lactoferrin protein in the transgenic lines was also confirmed in the 
previous studies with the use of Western blot hybridization with monoclonal 
antibodies to lactoferrin [Buziashvili, 2020]. The transgenic lines were 
micropropagated in vitro on MSK medium for further investigations of their 
resistance to phytopathogenic fungi. 

The in vitro culture of P. infestans (isolate of a highly virulent race 
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1.2.3.4.5.6.6+0.7.8.9.10.11 xyz ) was kindly provided by the Institute of 
Potato, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. The culture of 
Fusarium sambucinum F-52211 was obtained from the Ukrainian collection 
of microorganisms of the Institute of Microbiology and Virology of 
National Academy of Sciences of Ukraine. P. infestans and F. sambucinum 
were cultivated on Petri dishes with the PDA medium supplemented with 
600 mg/L of cefotaxime for elimination of bacterial contamination. The 
fungistatic effect of the samples from transgenic plants was studied using the 
agar diffusion assay which was performed according to the method described 
in [Han, 2012] with some modifications. The samples from transgenic and 
control plants were isolated by grinding of the 1 g of plant stems and leaves. 
Sedimentation of the cell debris was carried out with the use of centrifuge 
Eppendorf MiniSpin (Germany), and sterilization of the supernatant was 
performed through nitrocellulose filter (d=0.45 µm). 100 µl of the samples 
were loaded in the wells in PDA immediately after the preparation, the plugs 
with the fungal mycelium were placed in the center of Petri dishes. The 
fungistatic effects of the plant samples were observed after the cultivation of 
Petri dishes at 28°C for 10 days.

 To estimate the resistance of potato lines expressing hLf to P. infestans and 
F. sambucinum, the whole aseptic plants were infected in vitro with the conidia 
of the fungal pathogens according to the method described in [Buziashvili, 
2020]. The symptoms of late blight and dry rot were scored after the 8 days 
post-inoculation by the 9-point scale, pointing out such symptoms, as wilting 
and necrotisation of the stems and leaves and the appearance of the mycelium: 

Fig. 1. Fungistatic effects of 
the samples from transgenic (b, 
d, f, h) and control (a, c, e, g) 
potato plants on F. sambucinum 
F-52211 (1) and P. infestans 
(2): a, b – cv. Vernisage, c, d – 
cv. Svitanok, e, f – cv. Levada, 
g, h – cv. Zarevo. Scale line: 
1 sm
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8-9 – the absence of symptoms on stems and less than 5% of the leaves are 
affected; 6-7 – the stems without symptoms and 5 - 25% of the leaves are 
damaged; 4-5 – 25 of the stems are wilted and 25 to 50% of the leaves are 
damaged; 2-3 – wilt covers 25-50% of the stems and 50-75% of the leaves; 
1 – more than 75% of the whole plant is completely damaged [Tkachyk, 2014].

The biotests were repeated three or more times, the reliability of obtained 
results was confrmed with the use of ANOVA test for the 95% of significance. 
The data processing was carried out with the use of Microsoft Excel 2010 
software. 

Fig. 2. The results of the in vitro test on the 
resistance of potato lines to phytopathogenic 
fungi (F. sambucinum F-52211, P. 
infestans): a – cv. Vernisage, b – cv. 
Svitanok, с – cv. Levada, d – cv. Zarevo; 1, 
3 – control lines, 2, 4 – transgenic lines; 1, 2 
– infection with P. infestans, 3, 4 – infection 
with F. sambucinum. Scale line: 1.5 sm

Fig. 3. The estimation of the 
resistance of transgenic (hLf) and 
control (k) potato lines to the 
phytopathogens (F. sambucinum, 
Phytophthora infestans) by the 
9-point scale. 
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The results of the agar diffusion assay showed the retardation of the 
mycelium growth of F. sambucinum and P. infestans and the inhibition of the 
conidia formation of P. infestans near the wells in the PDA loaded with the 
samples from transgenic plants (Fig. 1, b, d, f, h). The fungistatic activity of 
the samples from the control plants was not observed (Fig. 1, a, c, e, g). The 
antifungal activity of the samples from transgenic plants could be explained by 
the expression of lactoferrin. 

In general, the results of the biotest on the resistance of potato lines of the 
all studied cultivars to P. infestans and F. sambicunum showed that after 8 days 
post-inoculation the symptoms on transgenic potato lines were less severe that 
on the control lines – the wilting and lesions covered only 25-50% of leaves 
and stems of the transgenic lines (Fig. 2, a-d, 2, 4) and more than 50% of 
shoots of the control lines (Fig. 2, a-d, 1, 3), and the intense development of 
the mycelium was observed near the basis of the stems of the control lines, 
whereas on the transgenic lines it was almost absent (Fig. 2, a-d). 

According to the 9-point scale, the resistance to P. infestans in transgenic 
potato lines has increased compared with control: from 1 to 7 points for cvs. 
Vernisage and Svitanok, from 3 to 5 points for cv. Levada and from 3 to 8 
points for cv. Zarevo (Fig. 2, a-d, 1, 2, Fig. 3).  Furthermore, the resistance 
to F. sambucinum has increased: from 2 to 7 points for potato cvs. Svitanok, 
Levada and Zarevo, for cv. Vernisage – from 2 to 4 points, respectively (Fig. 
2, a-d, 3, 4, Fig. 3). 

To sum up, in this work the increase of the resistance of transgenic potato 
plants as a result of expression of human lactoferrin to highly virulent fungal 
pathogens – P. infestans and F. sambucinum, causing late blight and potato 
dry rot diseases, was shown for the first time. The obtained results indicate 
that the transformation with hLf gene of the valuable potato crops, especially, 
Vernisage, Levada, Svitanok and Zarevo, is a powerful strategy for increasing 
of their resistance to the highly virulent fungal pathogens.
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Abstract. It was found, that low molecular heterocyclic compounds 
derivatives of pyrimidine (LMHCDP) in concentration 1x10-9 M increases 
such parameters as roots length, shoot height,  content of protein and 
chlorophyll a+b in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plants both in vitro 
and in vivo experiments. Adding LMHCDP to nutrient medium resulted in an 
increase the plant regeneration frequency through callus formation stage (up to 
23 – 38%). Thus, LMHCDP could be used as effective plant growth regulators 
for difference manipulation with plants both in vivo and in vitro conditions.

Keywords. Synthetic low molecular heterocyclic compounds, pyrimidine, 
plant growth regulators, biotechnology, tomato, callus response, plant 
regeneration.

Introduction. Nowadays environment is undergone the negative influence 
of global climatic changes, technical contamination, soil depleted, that have 
negative affects on the agriculture development. It observes the deterioration 
of plant growth, exposure to stress and diseases, poor yield output, that is 
particularly resulting on nutrient and taste properties of final products. Solving 
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these challenges by chemical treatment (herbicides, insecticides, and some 
fertilizers) of crops makes only the situation worse. Most plant care chemical 
products on the market are dangerous for the environment, they can negatively 
affect plants, and chemicals can also accumulate in plant foods and therefore 
negatively affect human health.

Thus, the main task of modern agrobiology is the search for safe and eco-
friendly substances for plants protection and their effective growth, that not 
impact negatively on plants and environment [Hawes, 2003; Md. Wasim Aktar, 
2009, Van Bruggen, 2018].

It is well-known that natural and synthetic phytohormones are the main 
regulators of plant growth and development both in vivo and in vitro conditions. 
Their correct combinations and concentrations in nutrient media directly affect 
the efficiency of shoot and root induction and further plant regeneration in 
different biotechnological approaches on crop traits and quality improvement 
[Gana, A. S., 2010; Zhao, 2010]. Thus, the sscreening and the discovery of new 
chemical substances, potentially effective for plant regeneration, plant organ 
growth and development, is very important issue for plant biotechnology today.

Aim. The aim of our investigation was an estimation of biology action of low 
molecular heterocyclic compounds derivatives of pyrimidine (LMHCDP) on 
(Lycopersicon esculentum Mill.) morphogenesis  and plant organ regeneration 
and development both in vitro and in vitro studies.

Material and methods. The following compounds: G1 - 
8-(Methylsulfonyl)- 2,6-dihydroimidazo[1,2-c]-pyrimidin-5(3H)-one; G2 - 
9-(Methylsulfonyl)- 2,3,4,7-tetrahydro- 6H-pyrimido[1,6-a]pyrimidin-6-one; 
G3 – 6-(2-Hydroxyethyl)-8-methylsulfonyl-2,6-dihydro-3H-imidazo[1,2-c]
pyrimidine-5-one hydrochloride; G4 - 7-(2-Hydroxyethyl)-9-methylsulfonyl-
2,3,4,7-tetrahydropyrimido[1,6-a]pyrimidin-6-one hydrochloride; G5 
– 9-(Methylsulfonyl)-7-propyl-2,3,4,7-tetrahydro-6H-pyrimido[1,6-a]-
pyrimidine–6-one in 1x10-9 M concentration have been tested.

For our study Ukrainian tomato cultivar Lahidny was used. It was first 
taken for in vitro and in vivo manipulations because it is a Ukrainian standard 
for yield and microelement content. Before planting on prepared perlite (in 
vivo) or on MST (Buziashvili et al., 2020) (in vitro) medium supplemented 
with LMHCDP or phytohormones, seeds were surface-sterilized in 70% 
ethanol for 1 min and 5% sodium hypochlorite (NaOCl) for 20 min, and then 
rinsed three times with sterile distilled water for 10 min. Influence of G1 – G5 
on root induction (% per explant), callus formation and regeneration ability 
of shoot were investigated in vitro. Biometric parameters (root length, shoot 
height, number of roots), seeds germination, level of total protein and pigments 
(chlorophyll a, b and carotenoids) in leaves of tomato, grown in vivo condition 
were measured. All parameters has been compared with control (distilled 
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water) and plant hormones (IAA, NAA and zeatin in concentration 0.1 mg/L). 
All experiments were carried out in three replicas. Statistical analysis was 
performed by Student’s and one way ANOVA methods with the level of 
significance P≤0.05; the values are mean ± SD.

Results. Accordingly to our investigations the stimulating action of 
LMHCDP in concentration 1x10-9 M on tomato (Lycopersicon esculentum 
Mill.) was found both in vivo and in vitro studies. It was estimated that G3, G4, 
G5 increase shoot height (23-37%), G1, G2, G3 - root length (up on 30-50%) 
and seeds germination (up on 7-16%) in comparable with controls (distilled 
water, IAA and NAA correspondingly). Fresh biomass of seedlings increased 
after treatment with G1, G2, G3, G4, G5 on about 35-46% in comparison 
to all control samples. Adding G5 to nutrient medium led to an increase 
in the chlorophyll b content in tomato leaves on 24-55%, G3 - on 14-43% 
respectively. Also G5 increases the level of total (a+b) chlorophyll content 
on 15-20% compared to control. Obtained results suggest that all LMHCDP 
added in 1x10-9 M concentration increase also the level of total protein in 
tomato leaves on 7–28%.

It was demonstrated that rhizogenesis on tomato explants cultivated in vitro 
on MST medium supplemented with added G1-G5 in concentration 1x10-9 
M was higher (68-98%) as well as callus induction (83-100%) on explants. 
Adding of G1 and G2 significantly increased plants regeneration frequency 
(23–38%) per explant that is in 3 – 4 times higher than on explants cultivated 
on media with IAA and zeatin (0.1 mg/L) respectively.

Conclusions. Based on results of the study we can conclude that LMHCDP 
G1 and G2 in such a low concentration 1x10-9 M are the most powerful inductors 
of tomato plants growth and development. They could be recommended to use 
as alternative or in combination with commercial growth regulators in different 
plant biotechnology investigations and elaborations.
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ErbB4 is one of four members of epidermal growth factor receptor 
tyrosine kinases family. It consists of extracellular ligand binding domain, 
transmembrane region and C-terminal cytoplasmic kinase domain. The protein 
is encoded by a single gene localized in chromosome 2, but by the means 
of alternative splicing there are four isoforms of ErbB4. Two of them have 
different extracellular juxtamembrane region, the 23-amino acid form (JM-
a) and the 13-amino acid form (JM-b), the other two differ in a cytoplasmic 
domain sequence, isoform CYT-2 lacks 16 amino acids insertion comparing 
to full-length isoform CYT-1. The JM-a/CYT-1 is the sole isoform of ErbB4 
receptor that consist of all amino acids coded by the erbb4 gene and represent 
full protein structure. Availability or absence of specific amino acids motifs in 
the structure of isoforms influence on ErbB4 receptor ability to recruit different 
signaling molecules through which different signal cascades are activated that 
reflects in different cell responses. EGF, neuregulin, HB-EGF and betacellulin 
are ligands that activate the ErbB4 signaling thus induce different cell responses 
including proliferation, differentiation and survivability of cells. Deregulation 
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of ErbB4 function causes different pathological processes, notably cancer and 
heart diseases. ErbB4 plays a crucial role in the development and differentiation 
of normal and malignant cells therefore studying the process of its signal 
transduction helps to find new approaches for diseases treatment. In this 
work we constructed several variants of fluorescent recombinant JM-a/CYT-1 
isoform in order to transfect eukaryotic cell line Vero and use this cell culture 
model to investigate physiology of ErbB4 receptor by confocal microscopy 
method.  

Three plasmid vectors coding full-length receptor and a single extracellular 
domain were constructed on a backbone of pEGFP-N1(Clontech, US) 
plasmid in which enhanced green fluorescent protein was substituted with 
mCherry fluorescent protein taken from pET24a-mCherry-Rd (a gift from A. 
Labyntsev), so the pmCherry-N1 was generated. Two plasmid constructions 
coding full-length receptor disposed fluorescent tag in different positions: one 
of them localized mCherry at the beginning of receptor nucleotide sequence, 
between its signal peptide and extracellular domain sequences, the other 
at the middle of receptor sequence, between its extracellular domain and 
transmembrane domain sequences. The third plasmid contains the extracellular 
domain sequence with fluorescent tag on its C-tail. Plasmid constructions 
were designed using free trial SnapGene software. Picture illustrate designed 
plasmids that code recombinant fluorescent proteins: A- H2N-mCherry-
ErbB4, B- ErbB4-mCherry-middle, C-ErbB4-ECD-mCherry; thin orange 
arrow indicates common ORF. 

All ErbB4 coding inserts was received from pcDNA3.1(-)-HER4 (a 
gift from D.Leahy) by PCR-mediated amplification using Pfu polymerase 
and primers enhanced with Kozak concensus. The primers were designed 
according to published HER4 sequence (GenBank accession number L07868). 
For transitional cloning we used pUC19. Vero cells were cultured in 24-well 
plate on 12 mm cover slips in DMEM medium with 10% FBS. Generated 
plasmid constructions were purified with GeneJET PCR Purification Kit and 

Fig. 1. Schematic representation of  maps of  recombinant proteins genetic constructions.
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checked by 1% agarose gel electrophoresis (MW-marker weight, bp-base 
pairs) [Meyers et al., 1976].

 Plasmid constructions were separately transfected into Vero cells using 
Lipofectamine LTX, pmCherry-N1 and pmCherry-signal_peptide-N1 were 
used as a transfection control [Ammerman, 2009]. Transfected clones were 
stained with 5mM Hoechst 33258 and fixed in 4% paraformaldehyde in 1x 
PBS, than each cover slip was mounted on microscope slide with Mowiol-
DABCO solution. Samples were analyzed on Carl Zeiss LSM 510 Meta, for 
mCherry:  excitation wave 587λ emission 610λ; for Hoechst: excitation 352λ, 
emission 461λ.  Images were processed with ImageJ program. 

 
Fig. 3. 

Fig. 3. Confocal 
microscopy of 
Vero cell line 
transfected with 
generated plasmid 
constructions pH2N-
mCherry-ErbB4, 
pErbB4-mCherry-
middle, pErbB4-
ECD-mCherry, pSP-
mCherry, pmCherry

Fig. 2. Agarose 
electrophoresis 
of isolated from 
bacterial cells 
plasmids with 
ErbB4-mCherry 
insert.
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Microscopy showed intensive red fluorescence in rare cells both of 
generated ErbB4 plasmid construction and control mCherry, SP-mCherry 
plasmid, which indicates high level of expression activity of recombinant 
full-length epidermal growth factor receptor and its extracellular domain. 
Noticeably that recombinant fragment of extracellular domain which lacks a 
transmembrane region were located outside the cells, unlike cells containing 
full-length receptor. A sample with control plasmid SP-mCherry that codes 
fluorescent protein with signal peptide taken from ErbB4 demonstrates 
intensive red fluorescence inside cells and presence of dim red color outside 
cells in compare to mCherry which does not include signal peptide.

As a result of this work three plasmid constructions coding full-length 
JM-a/CYT-1 isoform of ErbB4 receptor and its extracellular domain tagged 
with red fluorescent protein mCherry were obtained, transfected into Vero cells 
and analysed for recombinant protein expression with confocal microscope. 
Data demonstrates a low level of plasmid transfection which may be related 
to plasmid heavy size, and in the meantime a high level of protein expression 
in transfected cells both with full-length ErbB4 coding region insert and 
extracellular domain insert. 
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Representatives of genus Physalis are new edible plants, which in the last decade 
have been rapidly gaining markets in Western Europe. Physalis fruits are used in 
the food industry, stems, roots and leaves are used in medicine. In accordance with 
usefulness of Physalis, these plants can be improved with the help of biotechnological 
methods. A promising direction now is the creation of transgenic plants that can 
synthesize specific proteins for the treatment of various diseases.
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The object of investigation was Physalis ixocarpa Brot. cv. Likhtarik and 
Physalis peruviana L. The seeds were obtained from the collection of the M. 
M. Grishko National botanical garden NAS of Ukraine 

The aim of the work was to obtain regenerants for two species of 
Physalis and to identify the optimal conditions for obtaining the maximum 
number of regenerants. 

The seeds were previously sterilized and grown on MS30 medium. 
Cotyledons of 7 day old seedlings were used as explants. For the regeneration, 
various concentrations of zeatin (Zea) (0,5–3 mg/l) were used, which were 
added to the MS30 medium. As a control, were used cotyledons, which were 
placed on MS30 medium without addition of growth stimulants. 

Regenerants were obtained, after one month of cultivation of cotyledons on 
mediums MS30 with addition of different concentrations of Zea.

After conducting a series of experiments, an effective culture medium 
for the direct regeneration of of Physalis ixocarpa cv. Likhtarik and Physalis 
peruviana was established. The most effective media for shoot regeneration 
from cotyledons were MS30 + 1mg/l Zea and MS30 + 2mg/l Zea (46,15% and 
53,84% of regeneration for Physalis ixocarpa cv. Likhtarik; 38,46% and 45% 
of regeneration for Physalis peruviana respectively). The obtained regenerants 
were grown on the medium MS30 with 1 mg/l of BA (6-benzylamino purine) 
for elongation, and then on a medium MS30 for subsequent rooting.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ РАНОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ 
ЛІОФІЛІЗОВАНИХ БЕЗКЛІТИННИХ ПРЕПАРАТІВ

ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна
e-mail: shevchenko.taras@gmail.com

Vavrysh D.R., Macewicz L.L., Papuga A.Ye., Lukash L.L. RESEARCH 
OF THE THERAPEUTIC EFFICIENCY OF THE BIOTECHNOLOGICAL 
WOUND COVERINGS ON THE BASIS OF LYOPHILIZED CELL-FREE 
PREPARATION. The aim was to estimate the efficiency of a new dermal 
equivalent on the basis of lyophilized cell-free preparation in vivo. 
Methods. We carried out the application of wound coverages containing 
hydrogels with cell-free preparation based on mesenchymal stem cells 
(MSCs) on the third-degree burns of ICR line mice. Control groups had 
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no treatment. Photo fixation of burn wound station was carried out once 
a day. The results were estimated by statistical analysis. Results. There 
was a statistically significant difference in burn wounds development on 
the eight-day after treatment in experimental groups of animals compared 
with the control. In patients after treatment processes of vascularization 
and epithelialization of the wound started earlier and the efficiency of 
autografts engraftment was improved. Conclusions. It has been shown the 
high effectiveness of dermal equivalents lyophilized cell-free preparation 
based on in the experiments with animals in vivo.

Останнім часом все частіше з’являються публікації про використання 
мезенхімальні стовбурових клітин в якості основного клітинного ком-
поненту дермальних ранозагоювальних покриттів. Представлена робота 
присвячена препаратам з використанням безклітинних похідних оригі-
нальної клітинної лінії 4BL, отриманої в ІМБіГ НАНУ на основі мезенхі-
мальних стовбурових клітин дорослого донора [Lukash, 2006].

Наші попередні дослідження показали, що включення клітин лінії 
4BL у склад гідрогелевого тимчасового дермального еквіваленту од-
нозначно сприяє прискоренню загоєння опікових ран, зокрема, при-
швидшується початок епітелізації та в цілому покращується динаміка 
загоювального процесу [Macewicz, 2017].Також було експериментально 
підтвержено, що препарат, на основі безклітинного кондиційованого 
клітинами лінії 4BL середовища, з клінічної точки зору не поступався 
в ефективності препаратові на основі живих клітин, і навіть мав певні 
переваги порівняно з останнім – тому його потенційно можна вважати  
набагато кращою альтернативою у порівняння з використанням живих 
клітин з наукової та прикладної точок зору [Papuga, 2015]. Зокрема, 
виключення живих клітин при збереженні терапевтичного потенціалу 
препарату є доцільним з точки зору безпеки, а також робить препарат 
набагато зручнішим з точки зору зберігання і транспортування, оскіль-
ки кріоконсервація, транспортування, зберігання та підготовка до вико-
ристання живих клітин вимагає спеціалізованої матеріально-технічної 
бази, що суттєво буде впливати  на рентабельність  виготовлення пре-
парату та потенційний споживчий попит 

Проте, як було експериментально доведено раніше, безклітинний пре-
парат також потребує зберігання за низькотемпературних умов (-80С), 
що звужує можливості його використання в умовах лікувальних установ 
[Papuga, 2016].

Мета дослідження: Метою нашого експерименту було отримання 
препаратів на основі безклітинних похідних культури клітин лінії 4BL, 
що, з одного боку, зберігають терапевтичні властивості, притаманні цьо-
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му продукту, а з іншого боку – не потребують особливих умов зберігання, 
що є недоступними у більшості клінічних установ.

Результати та обговорення. Було отримано та напрацьовано ліофі-
лізовані препарати безклітинного продукту-деривату клітин 4BL, з ви-
користанням різних наповнювачів. В подальшому ранозагоювальна дія 
цих препаратів досліджувалася на експериментальній моделі опікової 
хвороби з використанням мишей лінії ICR. Всі лікарські форми для без-
посереднього нанесення на рану готували на основі м’якого поліакрила-
мідного гелю.

Було сформовано 6 експериментальних груп, по 6 тварин в кожній. 
Для лікування опікових ран у тварин цих груп використовували такі біо-
логічно активні компоненти:

Група 1 - свіже живильне середовище DMEM – HG (негативний 
контроль)

Група 2 - комплекс біологічно активних речовин (БАР), отриманих 
шляхом кондиціювання живильного середовища клітинною лінією 4BL, 
що зберігався при -80С;

Група 3 – препарат БАР, відновлений з ліофілізату, отриманого з до-
даванням наповнювачів БСА 1% та ПГЕ 0,1%;

Група 4 - – препарат БАР, відновлений з ліофілізату, отриманого з до-
даванням наповнювачу декстрану

Група 5 – суспензія кріоконсервованих клітин лінії 4BL (1 млн/мл)
Група 6 - суспензія кріоконсервованих клітин людини лінії MSU 1.1 

(клітини фібробластного походження, позитивний контроль)
На рис. 1 наведено типові приклади вигляду опікової рани на 1, 8, 16 

добу експерименту для тварин кожної з експериментальних груп.
На першу добу експерименту можна чітко візуально окреслити зону 

некрозу, яка оточена широкою зоною набряклої тканини, та всі ознаки 
глибокого опікового ураження. 

Проте вже на  восьму добу експерименту різниця між загоєнням ран у 
тварин різних експериментальних груп стає добре помітною. Так, на пе-
риферійних ділянках ран у тварин 2, 3 та 5 група спостерігається процес 
активної епітелізації унаслідок розростання епідермісу з боку прилеглої 
до рани здорової потовщеної ділянки шкіри, а також помітно формування 
локальних осередків грануляційної тканини з численними утвореннями 
капілярів, що свідчить про початок регенерації шкірного покриву.

На 16 добу вже чітко помітно повну чи майже повну епітелізацію рани 
в усіх дослідних групах, окрім 4-ї. Відходження струпа вже відбулося, 
а грануляційна тканина поступово замінюється сполучною; відбувається 
також часткове відновлення волосяного покриву в зоні опікової травми. 
Структурні порушення та деформації шкіри за рахунок рубцевої тканини 
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є незначними, процес формування сполучної тканини відбувається рів-
номірно по всьому регенерату. Водночас у 4-й групі спостерігається по-
силення токсикологічної реакції навколо опікової рани, суттєве уповіль-
нення  процесу епітелізації, а також формування вторинних уражень у 
формі виразок по периферії рани. Дані щодо терміну початку епітелізації 
та тривалості загоєння опікової рани у тварин різних експериментальних 
груп наведено на гістограмі.1. Таким чином було підтверджено наявність 
терапевтичної ефективності препаратів 2, 3, 5, проте кожен з досліджува-
них препаратів виявляв певні особливості.

Рис. 1. Стан ранової опікової поверхні на 1 (а), 8 (б) та 16 (в) добу експерименту 
під впливом лікарської форми на основі різних препаратів.
(1 – ДМЕМ, 2 – неліофілізовані БАР, 3 – ліофілізовані БАР + БСА 1% та ПГЕ 
0,1%; 4 - ліофілізовані БАР + декстран, 5 – суспензія клітин 4BL, 6 – суспензія 
клітин MSU 1.1)

Так, препарат на основі відновленого з ліофілізату кондиційованого 
клітинною лінією 4BL середовища з ддоданням БСА 1% та ПЕГ 0,1% 
(група 3) виявився найефективнішим за показниками загального періоду 
загоєння опікової рани, початку та завершення епітелізації рани. У мишей 
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цієї дослідної групи початок епітелізації спостерігався вже на 7-му добу, 
а завершення епітелізації в середньому відбулося на 12-ту – 13-ту добу. 

Гістограма. 1. Початок (а) та завершення (б) процесу епітелізації опікової рани у 
тварин під впливом лікарської форми на основі різних препаратів.
(1 – ДМЕМ, 2 – неліофілізовані БАР, 3 – ліофілізовані БАР + БСА 1% та ПГЕ 
0,1%; 4 - ліофілізовані БАР + декстран, 5 – суспензія клітин 4BL, 6 – суспензія 
клітин MSU 1.1)

Препарати з груп 2 та 5 проявляли максимальну терапевтичну ефектив-
ність на перших етапах загоєння опікової рани. Початок епітелізації при 
цьому розпочався доволі рано – вже на 7-му – 8-му добу експерименту. За-
вершення епітелізації в обох групах відбувалось не раніше ніж на 15 добу. 

Застосування препарату з використанням декстрану (4 експеримен-
тальна група) не лише не спричинило позитивного клінічного ефекту, але 
навіть призвело до уповільнення загоєння опікової рани та виникнення 
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ускладнень. Так, процес епітелізації рани розпочався найпізніще (в се-
редньому на 9-ту – 10-ту добу).

Висновки:
Безклітинні препарати – похідні клітин лінії 4BL – зберігають свою 

ефективність в процесі ліофілізації, проте наповнювач, що використову-
ється в процесі ліофілізації, може впливати на ранозагоювальні властивос-
ті таких препаратів. Було підтверджено ранозагоювальні властивості таких 
препаратів з використанням БСА 1% та ПГЕ 0,1% у якості наповнювача, 
проте препарат, отриманий з використанням декстрану не лише виявився 
неефективним, але навіть ускладнив процес загоєння опікової рани.
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L.) PLANTS WITH YEAST GENES OF TREHALOSE BIOSYNTHESIS TPS1 AND 
TPS2. Vectors pGWB2-TPS1and pGWB2-TPS2 contained yeasts target genes 
of trehalose biosynthesis TPS1 and TPS2 under promoter of cauliflower mosaic 
virus (P35S) and selectable gene of hygromycin phosphotransferase (hpt), and 
vectors pBract214-TPS1 and pBract214-TPS2 with TPS1 and TPS2 genes under 
constitutive maize ubiquitin promoter (PUbi) and selectable gene of hygromycin 
phosphotransferase (hpt) were constructed. Vector constructions have been used 
in genetic transformation of tobacco (Nicotiana tabacum) plants and Ukrainian 
common wheat varieties (Triticum aestivum). The presence and integration of yeast 
TPS1 and TPS2 target genes in genomic DNA isolated from transgenic tobacco and 
wheat plants was confirmed by PCR analysis using specific to these genes primers.

Відомо, що осмотичні стреси суттєво впливають на ріст та розвиток 
рослин, а наслідком несприятливих кліматичних умов може бути зниження 
чи навіть повна втрата врожаю сільськогосподарських культур, включаючи 
злакові, що є особливо цінними для споживання. Абіотичні стреси, такі як 
низькі температури, посуха, підвищена засоленість, призводять до активації 
захисних реакцій рослин, що спрямовані на усунення дегідратації рослинної 
клітини внаслідок накопичення осмотично активних сполук [Kosova et al., 
2014]. Трегалоза – дисахарид, утворений двома молекулами α-глюкози, що 
поєднані α-1,1-глікозидним зв’язком, завдяки якому трегалоза має власти-
вість зберігати структуру ліпідних мембран за відсутності води і внаслідок 
чого відіграє роль потужного осмопротектора для багатьох живих організ-
мах. Гриби, в тому числі Saccharomyces cerevisiae, в умовах пригніченого по-
чаткового періоду росту внаслідок висихання, синтезують трегалозу, завдяки 
чому підтримується цілісність клітин та забезпечується швидка мобілізація 
організму під час відновлення та проростання спор [Yatsyshyn et al., 2017]. 
На сьогодні відомо про використання генетичних конструкцій, що несуть у 
собі гени біосинтезу трегалози з E. coli, S. cerevisiae, O. sativa для генетичної 
трансформації багатьох видів рослин (арабідопсис, томат, картопля, тютюн, 
рис) [Romero et al., 1997; Jang et al., 2003], і в більшості випадків результа-
ти таких досліджень демонструють можливість створення рослин з підви-
щеною стійкістю до осмотичних стресів. З огляду на унікальні властивості 
клітин дріжджів до опору стресовим факторам, зокрема до посухи, внаслі-
док акумуляції молекул трегалози, метою роботи було створення векторних 
конструкцій саме з дріжджовими генами біосинтезу трегалози TPS1 та TPS2, 
опрацювання створених конструкцій на модельному рослинному об’єкті 
(N. tabacum) та їх подальше використання у генетичній трансформації ряду 
сортів пшениці м’якої (T. aestivum) української селекції.

Для використання у генетичній трансформації рослин було ство-
рено за допомогою методики Gateway-клонування [Fleuler et al., 2008] 
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конструкції з дріжджовими генами біосинтезу трегалози TPS1 та TPS2: 
pGWB2-TPS1 та pGWB2-TPS2 з цільовими генами TPS1 та TPS2 відпо-
відно, що знаходились під контролем промотора вірусу мозаїки цвітної 
капусти (P35S), а також селективним маркерним геном  гігроміцин-фос-
фотрансферази (hpt) та pBract214-TPS1 та pBract214-TPS2 з цільовими 
генами TPS1 та TPS2, відповідно, що знаходились під контролем про-
мотора убіхітину кукурудзи (PUbi), та селективним маркерним геном 
гігроміцин-фосфотрансферази (hpt). Отримані конструкції окремо були 
перенесені у вірулентний штам Agrobacterium tumefaciens GV3101. Ство-
рені вектори було використано у генетичній трансформації рослин тютю-
ну (N. tabacum) сортів Самсун та Вісконсін, як модельного рослинного 
об’єкту [Kvasko et al., 2019]. За допомогою Agrobacterium–опосередкова-
ної трансформації з використанням методу трансформації листових дис-
ків [Tuncer, 2006] було перенесено цільові гени TPS1 і TPS2, відібрано 
лінії N. tabacum на середовищі, що містило гігроміцин у концентрації 
25 мг/л та підібрано умови для росту та вкорінення створених рослин. 
Отримання трансгенних ліній рослин тютюну та успішне перенесення 
дріжджових генів біосинтезу трегалози підтверджували за допомогою 
ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) з використання специфічних 
праймерів до генів TPS1 та TPS2 [Kvasko et al., 2019]. Для Agrobacterium-
опосередкованої трансформації рослин пшениці (T. aestivum L.) було 
використано високопродуктивні озимі сорти української селекції Вихо-
ванка, Зимоярка, Миронівська 67, Щедрість, Журавка Одеська, Кесарія 
Поліська та Мірхад [Kvasko et al., 2020]. В якості експлантів було засто-
совано незрілі зародки пшениці, що були ізольовані на 12-16 добу після 
запилення та попередньо культивовані протягом 4-5 діб на середовищі 
для калюсогенезу (середовище МС [Murashige & Skoog, 1962], доповне-
не 2 мг/л  2,4-дихлорфенолоцтової кислоти (2,4-Д) - та 30 г/л мальтози). 
Селекцію трансгенних ліній здійснювали на живильних середовищах в 
присутності 30 мг/л гігроміцину. Трансгенну природу отриманих ліній 
підтверджували за допомогою методу ПЛР.

Таким чином, нами вперше було створено генетичні векторні конструк-
ції pGWB2-TPS1, pGWB2-TPS2, pBract214-TPS1 та pBract214-TPS2 з ці-
льовими генами біосинтезу трегалози дріжджів TPS1 та TPS2, які були ви-
користані для генетичної трансформації рослин тютюну (N. tabacum) та 
пшениці м’якої (T. aestivum). Трансгенну природу отриманих ліній рослин 
тютюну було підтверджено ПЛР-методом. Вперше було використано кон-
струкції саме з дріжджовими генами біосинтезу трегалози TPS1 та TPS2 
для трансформації рослин пшениці української селекції, успішну інтегра-
цію цільових генів також було підтверджено за допомогою ПЛР. Попере-
дні дані свідчать про підвищений синтез трегалози в клітинах створених 
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ліній рослин в порівнянні з контрольними рослинами. Наступним етапом 
дослідження є перевірка створених ліній рослин тютюну та пшениці на 
стійкість до стресових факторів, зокрема до посухи.

Роботу виконано за фінансової підтримки проекту «Створення посу-
хостійких ліній рослин за допомогою надекспресії дріжджових генів біо-
синтезу трегалози»» цільової комплексної міждисциплінарної програми 
наукових досліджень НАН України «Молекулярні та клітинні біотехно-
логії для потреб медицини, промисловості та сільського господарства» 
(2015-2019 рр.) (номер державної реєстрації – 0115U005022).
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Konstantinova D., Varchenko O., Symonenko Yu., Pirko N., Pariy M. 
COMPARISON OF GENE GFP EXPRESSION LEVELS IN NICOTIANA 
RUSTICA L. PLANTS AFTER AGROBACTERIUM-MEDIATED TRANSIENT 
TRANSFORMATION USING CONSTRUCTIONS WITH SEQUNCES OF 
DIFFERENT SIGNAL PEPTIDES. Genetic engineering of plants is a successful 
method of producing a wide range of recombinant proteins. By measuring gene 
gfp expression in transformed plants it is possible to say whether created genetic 
constructions are effective or not. We analyzed four genetic constructions – 
three of them contained signal peptides (which help green fluorescent protein 
be translocated into chloroplasts, mitochondria or apoplast) and one did not. 
Both spectrofluorimetry and Bradford’s method for the quantitation showed 
that the highest level of gene gfp expression is in plants without signal peptide 
in construction. In addition, Nicotiana rustica L. is a perspective species for 
Agrobacterium-mediated transient transformation. 

Інструменти генетичної інженерії використовуються для створення 
рослин із покращеними господарсько корисними ознаками. Однією із най-
важливіших ознак є здатність до накопичення в клітинах білків, зокрема 
фармацевтично цінних. Так, за допомогою трансформації рослин було 
отримано такі рекомбінантні білки як соматотропін, інтерферон, колаген, 
еритропоетин, різні антигени (для вакцин) та антитіла [Ma, 2003]. Росли-
ни роду Nicotiana широко використовуються в якості об’єктів для транзі-
єнтної Agrobacterium-опосередкованої трансформації: найчастіше це види 
Nicotiana benthamiana (демонструють великий рівень експресії) та Nicotiana 
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tabacum (мають велику біомасу). Нами було обрано вид махорка Nicotiana 
rustica L. (N. rustica L.) в якості об’єкта, тому що він поєднує співставні із 
зазначеними видами показники обох ознак, а отже, є перспективним видом 
для накопичення білків в результаті транзієнтної трансформації [Варченко, 
2019]. Локалізація синтезованого білка в клітині відіграє важливу роль у 
правильному проходженні його посттрансляційних модифікацій і, відпо-
відно, у виконанні його функцій. Для цього в конструкцію вектора вводять 
послідовності сигнальних пептидів – короткі амінокислотні послідовності 
(16-30 амінокислотних залишків) на N-кінцях білків, які беруть участь у 
транслокації молекул до певного компартменту [Kapp, 2009]. Метою нашої 
роботи було порівняння рівня експресії гена gfp (green fluorescent protein 
– зелений флуоресцентний білок) із Aequorea victoria у листках махорки, 
транзієнтно трансформованих векторами із різними послідовностями сиг-
нальних пептидів. Для створення транскрипційних одиниць використову-
вали метод клонування Golden Gate, що базується на використанні рестрик-
таз ІІS типу та Т4 ДНК-лігази [Engler, 2009]. Елементи кожної конструкції 
(рис. 1.) клонували в кінцевий вектор для збірки (pICH47751), що містить 
ген lacZα для біло-голубого скринінгу бактерій [Weber, 2011].

 Рис. 1. Схема створених конструкцій (LB та RB – ліва та права межі, відпо-
відно; p 35S(d) – подвійний 35S промотор; CaMV – вірус мозаїки цвітної капусти; 
TMV – вірус тютюнової мозаїки; ter – термінатор): конструкції А-В містять послі-
довності сигнальних пептидів хлоропластного, апопластного та мітохондріального, 
відповідно; конструкція Г не містить сигнального пептиду.

Продукти клонування трансформували в компетентні клітини 
Escherichia coli штаму XL-blue. У роботі використовували біло-голубий 
скринінг для відбору колоній з ймовірно правильно сконструйованими 
векторами, колонії відбирали при додаванні ампіциліну (100 мг/л), адже 
кінцевий вектор містив ген резистентності до цього антибіотика. Віді-
брані колонії після скринінгу нарощували, виділяли плазмідну ДНК та 
проводили рестрикційний та ПЛР аналіз. Продукти рестрикції та амплі-
фікації розділяли в агарозному гелі. Перевіреними плазмідами трансфор-
мували компетентні клітини Agrobacterium tumefaciens (штам GV3101) 
методом freeze/thaw [Weigel, 2006]. Рослини махорки N. rustica L. ви-
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рощували в умовах теплиці при 25/18°C та 16/8 годинному фотоперіоді 
(день/ніч, відповідно). Для інфільтрації використовували листки серед-
нього ярусу 4-х тижневих рослин. Насіння махорки було люб’язно надано 
к.б.н. Белокуровою В.Б. з Колекції зародкової плазми рослин флори Укра-
їни та світової флори (ІКБГІ НАН України). Рослини махорки N. rustica 
L. трансформували транзієнтно, генетичні вектори вводили в рослинні 
клітини шляхом інфільтрації листків за допомогою шприца суспензією 
агробактерій (A. tumefaciens) [Leuzinger, 2013]. На сьомий день після ін-
фільтрації проводили спектрофлуориметричний аналіз на флуоресцент-
ному спектрофлуориметрі «Флюорат-02-Панорама» (збудження при до-
вжині хвилі 395 нм, емісія при 509 нм). Водорозчинні білки виділяли в 
буфері для екстракції (PBS) [Sambrook, 1989]. Надосад використовували 
для визначення кількісної концентрації білків за Бредфордом [Bradford, 
1976]. У результаті наших досліджень були отримані графіки порівняння 
рівня експресії гена gfp у листках N. rustica L. (рис. 2). 

 Рис. 2. Порівняння рівня експресії гена gfp: А – за спектрофлуориметричним 
аналізом; Б – за кількісним білковим аналізом. Позначення на горизонтальній осі: 
Ц – конструкція без сигнальних пептидів (експресія у цитозолі), Х – конструкція 
із хлоропластним сигнальним пептидом, М – конструкція із мітохондріальним 
сигнальним пептидом, А – конструкція із апопластним сигнальним пептидом, К – 
контроль (не трансформована рослина).

Значення спектрофлуориметра були отримані у відносних одиницях 
флуоресценції, а кількісного аналізу – мкг/мл. Ці одиниці були переведе-
ні нами у відсотки, де за 100% приймалося середнє значення вимірювань 
для конструкції із найбільшими показниками, а середні значення для ін-
ших конструкцій були розраховані пропорційно. Стандартне відхилення 
значень перебуває в межах 5%. Отримані нами дані свідчать про найвищий 
рівень експресії білка gfp у цитозолі, тобто без застосування сигнальних 
пептидів, а найнижчий – у конструкціях із апопластним сигнальним пеп-
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тидом. Різниця між графіками підтверджує нелінійний характер кореляції 
між детектованим рівнем флуоресценції та накопиченням білка gfp, показа-
ний у попередніх дослідженнях [Scholz, 2000]. Крім того, виявлену різни-
цю можна пояснити тим фактом, що чутливість детекції флуоресцентного 
білка може різко збільшуватися за рахунок його кластеризації, зумовленої 
сигналом внутрішньоклітинної локалізації (сигнального пептиду) [Zhou, 
2005]. У даній роботі було підтверджено можливість використання рос-
лин махорки N. rusticа L. для транзієнтної Agrobacterium-опосередкованої 
трансформації та накопичення рекомбінантного білка GFP, а також виявле-
но, що найбільша експресія гена gfp спостерігається при введенні генетич-
ної конструкції без послідовностей сигнальних пептидів.
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Shen K.V., Babytskyi A.I. ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND 
TRENDS OF THE BIOGAS PRODUCTION DEVELOPMENT. To become 
the world’s first climate-neutral continent by 2050 is the goal of the European 
Green Agreement (COM (2019) 640 final), the most ambitious package of 
measures that should enable European citizens and businesses to benefit from 
a sustainable green transition. The use of renewable energy has many potential 
benefits, including reducing greenhouse gas emissions, diversifying energy 
supplies, and reducing dependence on fossil fuel markets (in particular, oil and 
gas). Increasing renewables can also boost employment in the EU by creating 
jobs in new green technologies.

Стати першим у світі кліматом нейтральним континентом до 2050 
року - це мета Європейської Зеленої Угоди (СОM (2019) 640 fіnаl), най-
більш амбітний пакет заходів, який повинен дати можливість європей-
ським громадянам та бізнесу отримати користь від сталого зеленого 
переходу.

Використання відновлюваної енергії має багато потенційних переваг, 
включаючи скорочення викидів парникових газів, диверсифікацію поста-
вок енергії та зменшення залежності від ринків викопного палива (зокрема, 
нафти та газу). Зростання відновлюваних джерел енергії також може сти-
мулювати зайнятість в ЄС через створення робочих місць у нових «зеле-
них» технологіях [2].

Водночас, більшість країн світу тривалий період уже використовують 
відновлювані джерела як альтернативу звичайній енергетиці. Так, у 2017 
році у Німеччині, Іспанії та Об`єднаному королівстві тверде біопаливо за-
ймало відповідно 30% та 34% від загальної кількості використання аль-
тернативних джерел енергії. Друге місце займала вітрова енергетика, яка 
склала 23% та 29% (Рис. 1.).
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Рис. 1. Споживання відновлюваної енергії у країнах Європи: а) Німеччина; 
б) Іспанія; в) Об`єднане королівство за 2017 рік [2]

Частка відновлюваних джерел енергії у світовому виробництві елек-
троенергії досягла майже 8,4% у 2017 році, майже вдвічі збільшившись за 
п’ять років порівняно з 4,6% у 2012 році. Хоча сукупні частки залишаються 
низькими, для окремих країн відновлювані джерела енергії зараз вносять 
значну частку енергії. До країн, де відновлювані джерела енергії вносять 
більше 20% виробленої енергії, належать Німеччина, Іспанія, Велико-
британія, Італія, Португалія, Данія, Фінляндія, Ірландія та Нова Зеландія. 
Швидке зростання генерації відновлюваної енергії продовжилося і в 2018 
році, збільшившись на 14%, забезпечуючи 9% світової електроенергії. За 
обсягами найбільший приріст відбувся в Китаї, що становить майже 50% 
від загального приросту на глобальному рівні.

Важливо виділити, що приріст виробництва біопалива в 2018 році 
становив 9,7%, що є найбільшим зростанням з 2010 року та трохи вище 
середнього за 10 років. Бразилія (3,1 мтое   (млн. тонн нафтового еквіва-
лента)) та Індонезія (2,2 мтое) разом складали майже дві третини світо-
вого зростання (8,5 мтое) та були лідерами виробництва. Виробництво 
етанолу в 2018 році становило 60,4 млн. Мто, з них Північна Америка 
внесла 56%. Виробництво біодизеля в 2018 році становило 34,9 млн. 
Тонн, 37% з  них були європейського виробництва (Рис.2.) [3].

На сьогодні ринок біогазу найбільше розвинений у країнах Європи, 
адже країни ЄС першими впровадили програми переходу до альтернатив-
них джерел енергії та планомірно підтримували ініціативи, спрямовані на 
впровадження нових біогазових технологій.
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Рис. 2.  Світове виробництво біопалива за видами (мільйон тонн нафтового еквіва-
ленту) за 2018 рік [3]

Валове споживання біогазу у внутрішній енергії надзвичайно збільши-
лося з 1990 року і помножилось на  коефіцієнт 25. З часом ця тенденція до 
зростання показала силу та стійкість, що лежить в межах національної ри-
нок біогазу. Це збільшення підтримувалось швидким розвитком передових 
технологій, в результаті чого вищі ефективність роботи заводу, дешевші 
копачі, а також більш дешеві модернізаційні установки, що використову-
ються для перетворення сировинного біогазу в біометан класу природного 
газу. Однак у 2017 році дані показали, що біогаз становить лише 1% від 
загального валового внутрішнього споживання енергії у державах-членах 
ЄС, 12% біоенергетики, використовуваної в ЄС, становить біогаз. Ця ста-
тистика показала, що загальне використання біогазу становило приблизно 
4% порівняно із споживанням природного газу. З огляду на це, зрозуміло, 
що все ще існує можливість великого збільшення споживання біогазу та 
реальної потреби в просуванні біоенергетики, як одного з надійних рішень 
для переходу на енергію з низьким вмістом вуглецю.

Сектор біогазу розширюється і за останнє десятиліття зазнав багатьох 
удосконалень його ефективності (фізичної й економічної) за рахунок до-
сліджень та інновацій. Німеччина є європейським лідером у галузі біогазу, 
хоча останніми роками стосовно впровадження нових біогазових устано-
вок ця країна доволі пасивна, що пов’язано, головним чином, зі змінами в 
національній схемі підтримки (ЕЕГ). На відміну від Німеччини, Велико-
британія та Франція продовжують збільшувати кількість нових заводів, що 
працюють (Рис. 1.3.).



34

Рис. 3. Кількість біогазових установок у країнах ЄС станом на 2017 році (окрема 
шкала для Німеччини та Італії) [1]

На сьогодні у Європі до 70% сировини, що використовується для ви-
робництва біогазу, надходить із сільськогосподарського сектору, таких як 
енергетичні культури, гній, а також сільськогосподарські залишки. Утилі-
зація сільськогосподарських відходів, таких як гній, особливо важлива в 
таких країнах, як Данія, Франція та Італія. Це основне зростання синергії 
між тваринництвом і виробництвом біогазу забезпечує вигідне рішення 
щодо утилізації великої кількості гною. Енергетичні культури, такі як ку-
курудза, сильфій або сорго, в основному, використовуються в Німеччині 
та Австрії. Органічні відходи комунальних підприємств і відходи харчової 
промисловості та напоїв все ще мають потенціал для розвитку у виробни-
цтві біогазу, оскільки він наразі недостатньо представлений [1].
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Aim of the study: As you know, cancer deaths are very high, especially 
in Ukraine, because the Chernobyl nuclear disaster occurred 34 years ago and 
dramatically increased the incidence of cancer in Ukraine.

We are working to serve humanity and reduce cancer mortality to save 
more lives.

Summary: Here in this article we will see how we can train our T-cells 
to treat cancer and we are going to introduce 2 different methods to reach this 
high purpose. Using our own manipulated immune cells is a popular way to 
conduct cancer therapy and some scientists believe it is more confident than 
using chemotherapy and other ways to treat cancer.

-Can we train our body cells to our advantage?
+yes, we definitely can!
-we can use our T-cells to treat cancer in our favor!
The older way to do this is called CAR-T in which the person undergoes 

blood sampling then his T-cells will be separated from the blood.
After the separation of T-cells, we will infect them using a harmless virus to 

train them fighting with cancer cells and damage them particularly. To uptake it 
better, you can take a look at figure 1 below:

Figure 1: How CAR-T therapy works
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In this type of treatment, T-cells must be extracted separately for each 
individual and each individual’s lymphocytes must be used to treat his self; the 
reason is we have some receptors on T-cells called Human leukocyte antigen 
(HLA) and these HLA receptors are different in different people(our T-cells 
use these HLA receptors to detect cancer cells), besides, we cannot use this 
method to treat all types of cancer (these 2 mentioned reasons are cons of this 
CAR-T method).

After doing the mentioned above process we will inject manipulated T-cells 
to the person and it can lead to acute and chronic immunity.

Side effects of CAR-T:
This manner can cause toxicity and this toxicity can be acute or chronic.
The mentioned above toxicity is secondary to cytokine storm syndrome 

(CSS) that is a form of systemic inflammatory response syndrome (SIRS). It is 
good to know this toxicity can be low grade and unfortunately high grade. Some 
organs of the people with CSS may become disabled, besides, it can lead to 
Hemophagocytic or Lymphohistiocytosis.

In the CAR-T method, the next complication is related to neuro cytotoxicity 
that is related to CRES which can be synchronized with CSS or can occur after that.

Other complications can be Sinus tachycardia, bad handwriting, inability to 
countdown, fever, and convulsion.

Recently scientists have tried to reduce complications related to CSS, 
this process is different in children and adults and such treatments are mostly 
supportive therapies for instance anticonvulsant, antipyretic, etc.

But now: As we found some defects in CAR-T method we use another method 
which is called MR-1 and it is a new innovative way to reach our high goal:

It was recently discovered in 2020 that there is a type of receptor called 
the MR1 receptor (our T-cells use these MR1 receptors to detect cancer cells, 
besides, CD1 and MR1 molecules present lipid and vitamin B metabolite 
antigens, respectively, and offer a new front of targets for T cell therapies) on the 
surface of T-cells that is the same in all people. (It should be noted that the MR1 
receptor was discovered by CRISPR-Cas9)

This is a great success because it allows us to inject the same T-lymphocytes 
to everyone using a special method and there’s no need to take blood from 
everyone, besides, the method of using MR1 is effective to treat a wide range of 
cancers and it is expected to treat all types of cancer. The new population of T 
cells kills cancer cells by recognizing the non-polymorphic MR-1 protein of the 
class 1 MHC receptor.

Result: In the laboratory on Mic mice, scientists used this new method and 
they saw a significant reduction in the size of tumors and an increase in the 
lifespan of mice. In addition to mice, this method has been performed on living 
cells in the laboratory, which has led to successful results.
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So far, several cancer cells have been tested in the laboratory, including 
cancer cells of lung, colon, melanoma, leukemia, breast, prostate, bone, ovarian, 
kidney, and cervix, none of which have a common HLA receptors.

The results of these experiments indicated that cancer cells had been destroyed, 
and researchers believe that this year we can see the success of this method.

The researchers believe that this method works by detecting changes in 
cellular metabolism, which causes different metabolic mediators to be provided 
by MR1 on the surface of cancer cells.

We (Javad & Maedeh) have spent about 8 months on this project and now 
we want to share with you the knowledge we have gained and we have tried for 
it hardly, days and nights.

Stay tuned with us to see how does this manner work, we are sure that you 
will like it, despite we don’t have many kinds of research and data about this 
topic, we will try our best to present the best information about this interesting 
topic in our lecture, so we are looking forward to our meeting in this tournament.

Actually, we have planned to publish our own scientific article about this 
topic but due to quarantine we can’t handle it now but we are going to publish 
our knowledge in a German database, as soon as possible. 

I participated in this tournament last year and I was able to win the first place, 
the subject of my presentation last year was Vault (a newly discovered organelle 
in eukaryotic cells and its role in the treatment of cancer) And we are grateful 
that this year, by holding this scientific competition, you gave us the chance to 
present our scientific achievements that we have been working on for months.

Thank you very much, we wish you boundless health & success.
Javad Hajesfandyari & Maedeh Rouzbahani
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There are many reports examining the future of science and possible 
solutions to the pressing problems of our time. But it seems that none of 
the problems that prompted me to study virology and computer science 
were touched upon: global pandemics, control of the immunization of the 
population, improvement of the level of education of specialized (narrow 
profile) specialists, effective use of information, adaptation to innovation, 
bioethics and morality. These questions interest us all.

Now, there are graduates of specialists of various types of specialties, 
like biochemists, virologists, geneticists, but there are no specialists in all 
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the sciences. Modern science is very rich in information, and it is impossible 
to combine all the details of the puzzle, given the multiplicity of the entire 
sciences, and their influence on each other to see a holistic picture of the 
world, as we know it now. No one can achieve this. No one. With the 
exception of the computer. The understanding that information technology 
will help us with the processing of this information is just the apotheosis 
of the conclusion that has already formed in our time that computers will 
surpass people in intelligence and power.

Decades later, we will recall the current pandemic and fast-growing 
innovations in the world as an exciting, peculiar period of time. The time has 
come for us to rethink our current development in science.

In this pandemic, scientists and specialists began to search for new 
advanced biosafety methods, research and education, but the results were 
rather disappointing. No one expected that this outbreak would grow to such 
frightening proportions that mankind had not felt on itself for more than a 
century. By and large, we saw that during this potential pestilence, the first 
successes appeared, only thanks to public cooperation, in accordance to AFP 
agency, more than half of the world’s population is quarantined. In terms of 
biosafety, this was the only radical and non-standard solution in this situation, 
all the rest is just copying and improving the previous biosafety methods. In 
studies, it is worth noting that today there is no vaccine against COVID-19, and 
ideas such as a universal vaccine or artificial hosts are perceived as a solution 
only at the level of developed countries according to the UN classification. 
In education, we see that instead of paper books, electronic; instead of 
blackboard and chalk, videos from YouTube; instead of live monologues of 
professors, online conferences using Zoom and courses used remotely from 
other educational platforms, like Coursera.

If you think about what really is the future and critically evaluate the 
present, you can come to the conclusion that we rely upon old solutions to 
amend new problems.   

For innovators, people who think outside the framework of established 
norms, this progress is called horizontal. The ideas that shape our future are 
unique, not existing earlier.

The main mistake of modern science is the improvement of the existing, 
which accordingly leads only to the general view of progress. In fact, this is a 
simple copy, not leading to great discoveries and qualitative leaps in science. 
That is why Ukraine will never surpass the United States - we are improving, 
and often even putting up with already established standards, rejecting even 
attempts to improve, not to mention creating a new one.

Creating something from scratch is incredibly difficult, but by creating it, you 
can greatly simplify the present, that is, progress is nothing but an investment 



42

in the future. Ultimately, the apotheosis of progress will only be when we can 
give resources to the management of Information Technology (IT) to delegate 
authority in creating new ideas. But this is just an assumption of what to bet on 
in the near future. At this stage of human development, we are limited by the 
ideas of our own thoughts and the number of abstract pages. Thus, we will move 
on to the solutions to these problems and conclusions, because, after the final 
editing, we had to cut the topic of problems solved by means of Information 
Technologies, since, as it turned out, there were quite a few of them.

Many things have already been created and can be applied in other sciences. 
In many situations, it is enough for us to simply combine some whole sciences 
that are not related to one another, in order to transform them into something 
new, forming a unique idea. So, it is in new theories, the creation of which 
scientists often combine into one or expand a number of previous ones. For 
example, immunization control is an extremely important issue today. It is 
easy to solve by combining separate sciences: coding theory, computer science 
and medicine. As a result, we get Vaccine Passport (hereinafter referred to 
as VP) - a web-based database system to provide users with access to the 
necessary vaccination information, which comes free with a VP ID account. 
VP is necessary to protect the population and control the spread of viral and 
bacterial infections, which are included in the state vaccination schedule. 
When creating a number of solutions, the synchronization of processes and 
data is in the first place, so the patient receives valuable additions, such as 
analytical tools, personal health programs, travel mapping platforms and more.

To get the full range of services, the patient needs to provide a physical card 
to his doctor, and he will already receive all the necessary information using an 
optical tag with an encrypted data set.

If we take a step back and expand our vision of virology, it is easy to notice 
that for biosafety, research and technology, like the previous one, data storage 
plays an important role.

Project Gemini is a self-contained, functionally interoperable open platform 
that uses Artificial Intelligence (AI) to process and compare the properties of 
viruses stored in its own database with elements of third-party APIs. After 
recent events, we synchronized the functionality of Gemini with subsequent 
projects, making this platform central, combining a set of all data that differ 
in access levels from a number of software mechanisms running on the Wiki 
technology, which allows users to add and edit content to closed database 
information using the platform only for storing patient records, implementing 
data in holographic projections, integration from API data into GIS data, etc.

In addition, this platform accelerates the process of searching and 
comparing species of viruses by their properties and taxonomic position. It 
displays complete information about the virus, its properties, distribution and 
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so on using third-party APIs (such as ICTV, Visual Science, Description of 
Plant Viruses, DPV Web, NCBI, Circles, Vaccine Passport).

Thus, we tried to create a solution in the development of a new effective 
platform that would combine all the necessary tools to compile a complete 
profile for each species of viruses, for communication of the scientific 
community and the realization of each scientist’s own potential and ideas. 
Project Gemini will be the starting point for using virus data in Gemini II 
(holograms and projections) and Gemini III.

Looking back at the start of today’s pandemic, we can easily conclude 
that dynamics, monitoring and forecasting are three words that help anyone 
prevent the spread of quarantine viruses.

New viruses of humans, animals, and plants are now more common and 
spread rapidly into Ukraine. If in 1980, the number of zoonotic outbreaks in 
the world was less than 1000, now this type of new viruses has more than 3000 
outbreaks. And this figure is growing exponentially every year. To help solve 
this problem, it is proposed to use the Circles mapping service for monitoring, 
analyzing the dynamics, and predicting viral infections using Artificial 
Intelligence (AI). 

When creating a map, we highlighted two features: ease of integration and 
ease of use. So, Circles has a wide range of applications and integrations: from 
professional research platforms based on the characteristics of viruses in a 
particular region to Vaccine Passport, with the ability for any person to choose 
the most (epidemiologically) safe route for his upcoming trip. Using all Circles 
parameters, including disease spread, intervention, and severity of recorded 
events, allows you to predict and evaluate a wide range of possible predictions 
without the need for programming skills.

On a superficial glance, it may seem that there is no need to raise the problems 
of education, but here we are faced with such important issues as bioethics and 
morality. Unfortunately, we are so limited in our knowledge of information 
technology that we still use laboratory animals for learning. Is killing for the 
sake of training not contrary to the norms of morality? We are not saying that 
laboratory animals should be abandoned altogether; on the contrary, they should 
be used, if there is a real need for it, but with regard to training, then several 
alternative options can be offered. The main idea, VR/AR Labs, takes educational 
methods to a new level, in which students will conduct experimental studies with 
especially dangerous pathogens without harming real animals. So we solve the 
economic problem, the problem of morality and bioethics, the problem of the 
inability to work with especially dangerous viruses, etc.

Speaking about visualization, it is worth noting Gemini II, the main idea of   
which is an attempt to expand the boundaries and move from two-dimensional 
space when working with visualization of viral units by means of computers and 
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related technologies to holographic projections of structure and components.
In conclusion, there are many problems and many potential solutions. 

We can also touch on the topics of replenishing the supply of vital medicines 
in small towns, courses and podcasts on the positive qualities of viruses, 
launching an online emergency response center, creating a universal vaccine, 
unlimited possibilities of neural networks and machine learning in virology, 
artificial hosts of the virus, etc. But the conclusion remains the same.

To understand why it is information technology that will give a quantum 
leap to the “modern” science of viruses, we should realize how strengthening 
interdisciplinary technologies, developing at an exponential rate, affect the 
future of virology. Understanding this and thinking in progression will lead 
us to understand how all kinds of technologies that surround us could be used 
to improve our health and understand what a virus is. Ultimately, we must 
consider the symbiosis of information technology and virology as one of the 
possible ways to radically and completely change science.
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Staphylococcus aureus and other opportunistic pathogens of human are 
the most common causative agents of infectious-inflammatory diseases of 
urogenital system in both women and men. Toll-like receptors (TLR) play a 
key role in activation of innate first-line defense mechanisms during bacterial 
infections (including staphylococcal infections).

The aim of the research was to determine the expression of TLR during 
staphylococcal infection of urogenital tract in mice. Therefore, we had tasks 
to analyze a persistence of S. aureus strain 8325-4 in vagina and kidneys of 
infected mice, and to estimate a quantity of TLR2-, TLR4- positive cells in 
peritoneal exudate. The experimental research was carried out on 6-7 weeks-
old female BALB/c mice. We used S. aureus strain 8325-4, which contain a 
plasmid of resistance to gentamicin (that is why it could be separated from other 
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microorganisms on medium that contains this antibiotic). We formed 2 groups 
of animals (25 individuals in each): 1) Infected mice, that were intravaginal 
administered S. aureus strain 8325-4 (suspended in 0.15 М NaCl in a dose of 25 μl, 
5 х 107 cells per mouse); 2) Intact mice, that were imposed of equivalent capacity 
of 0.15 М NaCl (control group). On the 2nd, 4th, 7th, 10th, and 14th day after infection 
we obtained a kidneys` homogenate and lifetime vaginal wastes (by using of sterile 
unified tampons), that were plated at BAIRD-PARKER-Agar nutrient medium 
(“Merck”, Germany) with gentamicin (15 μg/ml). The number of colony-forming 
units (CFU) of S. aureus strain 8325-4 was counted. Cells of peritoneal exudate 
were taken on the 2nd, 4th and 7th day after mice infection. The TLR2, 4 expression 
was detected by flow cytometry method (“Bioss antibodies”, FACS Calibur BD). 
All digital data were processed using a computer program STATISTICA.

After infection of mice with S. аureus strain 8325-4 this pathogen was present 
in a constant quantity not only in the vagina, but also in the kidneys` homogenate 
during a period of 14 days. It can be assumed that we observed the development 
of ascending urinary tract infection in vaginally infected mice, but additional 
studies are needed to confirm this. The clinical signs of vaginal infection were 
observed in these mice: an increase in the volume of whitish secretions from 
the vaginal mucosa, an increase in body temperature, as well as changes in the 
behavioral response; animals became lethargic, lost appetite, etc.

After infection with staphylococcus a decreased number of TLR2 + 
peritoneal cavity macrophages (р < 0.05) compared to control group was 
observed during the entire observation period. The results of the study of the 
number of TLR4 + macrophages in the peritoneal cavity showed a significant 
increase in the number of TLR4 + macrophages on the 2nd day after infection (р 
< 0.05), while in the control group the expression remained constant throughout 
the observation period. On the 4th day of experiment the number of TLR4 + 
macrophages decreased to the level of the controls (р < 0.05). The number of 
TLR4 + macrophages in the peritoneal cavity on the 7th day after infection was 
the same as in intact mice.

Thus, vaginal infection of BALB/c mice with S. aureus strain 8325-4 can 
lead to the development of both bacterial vaginitis and ascending infection 
of the urogenital system, as evidenced by the detection of this pathogen in a 
constant amount in the vagina throughout the observation period (14 days) 
and in the kidneys – on the 4-14th days. In peritoneal cavity of infected mice 
we found decreased number of TLR2+ (during follow-up period (7 days)) 
and TLR4+ (on the 2nd day) macrophages, probably as a consequence of 
development of system immune response. Therefore, our studies confirm 
that macrophages that determine the direction of the development of immune 
response are crucial for survival in staphylococcus infections and could be a 
potential therapeutic target.
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Bacteria of the Bacillus genus represent an extensively studied group of 
microorganisms. Their antagonistic, probiotic, proteolytic, and cellulolytic 
properties have been studied in great detail over the years [Cutting, 2011]. 
However, little is known regarding their pigment-producing capacities. Many 
publications state the presence of pigment-producing Bacillus bacteria in 
isolates from various environmental niches, but no information is provided 
regarding their chemical structure. And it is only in single publications that 
the ability of these microorganisms to synthesize pigments of melanin and 
carotenoid nature is reported [Khaneja, 2010]. There is also information 
available on the synthesis of fluorescent pigments by bacteria of the genus 
Bacillus, but their physicochemical properties, synthesis pathways, and 
biological role remain unclear [Kumar, 2014].

The present study aimed to analyze the nature of fluorescent pigment 
produced by Bacillus endophyticus UCM B-5715. 

We have isolated 6 red-pigmented Bacillus spp. strains capable of yellow 
fluorescence under the UV light. The samples were collected from benthal 
deposits of the Chernobyl NPP water-cooling pond, surface waters of a small, 
ephemeral, brackish water reservoir near Mykolaiv, Ukraine, and phylloplane 
of Gossypium barbadense plant, Tajikistan. Based on fatty acid methyl ester 
analysis and 16S ribosomal RNA analysis these bacteria were most similar 
to Bacillus endophyticus. The strain B. endophyticus UCM B-5715 was 
selected as the typical representative for further research.

An intracellular red fluorescent pigment from B. endophyticus UCM 
B-5715, which was isolated from the phylloplane of Gossypium barbadense, 
was extracted with methanol. The resulting extract was evaporated to dryness 
and redissolved in acetone. The partially purified specimen was used for 
further studies.

Since the pigment under study has intracellular localization and does not 
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diffuse into the external environment, the first stage of the investigation was 
the selection of a solvent or solvent system for its extraction.

The following solvents were selected for pigment extraction: methanol, 
acetonitrile, chloroform, acetone, methanol: chloroform (1: 1), pyridine and H2O.

The pigment extraction rate was determined by measuring the optical 
density of the solution at a wavelength of 450 nm. The pigment was found 
to be insoluble in chloroform and water and partially soluble in methanol, 
acetonitrile, and pyridine. The most effective pigment extraction was noted 
when using a solvent system of methanol: chloroform (1: 1), slightly worse 
when dissolved in acetone.

The pigment of interest had a complex absorption spectrum. The pigment 
solution in methanol, propanol, and acetonitrile was characterized by a 
pronounced absorption maximum in the region of 530 nm and a slight shoulder 
peak at 450 nm. The ethyl acetate pigment solution had two almost identical 
absorption maxima at 530 and 450 nm and a shoulder peak at 430 nm. The 
distinctive feature of the butanol solution was an intense peak at 450 nm, a 
smaller one at 530 nm, and a slight shoulder peak at 430 nm (fig. 1).

Fig. 1. Visible light absorption spectrum of 
B. endophyticus UCM B-5715 red fluorescent 
pigment extracts using different solvents

According to the spectral characteristics of the extracts, the pigment of 
interest was not assigned to any of the pigment types peculiar to the bacteria of 
the Bacillus genus. Therefore, to determine the nature of this substance liquid 
chromatography with mass detection was performed.

As a result of the extraction and purification of the pigment from the 
bacterial biomass, a methanolic solution of red water-insoluble substance was 
obtained, which fluoresced yellow under the exposure to UV light. Liquid 
chromatography coupled with diode array detector revealed the presence 
of two compounds in the sample. The retention time of the main fraction 
(pigment 2) was 16.1 minutes. Trace amounts of another component (pigment 
1) showed a retention time of 13.7 minutes. Chromatography with fluorescence 
detection revealed that only the main component of the sample was capable of 
fluorescence (pigment 2) (fig. 2).
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Fig. 2. DAD and FLD 
chromatograms of red 
pigment from 
B. endophyticus UCM 
B-5715 (1 - pigment 
1, not capable of 
fluorescence, 2 - 
pigment 2, capable of 
fluorescence)
* Notes: DAD (blue line) 
and FLD (red line)

The UV-Vis absorption spectra of these substances were found to have 
almost similar absorption peaks at 460 nm and a slight shoulder peak at 440 
nm. The emission spectrum peaked at 560 nm when the pigment 2 specimen 
was excited at 300 nm. 

LC-MS analysis of the compounds revealed that the molecular weight of 
pigment 2 was 411.0 [M + H]+. The molecular weight of pigment 1 according 
to mass spectral analysis was 377,1 [M + H]+ (fig. 3).

Fig. 3. Mass spectra of pigment 1 (a) and pigment 2 (b) fractions from B. endophyticus 
UCM B-5715

Thus, based on the data obtained by chromatographic analysis with mass 
detection, as well as by absorption, extinction and emission spectra, it was 
found that the strain B. endophyticus UCM B-5715 synthesizes a complex 
of pigment compounds, consisting of two components: the main fraction, 
physical and chemical parameters of which are similar to chlorxantomycin, 
and the minor substance, which is close to resistomycin. Chlorxantomycin 
is a chlorinated pentacyclic pyrene capable of fluorescence due to the 
presence of a conjugated unsaturated bond in the structure of the molecule. 
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Like chlorxantomycin, resistomycin is a pentacyclic compound containing 
conjugated bonds. However, unlike chlorxantomycin, the resistomycin 
molecule is not chlorinated and its methyl group joins the C9 atom.
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Among the most important locomotor impairments are degenerative-
dystrophic diseases of the joints, principal of which is osteoarthritis. Cartilage 
degeneration begins with biomechanical and biochemical pathological changes: 
traumas, genetic predisposition, activation of free radical processes, etc. Such 
factors may lead to an excess of synthesis of proinflammatory cytokines, which, in 
turn, stimulates the expression of multiple chemokines, as well as proinflammatory 
genes. Currently, there is no effective treatment for osteoarthritis that would ensure 
complete recovery without any undesirable side effects. Chondroprotectors have 
been used for a long time, but the effect of such drugs on the expression pattern of 
proinflammatory genes and cytokines is not sufficiently studied

According to this, the purpose of this work was to analyze the intensity 
of free radical processes and the expression of multifunctional cytokine 
gene - Tgfb1 - in rat blood during acute hind paw inflammation and with 
administration of chondroitin sulfate.
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The experiments were carried out using white non-strain male rats with initial 
weight around 180-240 g. The first series modeled acute limb inflammation 
by single sub-planar administration of 0,1 ml of 1% carrageenan solution 
to the posterior right paw (equal volume of saline was used as the control). 
Previously, the animals received a therapeutic intramuscular dose of 3 mg/kg 
of the chondroprotector Drastop (the active ingredient - chondroitin sulfate) 
daily during 28 days. The content of the superoxide radical was determined 
by the level of XTT-formazan in blood serum of rats. The level of hydrogen 
peroxide was measured in the sorbitol-xylenol orange system in blood serum 
of rats. RNA from rats’ whole blood was obtained by Chomczynski method. 
The expression of Tgfb1 gene was analyzed by qRT-PCR.

It was shown that the expression level of the Tgfb1 gene in the group of 
animals with pathology was 1,3 times higher (p≤0,001) compared to the control 
animals. Upon the administration of the chondroprotector, the expression 
pattern of Tgfb1 gene returned to control value. 

As a result of further experimental studies, it was shown that the level 
of hydrogen peroxide and superoxide radical was 1,4 and 1,6 times higher 
(p≤0,001) respectively in rats with pathology. The administration of the 
chondroprotector was associated with normalization of abovementioned 
parameters in blood serum of rats with acute hind paw inflammation (p≤0,05).

The elevated expression level of Tgfb1 gene in blood of rats with acute hind 
paw inflammation against the activation of free radical processes: growth of 
the content of the superoxide anion radical and organic hydroperoxides, which 
led to the activation of lipid peroxidation processes (it had been described in 
our previous publications) was shown. 

When using the drug Drastop under the same conditions, the level of 
gene expression, as well as the content of the mentioned free radicals, were 
closer to the control values or did not differ significantly from the control 
values, indicating the anti-inflammatory and antioxidant properties of this 
chondroprotector and making its effectiveness promising in the osteoarthritis 
treatment.
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Buzhava M., Korotieieva H., Shevchenko T., Mishchenko L. CUCUMBER 
MOSAIC VIRUS IN PLANTATIONS OF GLADIOLUS L. PLANTS IN 
POLTAVA REGION. Gladiolus is an important ornamental plant grown for 
beautiful flowers, bouquets, floral baskets and cut flowers. The floriculture 
industry is being affected due to infection of various diseases, resulting in 
drastic reduction in quality and quantity of gladiolus flowers. Among various 
pathogens, viruses play an important role in the deterioration of ornamental 
quality of flowers. More than seven virus diseases have been recorded in 
gladiolus, and of these Cucumber mosaic virus (CMV) is one of the most 
economically important and widespread. Gladiolus plants of sort “Charivnist” 
growing in plantings at Poltava region exhibited symptoms of mosaic, color 
breaking and stunting of spikes. According to serological, biological and 
morphological properties it was found that the detected virus is a cucumber 
mosaic virus. In addition, the strain attribution of the cucumber mosaic virus 
isolated from gladiolus was established.

Вирощування декоративних квіткових рослин ‒ одна із прибуткових 
галузей рослинництва. В Україні і закордоном велика увага приділяється 
розвитку квітникарства та отриманню якісної квіткової продукції. Попит 
на квіткову продукцію в умовах сучасної ринкової економії з року в рік 
збільшується [Зоргевич, 1961]. Серед вирощуваних квітів у відкритому 
ґрунті провідну роль отримали гладіолуси, які є одними з найкрасивіших 
декоративних квіткових рослин. Гладіолуси користуються широкою 
популярністю як у нашій країні, так і в усьому світі. За багатством колірних 
відтінків вони не мають собі рівних серед інших квіткових культур, що 
вирощуються на зріз. Вірусні хвороби, уражуючи декоративні культури, 
призводять до зниження їх декоративних якостей та зменшення видового 
різноманіття. [Лисянский, 2002]. У насадженнях гладіолусів вірусні 
інфекції, як правило, поширюються дуже швидко та викликають значні 
втрати. Основними вірусами, що уражують гладіолуси, вважаються вірус 
жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), вірус огіркової мозаїки (ВОМ), вірус 
аспермії томатів (ВАТ), вірус погремковості тютюну (ВПТ). Більшість 
вірусних захворювань гладіолусів призводить до загальної затримки росту 
рослин, зміни кольору та спотворення квітів, зменшення їх кількості, але 
іноді вірусні інфекції можуть не викликати жодних симптомів. Найбільш 
шкодочинним є вірус огіркової мозаїки [Dubey, 2010]. Для підвищення 
якості посадкового матеріалу і мінімізації зараження вірусами різних сортів 
важливе значення набуває своєчасна діагностика, яка є основою підвищення 
якості посадкового матеріалу і мінімізації зараження вірусами різних сортів 
гладіолусів. Протягом двох останніх десятиліть було досягнуто значного 
прогресу в діагностиці для виявлення вірусних захворювань гладіолусів. 
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Виявлення джерела інфекції, зокрема наявності збудника у посадковому 
матеріалі, є перспективним для зупинки поширення вірусів гладіолусів та 
припинення розвитку епіфітотій [Бойко, 1990].

Метою роботи було виявлення та ідентифікація збудників хвороб 
рослин роду Gladiolus L.

Обстеження насаджень рослин Gladiolus сорту ‘Чарівність’ були 
проведені в  Полтавській області впродовж 2017-2019 роках. Методом 
біологічного тестування на рослинах-індикаторах доведена інфекційна 
природа захворювань гладіолусів. Уражені вірусами гладіолуси мають 
багато різноманітних ознак: зміна забарвлення квіток, скручування листків, 
чітка або розмита плямистість на листках і пелюстках, мозаїка, деформація 
бульбоцибулин і зміна їх внутрішнього забарвлення, карликовість або, 
навпаки, сильне розростання пагонів. На ураженій вірусом рослині може 
проявлятися як кілька ознак одночасно, так і лише одна з них. Так, на 
листках Chenopodium quinoa були чітко помітні некрози з характерною 
облямівкою через тиждень після ураження. Їх кількість становила від 15 
до 35 штук на листок, з часом вони зливалися. Інфекцію з Chenopodium 
quinoa передано на рослину-хазяїна – гладіолус. Мозаїчні симптоми, 
які ми спостерігали на рослинах Datura stramonium, інокульованих 
соком Gladiolus сорт «Чарівність», є характерними для багатьох відомих 
вірусів гладіолусів, зокрема для ВОМ. Крім того, через 2 тижні після 
інокуляції рослин Lycopersicon esculentum соком рослин гладіолусів 
спостерігали розвиток хлорозів та мозаїки. Візуальне спостереження 
зовнішніх симптомів ураження є досить ненадійним методом виявлення 
та діагностики вірусних інфекцій, оскільки прояв симптомів вірусного 
ураження залежить головним чином від взаємодії вірусу і рослини. 

При визначення вірусної етіології збудника був проведений 
імуноферментний аналіз в модифікації непрямий та сендвіч (DAS-
ELISA). За допомогою імуноферментного аналізу визначено, що в 
рослинному соці гладіолусів містилися високі концентрації антигенів 
вірусу огіркової мозаїки (ВОМ). До того ж зразки були проаналізовані 
за допомогою методу трансмісійної електронній мікроскопії при 
інструментальному збільшенні 30000. У зразках рослин гладіолусів 
(листках і бульбоцибулинах) методом електронної мікроскопії виявлено 
сферичні частки діаметром близько 30 нм. 

Для філогенетичного аналізу ізоляту ВОМ, виділеного з рослин 
гладіолусів, вирощених у Полтавській області, був застосований метод 
ЗТ-ПЛР з використанням підібраних за літературними даними праймерів 
до гену капсидного білка ВОМ [Raj, 1998]. Узагальнюючи отримані 
результати можна стверджувати, що полтавський ізолят ВОМ, виділений 
з гладіолусу, представлений у першій підгрупі групи А та є спорідненим 
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з ізолятами ВОМ, виділеними з овочевих культур України, Австрії, 
Словенії, Сербії, Угорщини, Словаччини та Венесуели. 

Отже, за серологічними, біологічними та морфологічними 
властивостями, виявлений вірус є вірусом огіркової мозаїки. Проблема 
вірусного ураження становить небезпеку у зв’язку з інтенсивним обміном 
нестестованими на вірусоносійство рослинами між різними господарствами. 
При цьому, вегетативне розмноження гладіолусів без вірусологічного 
моніторингу сприяє неконтрольованому поширенню інфекції, і як наслідок, 
збільшенню в насадженнях уражених вірусами рослин [Хессайон, 2009]. 
Вірус огіркової мозаїки ‒ це широкопоширений патоген, який уражує 
декоративні рослини, кімнатні квіти, сільськогосподарські культури та інші 
рослини. Саме тому, гладіолуси можуть бути резервуаром ВОМ і джерелом 
інфекції для важливих овочевих культур.
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Druz Y., Hrynchuk N., Dombrovska І. EFFECTS OF AZITHROMYCIN ON 
ADHESION OF S. АUREUS AND P. AERUGINOSA TO BIOTIC SURFACE. 
Bacterial biofilms formation is one of the main problems in the treatment of 
infectious diseases, which leads to the ineffectiveness of antibiotic therapy. 
Biofilm formation is a multi-stage process and the first step is adhesion to the 
biotic or abiotic surface. Impaired adhesion impedes further biofilm formation 
and infectious process development. Some reports have demonstrated that 
azithromycin macrolide (AZM) disrupted various stages of P. aeruginosa 
biofilm formation by inhibiting adhesion. Bacterial adherence to the was 
estimated by the Brilis method. Azithromycin was found to inhibit the adhesive 
properties of S. аureus and P. aeruginosa to the biotic surface. The obtained 
data indicate the prospect of further in-depth studies of the antimicrobial 
effect of azithromycin at different stages of S. aureus and P. aeruginosa biofilm 
formation for the possibility of its application in biofilm pathologies.

Staphylococcus аureus та Pseudomonas aeruginosa -
Умови 

експерименту
Значення ІАМ 

для S. аureus Ступінь адгезивності

Контроль культури 2,6 Середньоадгезивний

0,5 МІК 2,41 Низькоадгезивний

2,0 МІК 2,57 Середньоадгезивний

Отримані дані (табл. 1) щодо впливу макролідного антибіотика на 
адгезивні властивості золотистого стафілокока до еритроцитів свідчать, 
що за дії азитроміцину у субінгібуючій концентрації спостерігалося 
зниження ступеня адгезивності S. аureus від середнього до низького, 
в концентрації 2,0 МІК змін адгезивних властивостей золотистого 
стафілокока не виявлено. 

Табл. 2
Вплив азитроміцину на адгезивні влативості P. aeruginosа

Умови 
експерименту

Значення ІАМ 
для P. aeruginosа Ступінь адгезивності

Контроль культури 3,2 Середньоадгезивний
0,5 МІК 2,25 Низькоадгезивний

2,0 МІК 2,21 Низькоадгезивний

Встановлено (табл. 2), що азитроміцин впливає на адгезію 
синьогнійної палички до еритроцитів, про що свідчить зниження ступеня 
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адгезивності P.aeruginosа за дії азитроміцину в концентрації 0,5 та 2,0 
МІК від середнього до низького (показник ІАМ становить 2,21-2,25 
залежно від концентрації). Така дія азитроміцину може бути пов’язана 
із пригніченням експресії генів, відповідальних за утворення пілей 
та фімбрій, які беруть участь у зв’язуванні бактерій із компонентами 
мембран еукаріотичних клітин.

Висновки. Таким чином встановлено, що азитроміцин здатен 
порушувати адгезивні властивості грампозитивних та грамнегативних 
мікроорганізмів. За дії у субінгібуючій концентрації антибіотик 
знижує адгезивність золотистого стафілокока до біотичної поверхні від 
середньо- до низькоадгезивного. Антиадгезивна активність макролідного 
антибіотика щодо P. aeruginosa виявлена в обох досліджуваних 
концентраціях (0,5 та 2,0 МІК). Отримані дані свідчать про перспективність 
подальших поглиблених досліджень антимікробної дії азитроміцину на 
різних етапах плівкоутворення S. аureus та P. aeruginosa для можливості 
його застосування при біоплівкових патологіях.
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Zholudenko Y., Zholobak N. ANTIHERPETIC ACTIVITY OF CERIUM 
SALTS. WHO estimates that around four billion people are infected with herpes 
simplex viruses of the first and second types worldwide. Modern antiherpetic 
therapy is not effective enough and has a number of limitations, which makes 
the search for new compounds with antiviral action relevant. Compounds based 
on cerium have a high biological activity, which makes it possible to use them 
for developing potential antiherpetic agents. Therefore, the aim of the work was 
to verify the in vitro antiherpetic activity of trivalent and tetravalent cerium 
salts according to the preventive and therapeutic regimen. It was found that 
tetravalent cerium salts have in vitro an antiviral effect in preventive regime.

За оцінкам ВООЗ, в усьому світі вірусами простого герпесу I і II типу 
інфіковано близько чотирьох мільярдів людей. На світовому ринку існує 
багато препаратів, але стандартна антигерпетична терапія не є достатньо 
ефективною, має ряд обмежень, протипоказань та побічні ефекти, що робить 
актуальним пошук нових сполук з антивірусною дією [Sauerbrei, 2016].

Сполуки на основі церію є одними із високоперспективних об’єктів 
в біомедицині, що пов’язано з їх широкою біологічною активністю: 
антивірусною, антибактеріальною, антифунгальною, нейро- та 
радіопротекторною дією, антиоксидантною активністю, а також ці 
сполуки здатні збільшувати тривалість життя мікро- та макроорганізмів 
[Shcherbakov, 2020]. На їх основі можна розробляти і застосовувати 
композиції, що здатні активувати системи клітинного та гуморального 
імунного захисту та застосовуватись для профілактики і терапії 
вірусних захворювань, що дає можливість їх використання для розробки 
потенційних антигерпетичних засобів [Thakur, 2019].

Тому метою роботи було перевірити антигерпетичну активність 
солей церію ІІІ та ІV валентного в умовах in vitro за профілактичною та 
лікувальною схемою застосування.

У роботі були використані солі CeCl3·7Н2О та (NH4)2Ce(NO3)6 
(«Sigma», США), в яких церій має валентність +3 та +4, відповідно, а 
також культура клітин нирки африканської зеленої мавпи – МА-104, вірус 
простого герпесу (ВПГ-1/2), ізолят «GMM».
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Для з’ясування антивірусної активності солей церію було застосовано 
профілактичну та лікувальну схеми. За профілактичною схемою до культури 
клітин МА-104 зразки солей церію додавали за 24 год до інфікування 
клітин ВПГ-1/2. Антивірусний ефект дослідних сполук визначали в 
діапазоні концентрацій від 100 мкМ до 0,01 нМ. За лікувальною схемою 
до клітин МА-104 зразки солей додавали через 60 хв після інфікування 
клітин ВПГ-1/2. В даній схемі антивірусний ефект солей церію визначали 
в діапазоні концентрацій від 1,0 мМ до 0,1 нМ, що є на порядок вищими, 
ніж в профілактичній схемі. Використовували ВПГ-1/2, множинність 
інфікування склала 1·103 ТЦД50 у 100 мкл середовища 199 («Sigma», 
США). Для визначення загальної кількості адгезованих життєздатних 
клітин застосований метод фарбування кристалічним фіолетовим.

Внесення солей церію ІІІ та ІV валентного до клітин, попередньо 
інфікованих ВПГ-1/2 (лікувальна схема), не забезпечувало їх захист від 
розвитку цитодеструктивних змін. Тільки при внесенні у середовище 
до клітин солі Се4+ у максимальній дослідженій концентрації – 1 мМ – 
показана 75% виживаність інфікованих клітин. Але, якщо у середовище 
до клітин вносили на порядок меншу концентрацію солі Се4+, кількість 
життєздатних клітин в експериментальних лунках не відрізнялась від 
контрольних інфікованих. Тобто, можна стверджувати, що за лікувальної 
схеми застосування солей церію ІІІ та ІV валентного в умовах in vitro 
певна лімітована антигерпетична активність показана тільки для солі Се4+ 
у максимальній дослідженій концентрації 1 мМ. Імовірно, що відсутність 
проявів антивірусної дії солі Се3+ у досліджених умовах може бути 
пов’язана із її, відмінними від солі Се4+, хімічними властивостями.

Результати дослідження формування стану антивірусної резистентності 
у клітин МА-104 через 24 год контакту з різними концентраціями солей 
церію ІІІ та ІV валентного (профілактична схема) представлено на рис.1.

Присутність солі Се4+ в середовищі культивування клітин 
протягом 24 год до інфікування ВПГ-1/2 забезпечувало формування 
стану антивірусної резистентності у всьому діапазоні досліджених 
концентрацій з максимумом – 50% захистом клітин від цитопатичної 
дії вірусу – у концентрації 1 мкМ (вищі концентрації не забезпечували 
більшого захисту, що, ймовірно, може бути зумовлено їх певним 
токсичним впливом). Більш, ніж 30% захист виявлено за умови 
присутності в середовищі культивування клітин солі Се4+ в концентраціях 
0,1–0,01 мкМ, а 25% захист забезпечувала присутність солі Се4+ 
в концентраціях 0,1–1,0 нМ. Навіть 10 пМ концентрація солі Се4+ 
забезпечувала, хоч і мінімальну, але вірогідно вищу, ніж у контрольних 
інфікованих клітинах, резистентність до розвитку цитопатичного 
ефекту в умовах інфікування ВПГ-1/2.
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Рис. 1. Антигерпетична дія солей церію ІІІ та ІV валентного. Профілактична 
схема.

Характер впливу 24 год контакту солі Се3+ на стан резистентності 
клітин, інфікованих ВПГ-1/2, неоднозначний: ми спостерігаємо 
нелінійну, коливальну відповідь, коли зміна концентрації солі Се3+ на 
порядок супроводжується послідовно наявністю чи відсутністю ефекту. 
Вказаний феномен можна було б віднести до методичних помилок, але 
оскільки в експерименті зміна реакції прослідковується чотирикратно, 
окрім того, відтворюється у повторних експериментах, виникає питання 
щодо механізму такої реакції клітин. Найімовірніше, що виявлений нами 
факт зумовлений здатністю солі CeCl3·7Н2О за різних концентрацій 
по-різному взаємодіяти із компонентами поживного середовища, 
змінюючи їх характеристики, які за умови 24 год контакту з клітинами, 
здатні впливати на їх метаболізм та реактивність. Тобто, якщо ефект дії 
солі Се4+ на клітини концентраційно-залежний, лінійний, то сіль Се3+ 
впливає на стан клітин опосередковано: ми спостерігаємо послідовний 
ряд різких змін (скачків) появи і втрати активності, пов’язаний із 
10-кратною зміною її концентрації. Цікаво, що максимальний прояв 
антивірусної резистентності у клітин (~40%) показано за умови внесення 
до середовища культивування наномолярних концентрацій солі Се3+: 
0,1 нМ та 10 нМ. Відсутність ефекту формування антивірусного захисту 
за умови присутності у середовищі культивування солі Се3+ у проміжних 
концентраціях: 1 нМ та 0,01 нМ свідчить про високу чутливість об’єкту 
до впливу чи власне іонів Се3+, чи продуктів їх реакції з компонентами 
середовища. Отримані результати є дуже цікавими з точки зору аналізу 
механізмів формування антивірусного стану у клітинах за умови 
присутності в їх мікрооточенні мікроелементів, і рідкоземельних – 
зокрема. Окрім того, виявлена коливальна концентраційна залежність 
формування стану антивірусної резистентності наштовхує на певну 
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паралель щодо подібності виявленого явища до створеної Білоусовим 
та детально дослідженої Жаботинським автоколивальної реакції, де 
головним компонентом, що забезпечував автоколивальний процес, був 
саме іон Се3+. Отримані факти та висунуті паралелі потребують глибокого 
та ґрунтовного вивчення.

Таким чином, в умовах in vitro застосування солей церію ІІІ та ІV 
валентного за лікувальної схеми не забезпечує антигерпетичної дії, тоді 
як за профілактичної схеми присутність солей церію ІV валентного у 
середовищі культивування викликає формування стану антивірусної 
резистентності: ефект лінійно залежить від концентрації солі. Для солі 
церію ІІІ валентного виявлений ефект коливається (зникає і з’являється) 
в залежності від зміни концентрації іонів в середовищі культивування. 
У табл. 1 представлений визначений діапазон ефективних концентрацій 
солей CeCl3·7Н2О та (NH4)2Ce(NO3)6.

Таблиця 1
Показники ефективних антигерпетичних концентрацій солей церію ІІІ та ІV 
валентного за профілактичної схеми застосування in vitro

Примітка: «–» – антивірусний захист недостатній, ефективна концентрація не 
визначена.

Оскільки дослід був проведений за умови високої множинності 
інфікування, можна припустити, що при меншій множинності інфікування 
ефективні концентрації будуть нижчі.

Висновки. В умовах in vitro досліджено антивірусну дію солей 
CeCl3·7Н2О та (NH4)2Ce(NO3)6 в різних концентраціях на культурі клітин 
МА104 при високій множинності інфікування ВПГ-1/2. Встановлено, 
що солі церію здатні забезпечувати формування стану антивірусної 
резистентності проти ВПГ-1/2 за умови їх попередньої 24 год присутності 
в середовищі культивування, тоді як за лікувальної схеми в однакових 
з профілактичною схемою концентраціях, що складають 100 мкМ – 
0,00001 мкМ, антивірусна ефективність відсутня. Сіль (NH4)2Ce(NO3)6 в 
умовах in vitro забезпечує формування ефективного стану антивірусної 
резистентності, тоді як сіль CeCl3·7Н2О формує нелінійну, синусоїдо 
подібну концентраційно-залежну анти-ВПГ-1/2 відповідь клітин. 
Виявлене явище потребує подальшого більш глибокого дослідження. 
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Kostiuk I., Hamova D., Skivka L., Faidiuk Yu.,  Zelena P.,  Tereshchenko 
O., Bului O.,  Nazarenko V. STUDIES ON Proteus vulgaris MOTILITY IN 
ANISOTROPIC CONDITIONS: THE PROSPECTS. Here we report on a 
system that allows studying bacterial motility in a lyotropic chromonic liquid 
crystal combining rod-shaped multiflagellated pleomorphic bacteria Proteus 
vulgaris and disodium cromoglycate (DSCG). Optimal growth medium for 
bacteria cultivation in order to obtain highly active motile organisms within 
the shortest period of time was selected. The heterogeneity of cells and the 
state of flagellation was evaluated. The movement of bacteria was chaotic 
in an isotropic medium, whereas in the anisotropic phase the behavior of 
bacteria differed sharply: they moved parallel to the director of the liquid 
crystal. The system provides us with the possibility to explore behavioral 
patterns of bacteria in an anisotropic environment as an approximation of 
biological in vitro experiment to such in vivo, allowing extending existing 
ideas about the interaction of macro- and microorganisms, as well as 
improving the technologies of antimicrobial agent development. 
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Колонізація середовищ мікроорганізмами — процес, який багато 
в чому залежить від бактеріальної рухливості, до недавнього часу 
вивчався без урахування фізичних характеристик та структурної 
організації середовища. У природі анізотропія та ізотропія 
зустрічаються в рівній мірі, а живі організми взаємодіють з обома 
формами організації зовнішнього середовища. Природні в’язкопружні 
рідини, в яких зустрічаються бактерії, наприклад, синовіальна рідина, 
слиз, рідини, збагачені біополімерами, такими як колаген, хітин та 
целюлоза, а також  матрикс біоплівок можуть володіти локальними 
доменами, які виявляють анізотропні властивості [Lens, 2003]. 
Потрапляючи в таке анізотропне середовище бактерії підпадають під 
зовнішні обмеження, встановлені його фізичними  параметрами. Рідкі 
кристали (РК), що зберігають деякі властивості рідини (плинність) та 
кристалу (строга орієнтація компонентів) є прикладами анізотропних 
речовин. В останні роки увагу дослідників привертає  можливість 
поєднання їх із бактеріями, здатними до руху, з утворенням так званих 
«живих рідких кристалів» [Zhou, 2014], [Duchesne, 2015], [Genkin, 
2017], [Karani, 2019].

Бактерії роду Proteus можуть мати дві різні морфологічні і 
фізіологічні форми; одна з них відома як клітина-плавець (swimmer), 
що здійснює плавальні рухи в ізотропному середовищі, а інша — 
як  швармер (swarmer), що здійснює тип руху «роїння» на твердих 
поверхнях, утворюючи угруповання, які за своєю структурою 
нагадують плоти. Таким чином бактерії забезпечують розселення 
і колонізацію твердих середовищ. Швармери, в свою чергу, є 
вірулентними формами та мають посилене вироблення гемолізинів та 
протеаз [Kearns, 2010].

Метою нашої роботи було створити систему, що поєднує динатрієвий 
хромоглікат (DSCG) і плеоморфні бактерії Proteus vulgaris Hauser 1885 
UKM B-905, як модель для вивчення поведінки плеоморфної бактерії в 
анізотропному середовищі.

Результати. Першим завданням нашого дослідження було вибрати 
оптимальне середовище для вирощування бактерій з метою отримання 
високоактивних та рухливих бактерій за найкоротший проміжок часу, 
враховуючи велику різноманітність середовищ, що використовуються 
різними дослідницькими групами [Zhou, 2014],  [Duchesne, 2015]. З 
цією метою було досліджено закономірності росту мікроорганізму у 7 
рідких середовищах (рис. 1).
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Рис. 1 Криві росту штаму Proteus vulgaris УКМ В-905 при культивуванні на 
середовищах NB з 2% пептону; TB; TB з 0,8% гліцерину; LB з 0,1% глюкози; 
сольовому середовищі з казеїном; NB; МПБ. Примітка * - p 0,05 час 
логарифмічної фази по відношенню до кривої росту на середовищі TB; # - p
0,001 оптична густина по відношенню до кривої росту на середовищі TB

У випадку всіх поживних середовищ, окрім сольового середовища з 
казеїном, криві росту мали класичний вигляд та характеризувалися наявністю 
lag-фази, log-фази та фази стаціонарного росту. Фаза адаптації була досить 
короткою, а фаза експоненціального росту культури розпочиналася одразу 
через 1 годину. В той же час, стабільна динаміка та найбільші показники 
оптичної густини спостерігалися лише при культивуванні на середовищах 
Terrific Broth (ТВ) та LВ.  Зокрема, крива росту для культури на середовищі 
TB характеризувалась стрімким збільшенням оптичної густини (OD) під 
час log-фази, що досягала піку через 5 годин культивування. Для кривої 
росту на поживному середовищі TB з гліцерином у log-фазі фіксувались 
періоди гальмування росту між часовими точками 3-5 годин та 6-8 годин 
культивування. Уповільнення зростання OD в межах log-фази, очевидно, 
є прикладом діауксії [Solopova, 2014]. Перехід культури у стаціонарну 
фазу фіксувався на 8 годині культивування. Для кривої росту культури на 
середовищі LВ спостерігалася подовжена по відношенню до середовища 
ТВ log-фаза. В цій фазі спостерігалося поступове збільшення оптичної 
густини до 11 години культивування.

Таким чином, було обрано середовище ТВ для культивування 
мікроорганізму. Відбір клітин для проведення експерименту проводили 
після 3 годин культивування (середина log-фази).
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Відібрані в цій часовій точці клітини  досліджували за допомогою 
ТЕМ (рис 2А та 2Б) для проведення оцінки гетерогенності клітин та 
характеристики органел руху. Бактерії значно різнилися за розмірами 
і кількістю джгутиків (їх розташування в усіх випадках було 
перитрихальне). 

Найбільша кількість клітин (84,1% з 337 вимірюваних клітин) мали 
середню довжину 3 мкм (від 1,5 до 4,4 мкм). Їх можна віднести до клітин-
плавців на різних стадіях клітинного циклу. Кількість джгутиків на цих 
клітинах становила близько 5. Клітини з середнім значенням довжини 
6 мкм (4,5-7,4 мкм), становили 12,0% виміряних клітин. Зазначимо, що 
збільшилась і кількість джгутиків. Середньою довжиною 9 мкм володіли 
3,9% клітин, видимих   на фотографіях. До розмірного класу 12 мкм 
включали клітини з розміром більші за 10,5 мкм у довжину  (0,3% від 
загальної кількості клітин). 

Рис 2. Мікрофотографії бактерій після 3 годин культивування у рідкому 
середовищі  ТВ:
А) клітини розмірних класів 3 і 6  мкм,  шкала10мкм. 
Б)  видовжені гіперфлагельовані клітини (ВГФК) з нерівномірною електронною 
щільністю клітини, шкала  2 мкм.

Клітини у розмірних класах 9 і 12 мкм, очевидно, являють собою 
перехідні форми від клітини-плавця до швармера. Цей перехід включає 
подовження клітини та збільшення числа джгутиків: їх кількість зростає 
до близько 10 у клітин середнього розміру (6 мкм), в той час як  у 
клітин-швармерів вони множинні. Клітини розмірних класів 9 та 12 мкм 
найменували як «видовжені гіперфлагельовані клітини» (ВГФК). Окрім 
зміни параметру довжини клітини та кількості органел руху, такі клітини 
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різнилися за електронною щільністю, що в різному ступені варіювала 
від рівномірної до нерівномірної. Клітини з нерівномірною електронною 
щільністю мали електронно-щільний центральний стержень, що 
представляв собою компактизований протопласт (діаметр 0,42 ± 0,02 
мкм), від якого відходили множинні джгутики, та менш електронно-
щільний периферійний шар (шириною 0,23 ± 0,03 мкм). 

Таким чином, клітини, що відбирались для інокуляції РК, були в більшості 
представлені клітинами невеликого розміру, з кількістю джгутиків 5-10, із 
незначним числом видовжених гіперфлагельованих клітин.

Рух бактерій досліджували в ізотропній (рідке поживне середовище) 
та анізотропній фазі (DSCG, розчинений у поживному середовищі, 
16wt%) за допомогою поляризаційної мікроскопії, використовуючи 
власноруч сконструйовані мікрокамери, що дозволяють задавати 
напрямок директора РК. Відстеження положення центрів ваги окремих 
бактерій як функції часу в ізотропі виявляв цілком хаотичні траєкторії. 
Кардинальні зміни в поведінці бактерій спостерігались при перенесенні 
у рідкий кристал. На відміну від багатовимірного хаотичного руху 
в ізотропному середовищі, в рідкому кристалі бактерії плавають в 
одному вимірі: пружні взаємодії з боку анізотропного середовища 
обмежує траекторію руху бактерії. Спостережувані мікроорганізми 
«вишиковуються» в паралельно напряму директора анізотропного 
середовища та здійснюють рух паралельно довгій осі рідкого кристалу, 
виключно вперед або назад. 

Рис. 3. Траєкторії однонаправленого 
руху бактерій Proteus vulgaris 
Hauser 1885 UKM B-905 у рідкому 
кристалі протягом 20 с. 

Таким чином, було розроблено та налагоджено систему, яка 
дозволяє поєднувати рідкі кристали та активні рухливі бактерії. 
Вивчення поведінкових моделей бактерій в анізотропному середовищі 
як наближення біологічного експерименту in vitro до такого in vivo 
відкриває перспективу розширення існуючих уявлень про взаємодію 
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макро- та мікроорганізмів, а також вдосконалення технологій розробки 
антимікробних речовин.
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on gladioli cv. «Pamyat`» was proved using the Koch’s triad. Using biological 
testing it was shown that GlMP-18 BYMV isolate is able to infect valuable 
agricultural plant species (soybeans and beans), indicating the capability of 
gladioli to serve as reservoirs of this pathogen in agrocenoses.    

Гладіолуси (Gladiolus) – це рід бульбоцибулинних  рослин родини 
Iridacea до якого, за даними World Checklist of Selected Plant Families, 
належать 300 видів рослин. Гладіолуси відомі своїми декоративними 
якостями, а, завдяки досягненням селекції, на даний момент існує понад 
5000 сортів Gladiolus hybridus, основні гібридні форми якого створені 
шляхом схрещування чотирьох або п’яти видів роду Gladiolus [Mujib, 
2016]. Селективні форми Gladiolus hybridus широко використовують 
як елементи декоративних насаджень, для створення квіткових букетів, 
кошиків на продаж або для приватного використання.  

Квітникарська галузь несе значні збитки через фітопатогени, основну 
частку яких займають віруси, оскільки під дією вірусної інфекції рослини 
втрачають свої декоративні якості. До переліку фітопатогенів, які здатні 
інфікувати гладіолуси, входять такі віруси, як вірус огіркової мозаїки 
(cucumber mosaic virus), вірус жовтої мозаїки квасолі (bean yellow mosaic 
virus), вірус кільцевої плямистості тютюну (tobacco ringspot virus),  вірус 
плямистого в’янення томатів (tomato spotted wilt virus), вірус погримковості 
тютюну (tobacco rattle virus), вірус смугастості тютюну (tobacco streak virus) 
вірус мозаїки арабісу (arabis mosaic virus) [Katoch, 2004; Arneodo, 2005; 
Lee, 1989; Kamran, 1981]. Всі перелічені віруси уражають широкий спектр 
рослин до яких входять і економічно важливі культури. Важливо зазначити і 
те, що гладіолуси – це багаторічні рослини, які розмножуються здебільшого 
вегетативно, що робить їх потенційними рослинами-резерваторами для 
вірусних патогенів, а також провокує виродження сортів через передавання 
вірусних інфекцій з покоління в покоління. 

Питання вірусних інфекцій гладіолусів в Україні вивчене не достатньо 
і, в сукупності зі наведеними вище фактами, заслуговує на увагу. Так, 
вірус огіркової мозаїки та вірус жовтої мозаїки квасолі найбільш 
часто ідентифікують у насадженнях гладіолусів у всьому світі. Дані 
віруси, завдяки векторам, здатні поширюватись на економічно-важливі 
сільськогосподарські культури (соя, квасоля, боби, пасльонові, гарбузові) 
і спричиняти значні втрати врожаїв, що є особливо актуально з огляду на 
частку посівних площ зернових та зернобобових культур в Україні, яка 
становить 58%, у тому числі для сої – 22% [Кириченко та ін., 2015].

Раніше нами було досліджено рослинний матеріал із гладіолусів, 
відібраних на території Київської та Полтавської областей, на 
наявність вірусу жовтої мозаїки квасолі (bean yellow mosaic virus) 
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методом імуноферментного аналізу. Інфікування гладіолусів вірусом 
жовтої мозаїки квасолі на території Київської та Полтавської областей 
підтверджено у 88,2% та 69,2%  протестованих зразків, відповідно 
[Совінська та ін., 2020].

Зважаючи на вищесказане, метою роботи було дослідити  біологічні 
властивості ізоляту вірусу жовтої мозаїки квасолі GlMP-18, виділеного із 
гладіолусу сорту Пам’ять, а саме: морфологію віріонів та коло чутливих 
до ураження ним рослин. 

Вивчення морфології вірусних часток здійснювали з використанням 
просвічуючого електронного мікроскопу JEOL (JEM - 1400) Центру 
колективного користування при Інституті мікробіології і вірусології 
імені Д. К. Заболотного НАНУ. Негативне контрастування здійснювали 
2% розчином фосфорно-вольфрамової кислоти протягом 2 хв.  В ході 
дослідження було виявлено скупчення ниткоподібних віріонів довжиною 
від 720-750 нм та діаметром близько 11-13 нм.

Коло чутливих рослин встановлювали за допомогою біологічного 
тестування (методом рослин-індикаторів). Підбір рослин-індикаторів 
здійснювався згідно наявних літературних даних про біологічні тестування 
ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі [Charanjeet, 2015; Гнутова, 2008; 
Кириченко та ін., 2015]. Наважка інфекційного рослинного матеріалу 
гладіолусів, природно уражених ізолятом вірусу жовто мозаїки квасолі 
GlMP-18, подрібнювалась у ступці зі додаванням 0,1 М фосфатного 
буфера рН 7,4 у співвідношенні 1:2. Механічне ураження проводилось на 
молодих індикаторних рослинах у фазі двох справжніх листків. Листкову 
пластинку посипали карборундом і наносили інфекційний матеріал 
акуратно розтираючи його по площині листка. За негативний контроль 
використовувались рослини-індикатори, на які, методом механічного 
ураження, наносили 0,1М фосфатний буфер. Через 30 хв вірусний матеріал 
та карборунд змивався дистильованою водою, а сама рослина поміщувалась 
у темне, неосвітлене місце на одну добу. Біологічне тестування проводилось 
в літньо-осінній період в умовах закритого ґрунту при тривалості світлового 
дня 16 год. та температурному режимі від 20 до 24 °C. Врахування результатів 
здійснювали на 7-21 день з моменту механічної інокуляції.

Результати біологічного тестування показали, що  на рослинах сої 
сорту Грімо на 17-й день після інокуляції було виявлено системну реакцію 
на ураження - жовту мозаїку на листках (рис.1В). 

Відомо, що типові штами вірусу жовтої мозаїки квасолі викликають 
системну мозаїку на листках сої (Glycine max). Жовта мозаїка на листках 
також спостерігалась при механічній інокуляції рослин сої ізолятом 
ВЖМК, філогенетично близьким до деяких гладіолусних штамів 
[Campos, 2013]. 
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Рис.1. Реакція 
сої с. Грімо 
на механічне 
ураження 
соком хворих 
гладіолусів: 
А – негативний 
контроль; B – 
жовта мозаїка 
на листковій 
пластинці

Серед узятих для дослідження 6 сортів квасолі, на ураження ізолятом 
GlMP-18 прореагував тільки сорт Червона шапочка. На 15-й день після 
інокуляції на ній відмічено системну реакцію у вигляді зморшкуватості 
та згодом ще й жовтої мозаїки на листках (рис. 2). 

Рис. 2. Реакція квасолі сорту Червона шапочка на механічне ураження соком 
хворих гладіолусів:1-  Негативний контроль; 2, 3 – системна реакція на ВЖМК  
-зморшкуватість та світло-зелено-жовта  мозаїка листкової  пластинки

Рослини квасолі сортів Борлото, Калинка, Зоренька,  Несподіванка 
та Дніпрянка не проявили ознак інфекційного зараження й, за даними 
імуноферментного аналізу, не містили антигенів вірусу жовтої мозаїки 
квасолі. Відмінність симптомів, спричинених різними ізолятами ВЖМК 
на індикаторних рослинах, показана у роботі Кириченко А.М. та 
співавторів [Кириченко та ін., 2015]. Специфіка гладіолусного ізоляту 
продемонстрована у роботах Гнутової Р.В., де зазначено, що гладіолусний 
ізолят вірусу жовтої мозаїки квасолі має вузьке коло рослин-індикаторів й 
відмінні біологічні властивості в порівнянні з іншими штамами/ізолятами 
вірусу [Гнутова, Толкач, 2008]. 

Подальше тестування рослин-індикаторів за допомогою 
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імуноферментного аналізу в модифікації DAS-ELISA підтвердив успішне 
інфікування вірусом жовтої мозаїки квасолі рослин квасолі сорту Червона 
шапочка та сої с. Грімо. 

Інфекційну природу симптомів, виявлених нами раніше на рослинах 
гладіолусу сорту Пам’ять, було доведено за допомогою тріади Коха. З 
цією метою проводили механічне зараження здорових рослин гладіолусу 
сорту Пам’ять в лабораторних умовах. Для зараження використовували 
сік квасолі с. Червона шапочка, попередньо механічно інокульованої нами 
ВЖМК (рис.2). На рослинах гладіолусів на 15-ий день після зараження 
була виявлена хлоротична штрихувата мозаїка на листках (Рис. 3). 

Рис.3 Симптоми на механічно 
інокульованих рослинах с. 
Пам’ять (тріада Коха): А 
– негативний контроль; В – 
хлоротична штрихувата мозаїка 
на листках 

Таким чином, нами показано, що ізолят вірусу жовтої мозаїки квасолі 
з рослин гладіолусів здатен інфікувати сільськогосподарські цінні 
види рослин та говорить про здатність гладіолусів слугувати в якості 
резерваторів цього патогена в агроценозах. Він представляє особливу 
небезпеку для сільського господарства через потенційно широке коло 
чутливих рослин-хазяїв та велику кількість видів векторів.
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research was to estimate the ability of sulfate reducing bacteria cultures to 
utilize polymeric and rubber materials.

Інертність і невибіркове використання синтетичних полімерів 
призводить до їх накопичення у природному середовищі, що в свою 
чергу впливає на природну систему та створює різні екологічні проблеми. 
Зважаючи на це, біодеградація синтетичних матеріалів під впливом 
сульфатвідновлювальних бактерій (СВБ) є перспективним напрямом 
утилізації полімерних та гумотехнічних сполук. Метою дослідження була 
оцінка здатності культур сульфатвідновлювальних бактерій до утилізації 
полімерних та гумотехнічних матеріалів.

Об’єктами дослідження були сульфатвідновлювальні бактерії 
Desulfovibrio sp. 10 (УКМ B-11503), Desulfovibrio desulfuricans DSM642 
(УКМ B-11501), D. vulgaris DSM644 (УКМ B-11502) – з Української 
колекції мікроорганізмів. Матеріали: суцільнолита гума, пінополіетилен 
(ППЕ) та етиленвініацетат (ЕВА). Бактерії культивували в середовищі 
Постгейта «B» зі стерильними зразками полімерів, як єдиним джерелом 
Карбону, розміром 20 × 20 × 2 мм в мікроаерофільних умовах за 28ºC 
протягом 14, 30 та 90 днів. В якості контролю використовували стерильні 
середовища зі зразками полімерів. Оцінку біодеструкції проводили 
візуально, за збільшення у 14 разів на приладі МБС-10 (СРСР). За 
зміною маси зразків вираховували коефіцієнт деструкції (КD) полімерів. 
Накопичення сірководню СВБ визначали йодометричним методом. Вміст 
коротколанцюгових органічних кислот у супернатанті культуральної 
рідини визначали методом газової хромато-мас-спектрометрії.

У ході дослідження було виявлено, відсутність помітних змін 
у структурі полімерів на 14 добу експозиції. Однак, на 30-ту добу 
культивування на зразках гуми помічено незначні білі плями, зразки ППЕ 
та ЕВА мали яскраво виражені зміни, що проявлялись у їх частковому 
знебарвленні, помітних неозброєним оком деформаціях, появі чорних 
плям та рудого осаду. 

Визначення коефіцієнту деструкції полімерів показало, що після 14 діб 
експозиції матеріалів у контрольному стерильному середовищі Постгейта 
«В» зміни маси зразків відзначено не було (КD=0), лише за присутності 
ППЕ КD=1.05%. За впливу сульфатвідновлювальних бактерій деструкції 
не спостерігали (КD=0), лише за впливу D. vulgaris DSM644 коефіцієнт 
деструкції гуми був 1,2%. На 30-ту добу експозиції у контрольному 
середовищі з культурами бактерій без внесення полімерів КD=0, лише за 
присутності ППЕ КD=0,78%, деструкція ЕВА та гуми за впливу СВБ не 
спостерігалась, КD=0. Помічено зменшення маси ППЕ, KD коливався від 
1,00 до 2,88 %. Після 90 діб культивування матеріалів помічено зміни у 
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масі зразків як у контрольних, так і дослідних зразках. Так, у контрольних 
зразках ППЕ та ЕВА KD =1,33 та 1,17%, а для гуми - KD = 0. За впливу 
СВБ коефіцієнт деструкції ППЕ та ЕВА коливався від 0, 21 до 1,03%. 
За присутності гуми KD = 0, лише для культури Desulfvobrio sp. 10 KD = 
2,33 %. Отримані нами дані із коефіцієнтів деструкції свідчать, що на 
відміну від гуми, ППЕ та ЕВА краще піддаються деградації за впливу 
сульфатвідновлювальних бактерій. Найбільш активний деструктивний 
вплив виявляли штами D. desulfuricans DSM642 та Desulfovibrio sp. 10. 
Зниження коефіцієнту деструкції матеріалів через 90 діб культивування 
може бути пов’язане зі збідненням культуральної рідини на доступні 
сполуки у складі полімерів. Зміни у контрольних зразках полімерів, 
можуть свідчити про те, що матеріали піддавались незначному хімічному 
впливу з боку культурального середовища.

Втім бактерії можуть проявляти не лише механічний вплив на 
полімери, але й діяти опосередковано, шляхом синтезу активних 
метаболітів, зокрема органічних та неорганічних кислот. Визначення 
метаболічної активності СВБ виявило, що без внесення матеріалів СВБ 
продукували сірководень у концентрації 136,0 – 264,3 мг/л. Через 14 діб 
культивування за присутності гуми у середовищі продукція сірководню 
зросла до 131,7 – 229,5 мг/л, а також до 131 – 348,5 мг/л та 123,3 – 246,5 
мг/л за присутності ППЕ та ЕВА, відповідно. На 30 добу експозиції 
найвищі показники синтезу сірководню СВБ були відмічені за внесення 
ЕВА (226,6 – 464,6 мг/л), що вище від контрольних у 1,7 – 3,0 рази. За 
внесення ППЕ кількість сірководню у культуральній рідині була 221,0 – 
300,3 мг/л, що у 0,8 – 2,2 вище порівняно з контролем, а за внесення гуми 
продукування H2S знижувалось у 1,2 – 3,5 рази і становило 85 – 189,8 мг/л. 
На 90-ту добу експозиції спостерігався приріст продукції Н2S різними 
культурами СВБ за присутності полімерів до 59,5 – 113,3 та 99,2 – 291,1 
мг/л для гуми та ППЕ, а також 141,6 – 413,6 мг/л для ЕВА. Таким чином, 
внесення полімерних матеріалів загалом призводило до інтенсифікації 
синтезу сірководню в середньому у 2,9 рази, порівняно з контролем, втім 
із збільшенням терміну експозиції до 90 діб продукування сірководню 
зменшувалось у 1,7 рази.

Визначення коротколанцюгових органічних кислот показало 
присутність оцтової, пропанової та бутанової кислот у культуральній 
рідині сульфатвідновлювальних бактерій, а також не ідентифіковану 
кислоту у слідових кількостях. У контрольному варіанті середовища 
Постгейта «В» без внесення бактерій було встановлено вміст оцтової 
та пропанової кислоти 44,85 мкг/мл та 4,28 мкг/мл. Бутанової кислоти 
у контрольному варіанті виявлено не було. У дослідних варіантах із 
внесенням полімерів вміст органічних кислот змінювався залежно від 
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культури. Так, за внесення до середовища гуми у D. vulgaris DSM644 
спостерігали зростання вмісту на 60 % оцтової та 38% пропанової кислот 
(53,52 та 6,70 мкг/мл), в той час як за присутності інших культур бактерій 
вміст оцтової кислоти знижувався на 5 – 35% порівняно з контролем. 
Пропанова кислота у Desulfovibrio sp. 10 відсутня, а у D. desulfuricans 
DSM 642 знижувалась на 45%. Із внесенням ППЕ вміст у культуральних 
рідинах бактерій оцтової та пропанової кислоти становив 46,37 – 173,85 та 
6,55 – 18,20 мкг/мл, відповідно, що у 0,46 – 4,2 та 0,23 – 2,76 рази більше в 
порівняні з контролем. Відзначено появу бутанової кислоти у кількостях 
1,06 – 6,26 мкг/мл. Внесення ЕВА до середовища із D. desulfuricans 
DSM642 та D. vulgaris DSM644 спричинило зростання вмісту оцтової та 
пропанової кислот до 53,85 – 64,46 та 9,15 – 12,54 мкг/мл, відповідно, що 
у 0,7 – 0,93 та 0,72 –1,59 рази більше порівняно з контролем. Бутанова 
кислота була виявлена лише у D. desulfuricans DSM642 (1,32 мкг/мл). 
Отже, при внесенні полімерів, як єдиних джерел карбону, спостерігається 
зростання синтезу органічних кислот бактеріями. Інтенсифікація 
кислотоутворення вказує на метаболічну активність СВБ та підтверджує 
той факт, що одним із механізмів біодеградації полімерів у анаеробних 
умовах є синтез неорганічних та органічних кислот, що впливають на 
полімери руйнуючи їх.

Отже, присутність у середовищі пінополіетилену, етиленвінілацетату 
та гуми, як єдиних джерел карбону викликала візуальні зміни у структурі 
полімерів, призводила до інтенсифікації продукування сірководню та 
синтезу ряду органічних кислот сульфатвідновлювальними бактеріями. Це 
в свою чергу свідчить про потенційну здатність сульфатвідновлювальних 
бактерій до утилізації досліджуваних матеріалів.
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of bacterial collections at low temperatures, the main task is to preserve the 
cultural, morphological and biochemical properties of the microorganisms. 
A large number of storage methods are not appropriate for cultures of 
sulfate-reducing bacteria (SRB), and the selection of cryoprotectants for SRB 
cultures remains relevant. The aim of the study was to determine the effective 
concentrations of various cryoprotective substances to preserve the survival 
and metabolic activity of the collection SRB strains.

При довготривалому зберіганні колекційних культур бактерій за 
низьких температур основним завданням є зберегти культуральні, 
морфологічні та біохімічні властивості мікроорганізмів. Велика кількість 
методів зберігання не придатні для культур сульфат відновлювальних 
бактерій (СВБ) та досі залишається актуальним підбір кріопротекторів для 
культур СВБ. Метою роботи було визначення ефективних концентрацій 
різних  кріопротекторних речовин для збереження виживання та 
метаболічної активності колекційних СВБ.

Об’єктами досліджень були колекційні культури  Desulfovibrio sp. 
УКМ В-11503 (10), Desulfovibrio desulfuricans УКМ В- 11501(DSM642), 
Desulfovibrio vulgaris УКМ В-11502 (DSM644), Desulfovibrio sp. УКМ 
В-11504 (ТС2), Desulfotomaculum sp. УКМ В-11505 (ТС3), Desulfomicobium 
sp. УКМ В-11506 (ТС4). Штами бактерій зберігаються в Українській 
Колекції Мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН України. СВБ культивували при 28ºС у рідкому 
середовищі Постгейта «В» протягом 11 діб до виходу на стаціонарну 
фазу росту. Біомасу культур отримували центрифугуванням за 8 тис. об/
хв (2,0 g) протягом 20 хв із використанням ротору 5415R (Eppendorf). 
Заморожування культур СВБ проводили при -24ºС та при -40ºС за 
внесення 10, 20, 50 та 100%-них розчинів гліцерину у та 10, 20 та 50%-
них розчинів ДМСО та під 100% вазеліновим маслом. У якості контролю 
заморожування клітин бактерій проводили у середовищі Постгейта «В». 
До заморожування та після завершення терміну експозиції (3-7 діб) 
визначали кількість клітин методом граничних розведень та продукування 
сірководню йодометричним методом. 

Визначено відсоток виживання клітин бактерій за різних варіантів 
заморожування. У контрольному варіанті відсоток виживання за 
заморожування при –24ºС у середовищі Постгейта «В» (контроль) був 
у діапазоні від 0,011% до 9,5%. За заморожування при -24ºС під 100% 
гліцерином ефективність виживання клітин СВБ була майже як і за 
контрольного варіанту від 0,01% до 1,1%. За заморожування під 50, 
20 та 10%-им  гліцерином від 0% до 45%; 0,15% до 45% та від 2% до 
95%, відповідно, що свідчить про більш ефективну дію кріопротектора 
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у зазначених концентраціях. Відсоток виживання за заморожування  
під 50, 20 та 10 % ДМСО був у діапазоні від 9,5% до 45%; від 0,95% до 
45%; від 4,5% до 100%, відповідно. Відсоток виживання клітин бактерій 
за заморожуванням  під 100% вазеліном був у діапазоні від 0,0045% до 
0,67%. Отже, найбільш ефективним кріопротектором за заморожування 
при -24ºС був 10%-ий ДМСО. 

Також визначено відсоток виживання клітин за заморожування при – 
40ºС у середовищі Постгейта «В» (контроль) був у діапазоні від 0,004% 
до 0,21%. Відсоток виживання за заморожування при -40ºС під 100% 
гліцерином був у діапазоні від 0,08% до 0,4% та був вищим за контроль. 
За заморожування під 20 та 10%-им гліцерином від 1% до 10% та від 
0,14% до 0,45%, відповідно. Відсоток виживання за заморожування при 
-40ºС під 20 та 10%-им ДМСО був у діапазоні від 0,33% до 9,5% та від 
0,4% до 40%, відповідно. Відсоток виживання  за заморожування при 
-40ºС під 100% вазеліном був у діапазоні від 0,008% до 0,21%. Отже, за 
заморожування при -40ºС найбільш ефективним кріопротектором був 
10%-ий ДМСО.

Окрім виживання клітин бактерій при довготривалому зберіганні 
важливо також збереження метаболічної активності клітин, зокрема 
продукування сірководню. Нами визначено зміни у накопиченні 
сірководню культурами СВБ до та після заморожування. 

Продукування сірководню культурами СВБ до заморожування 
при -24ºС та -40ºС становило 246,6 – 375,6 мг/л та 34,0 – 221,0 мг/л, 
відповідно. Після заморожування при -24ºС продування  сірководню у 
контролі (сердовище Постгейта «В») збільшувалось та становило 98,4 – 
176,9% від початкового значення до заморожування. За заморожування 
при -24ºС під 100, 50, 20 та 10%-им гліцерином продукування сірководню 
зменшилось та становило від 3,8% до 21,2%; від 0 до 30,9%;від 0 
до 32,2% та від 0 до 29,8%, відповідно, від початкових значень до 
заморожування. Після заморожування при -24ºС під 50, 20 та 10%-им 
ДМСО продукування сірководню зменшилось та становило від 9,1% 
до 44,7%: від 0 до 90,1% та від 0 до 50,6%, відповідно, від початкового 
значення до заморожування. Отже, за заморожування при -24ºС найбільш 
ефективним кріопротектором був 20%-ий ДМСО.

Після заморожування за -40ºС під середовищем Постгейта «В» 
(контроль) продукування сірководню збільшилось та становило 91,7 – 
600% від початкових значень до заморожування. Після заморожування 
при -40ºС під 100, 20 та 10%-им гліцерином продукування сірководню 
збільшилось до 350%; від 30,8% до 500% та від 30,8% до 350%, 
відповідно, від початкових значень до заморожування. За заморожування 
при -40ºС під 20 та 10%-им ДМСО продукування сірководню збільшилось 
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та становило від 79,2% до 450% та від 62,5% до 350%, відповідно, від 
початкового значення до заморожування. Отже, найбільш ефективним 
кріопротектором за заморожування при -40ºС був 20%-ий ДМСО.

Таким чином, за метаболічними показниками (відсоток виживання 
та продукування сірководню) оптимальним методом зберігання 
виявилось заморожування при -24ºС під 10% -им розчином ДМСО, а за 
заморожування при -40ºС під 20%-им ДМСО.
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Chumak A., Symchych T., Fedosova N., Cheremshenko N., 
Chehun, V.  THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF RESIDENTIAL 
MACROPHAGES IN MICE BEARING EXPERIMENTAL TUMOR. Aim: 
to assess changes in the functional activity of residential macrophages 
in C57Bl mice over the course of metastatic experimental tumor 
(Lewis lung carcinoma) growth. In the course of primary tumor growth, 
polarization of resident macrophages gradually changed from M1 (tumor-
suppressive) toward M2 (tumor-promoting) phenotype. Macrophages isolated 
from different anatomical niches showed distinct pattern of functional activity 
changes. The distinct pattern of functional activity changes in macrophages 
isolated from different anatomical niches was noted.

Клітини вродженого імунітету – макрофаги – є резидентними 
клітинами, які знаходяться майже у всіх тканинах організму та 
відіграють значну роль в реалізації імунної відповіді (зокрема й 
протипухлинної). Завдяки своїй пластичності, отримуючи сигнали 
від клітин мікрооточення, макрофаги здатні виявляти протипухлинну 
(фенотип М1) або пропухлинну (фенотип М2) активність. На сьогодні 
малодослідженими залишаються питання щодо функціонального стану 
та особливостей поляризації макрофагів, отриманих з різних біологічних 
ніш в динаміці пухлинного росту.

Тому метою даної роботи було оцінити зміни функціонального 
стану резидентних макрофагів у мишей лінії C57Bl в динаміці росту 
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метастазуючої модельної пухлини (карциноми легені Льюїс (КЛЛ)).
В дослідженні використані миші-самці лінії C57Bl (віком 2 міс, вагою 

20 г) розплідника віварію ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. 
Утримання мишей та робота з ними здійснювались у відповідності до 
міжнародно прийнятих правил проведення робіт з експериментальними 
тваринами. Пухлину індукували введенням клітин КЛЛ (3х105 клітин/
мишу) внутрішньом’язево, в стегно правої задньої кінцівки. На 7-, 14-, 21- 
та 28-му доби пухлинного процесу проводили оцінку функціонального 
стану макрофагів, отриманих з перитонеальної порожнини, селезінки та 
легень, за показниками продукції NO, активності аргінази,  цитотоксичної 
та метаболічної активності. В якості контрольної групи використані 
інтактні миші цієї ж лінії, віку та статі. В ці ж терміни у тварин дослідної 
групи оцінювали показники пухлинного росту (розмір первинної 
пухлини, кількість та об`єм метастазів в легенях). Статистичний аналіз 
проводили за допомогою пакету програм «Statistica» із застосуванням 
t-критерію Стьюдента. Достовірними вважали відмінності при р<0,05.

Показано, що динаміка показників функціональної активності 
макрофагів, отриманих з різних біологічних ніш на різних етапах росту 
пухлини, відрізнялась. Зміни рівня продукції NO та активності аргінази 
в популяції легеневих макрофагів свідчили про переважання на ранніх 
стадіях пухлинного процесу (7-, 14-та доби) клітин з фенотипом М1, 
в подальшому (21-, 28-ма доби пухлинного росту) – відбувалась їх 
поступова поляризація до клітин з фенотипом М2. Зміна функціональних 
характеристик легеневих макрофагів (від клітин з протипухлинним до 
клітин з пропухлинним фенотипом) співпадає з початком метастазування 
КЛЛ в легені.

В популяціях макрофагів, отриманих з селезінки та перитонеальної 
порожнини, виявлені хвилеподібні зміни продукції NO та активності 
аргінази:на 7-му і 21-шу доби росту КЛЛ переважали клітини з 
протипухлинними властивостями (М1), на 14-у та 28-у доби – клітини 
з пропухлинними властивостями (М2). Цитотоксична та метаболічна 
активність цих макрофагів мала подібний характер змін.

Отримані дані свідчать про необхідність проведення подальших, 
більш детальних, досліджень причин таких змін функціонального стану 
резидентних макрофагівта вивчення способів впливу на поляризацію цих 
клітин в динаміці пухлинного процесу, зокрема, з метою підвищення 
ефективності імунотерапії пацієнтів з онкопатологією.
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Nowadays, cancer is considered to be one of the main diseases with 
high mortality. Current cancer treatment protocol includes chemotherapy, 
radiotherapy and surgery, among which chemotherapy is widely performed in 
clinic due to processes’ simplicity and convenience [Zhao et al, 2018]. Traditional 
chemotherapeutic drugs, however, often harm healthy cells and cause general 
toxicity to the patient [Hu et al, 2015]. The effect of a drug on the tumor itself is 
almost always in a center of scientists’ interest, significantly less attention, if any, 
is payed towards agents’ influence on intact tissues [Bondarenko et al, 2020]. For 
this reason, we were especially interested in determining the effects of investigated 
chemotherapy agents not only on tumor but also on undamaged surrounding 
tissues. The aim of our study was to compare the effects of 2-(3-alkyl-4-oxo-
3,4-dihydro-quinazolin-2-yl-sylphonil)-N-(2,6-dichlorinephenyl) ceramide 
(AQDC) and ethyl-2-(quinazolin-4-yl-amino)-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]
thiophene-3-carboxylate hydrochloride (EQTC) on DNA, RNA, chromatin 
proteins and SH-groups contents, as well as on the rates of DNA fragmentation 
processes in Sarcoma 45 and skin tissues without neoplastic changes.

EQTC and AQDC are quinazoline derivatives, which were synthesized 
in the Department of Medical Chemistry of SI “Institute of Pharmacology 
& Toxicology National Academy of Medical Sciences of Ukraine” (Kyiv, 
Ukraine) and were previously characterized as compounds with profoun 
anticancer activity. The study of the AQDC and the EQTC effects was 
performed on Wistar albino female rats. Animals were randomized into 4 
groups of 6 animals each: 1 – intact rats; 2 – negative control (Sarcoma 45); 
3 – Sarcoma 45 + 29.93 mg/kg AQDC; 4 – Sarcoma 45 + 24,37 mg/kg EQTC. 
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Levels of DNA, RNA, chromatin proteins contents, as well as rates of DNA 
fragmentation processes and contents of non-protein and protein-associated 
SH groups in sarcoma 45 and undamaged skin tissues were investigated.

The results of our investigation are presented in Table 1 and Figure 1.

Figure 1. Level of DNA 
fragmentation in undamaged tissues 
(A) and Sarcoma 45 (B) with 
quinazolin derivatives chemotherapy. 
1 - intact control; 2 - undamaged 
tissues + AQDC; 3 - undamaged 
tissues + EQTC; 4 – Sarcoma 45; 5 
– Sarcoma 45 + AQDC; 6 - Sarcoma 
45 + EQTC.

Our results demonstrate that AQDC significantly changed all studied parameters 
both in tumor and undamaged tissues. The most noticeable specificity of AQDC 
effects was realized in case of RNA contents, RNA/DNA ratio and changes in 
the contents of non-protein and protein-associated SH-groups. This compound did 
not disturb RNA and DNA contents,  RNA/DNA ratio and SH-groups contents in 
undamaged skin and normalised these parameters in Sarcoma 45, which can be 
explained by its stabilization impact on antioxidant system in skin cells. 

EQTC in comparison with AQDC shows greater specificity in case of 
RNA,DNA and histones contents, RNA/DNA and RNA/NA ratios, SH-groups 
contents. This compound did not disturb abovementioned parameters in 
undamaged skin and normalised them in Sarcoma 45. Possibly this is a result 
of its stabilizing influence on antioxidant defense-system in skin cells. 

Figure 2. Contents of 
non-protein and protein-
associated SH-groups 
in  sarcoma 45 cells and 
undamaged uterine tissues 
with AQDC and EQTC 
chemotherapy.
*- р<0,05 – in comparison 
with intact control.
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Table 1
Nucleic acids’ contents, indexes of their ratio, contents of histones and SH-groups, 
percentage of DNA fragmentation in sarcoma 45 cells and undamaged uterine tissues 
with AQDC and EQTC chemotherapy

Parameter

Experimental groups

Skin tissue 
(intact 

control)

Unchanged 
tissues + 
AQDC

Unchanged 
tissues + 
EQTC

Sarcoma 45
Sarcoma 

45+ AQDC
Sarcoma 

45+ EQTC

RNA, mkg/mg of 
protein

12,28±4,96 31,69±11,36#● 15,25±1,77#● 96,35±21,09* 64,13±6,36* 92,94±25,33*

DNA, mkg/mg of 
protein

100,45±1,82 104,93±0,61 97,91±3,70 102,60±0,76 104,93±0,61 102,00±0,46

RNA/DNA ratio, 
SL

0,12±0,05 0,30±0,11#● 0,16±0,02#● 0,94±0,21* 0,61±0,06* 0,91±0,25*

RNA/NA ratio, 
SL

0,10±0,02 0,22±0,06#● 0,13±0,01#● 0,47±0,06* 0,38±0,02* 0,46±0,08*

Histones, mg/mg 
of tissue

0,38±0,02 0,44±0,06# 0,41±0,03#,● 0,57±0,02* 0,45±0,04* 0,50±0,04*

DNA fragmen-
tation, %

11,24 57,10 50,20 55,93 57,91 51,58

*- р<0,05 – in comparison with intact control; # - р<0,05 – in comparison with 
nontreated tumor; ● - р<0,05 in comparison with treated tumor. 

Quinazolin derivatives and their effects on undamaged tissues appear to 
be highly dependable from their molecular structure. In case of Sarcoma 45 
agents’ antitumor effects have been shown to be increased and adverse effects on 
undamaged tissues – lowered after the addition of 4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]
thiophene-3-carboxylate radical into quinazolin molecule. Remarkable 
changes in the level of RNA with AQDC and EQTC chemotherapy and very 
few of them in DNA contents are fully correspondent with other authors` data, 
which demonstrated that DNA quantity was much more stable than one of 
RNA and levels of RNA in cells highly depend from multiple factors, including 
metabolism activity and overall organism conditions [Bondarenko et al, 2020]

Our results demonstrate that AQDC and EQTC are highly specific antitumor 
agents with limited negative effects on undamaged tissues of experimental 
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animals. EQTC seems to be more tissue-specific in its effects, causing less 
adverse changes within undamaged skin cells.
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Chemotherapy along with radiotherapy and surgery are malignancies 
treatment “golden standard”. But chemical compounds use associates with a huge 
amount of adverse effects in intact cells and tissues [Beaver & Magnan, 2016]. 
Most pharmacological studies are focused on the drugs` effect on the tumor itself, 
whether their impact on intact tissues is overlooked [Bondarenko et al, 2019]. Thus 
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determination of investigated chemotherapy agents influence on undamaged tissues 
is of special interest. The aim of our study was to compare the effects of ethyl-
2-(quinazolin-4-yl-amino)-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carboxylate 
hydrochloride (EQTC) and 2-(3-alkyl-4-oxo-3,4-dihydro-quinazolin-2-yl-
sylphonil)-N-(2,6-dichlorinephenyl) ceramide (AQDC) on DNA, RNA, chromatin 
proteins and SH-groups contents, as well as on the rates of DNA fragmentation 
processes in Guerin’s carcinoma and uterine tissues without neoplastic changes.

EQTC and AQDC are quinazolin derivatives, which were synthesized in 
the Department of Medical Chemistry of SI “Institute of Pharmacology & 
Toxicology National Academy of Medical Sciences of Ukraine” (Kyiv, Ukraine) 
and were already characterized as potent anticancer compounds. The study of 
the AQDC and the EQTC effects was performed on Wistar albino female rats. 
Animals were randomized into 4 groups of 6 animals each: 1 – intact rats; 2 – 
negative control (Guerin’s carcinoma); 3 – Guerin’s carcinoma + 29.93 mg/kg 
AQDC; 4 – Guerin’s carcinoma + 24,37 mg/kg EQTC. Levels of DNA, RNA, 
chromatin proteins contents, as well as rates of DNA fragmentation processes 
and contents of non-protein and protein-associated SH groups in Guerin’s 
carcinoma and undamaged uterine tissues were investigated.

The results of our investigation are presented in Table 1 and Figures 1 and 2.

Figure 1. Level of DNA 
fragmentation in intact 
tissues (A) and Guerin’s 
carcinoma (B) with quinazolin 
derivatives chemotherapy. 1 - 
intact control; 2 - undamaged 
tissues + AQDC; 3 - 
undamaged tissues + EQTC; 
4 - Guerin’s carcinoma; 5 - 
Guerin’s carcinoma + AQDC; 
6 - Guerin’s carcinoma + 
EQTC.

Our results demonstrate that AQDC causes profound effects on almost all of 
the studied parameters both in tumor and undamaged tissues. The most noticeable 
specificity of AQDC influence can be seen in case of DNA fragmentation, 
RNA/DNA ratio and changes in the contents of non-protein and protein-
associated SH-groups. The effect of AQDC treatment on DNA fragmentation 
rate was significantly less pronounced in undamaged uterus tissues (45,34%) 
in comparison with Guerin’s carcinoma (62%). This compound also did not 
disturb RNA/DNA ratio and SH-groups contents in undamaged uterus tissues 
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and normalized SH-groups contents in carcinoma, which can be explained by its 
stabilization impact on antioxidant system in uterus cells. 

Table 1
Nucleic acids’ contents, indexes of their ratio, contents of histones and SH-groups, 
percentage of DNA fragmentation in Guerin’s carcinoma cells and undamaged uterine 
tissues with AQDC and EQTC chemotherapy

Parameter

Experimental groups

Uterus tissue 
(intact control)

Unchanged 
tissues + AQDC

Unchanged 
tissues + EQTC

Guerin’s 
carcinoma

Guerin’s 
carcinoma + 

AQDC

Guerin’s 
carcinoma + 

EQTC

RNA, mkg/mg 
of protein

31,43±3,57 28,28±4,36#● 30,73±6,48 90,92±16,48* 82,37±23,74* 120,03±2,72*

DNA, mkg/mg 
of protein

105,37±2,29 102,00±46,00 102,6±0,76 98,68±0,68 105,37±2,28 97,91±3,69

RNA/DNA ratio, 
SL

0,30±0,04 0,29±0,04#● 0,30±0,07#● 0,92±0,16* 0,78±0,23* 1,23±0,23*

RNA/NA ratio, 
SL

0,23±0,02 0,20±0,03#● 0,23±0,04#● 0,48±0,04* 0,42±0,08* 0,55±0,003*

Histones, mg/mg 
of tissue

0,55±0,02 0,46±0,02* 0,67±0,02*,#,● 0,33±0,03* 0,48±0,04# 0,43±0,04*

DNA fragmen-
tation, %

11,92 45,34 50,20 61,99 53,43 54,40

*- р<0,05 – in comparison with intact control; # - р<0,05 – in comparison 
with nontreated tumor; ● - р<0,05 in comparison with treated tumor. 

Figure 2. Contents of 
non-protein and protein-
associated SH-groups in 
Guerin’s carcinoma cells and 
undamaged uterine tissues 
with AQDC and EQTC 
chemotherapy.
 *- р<0,05 – in comparison 
with intact control.
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As AQDC, EQTC shows the greatest specificity in case of protein-
associated SH-groups and in DNA fragmentation rate. But the effect of this 
compound was less pronounced compared to AQDC. This compound also 
partially stabilizes antioxidant defense-system in uterine cells. 

Our results demonstrated dependence of quinazolin derivatives effects on 
undamaged tissues from their molecules structure. Addition of ceramide radical 
into quinazolin molecule increased its antitumor effects with simultaneous 
lowering of adverse effects on undamaged tissues. Abrupt changes in the level 
of RNA with AQDC and EQTC chemotherapy and almost complete absence 
of changes in DNA contents are in good correspondence with other authors` 
data, which demonstrated that DNA molecule was much more stable than 
RNA and levels of RNA contents in cells can variate due to environmental and 
endogenous factors [Bondarenko et al, 2019]. 

Thus our results demonstrated that AQDC and EQTC are highly specific 
antitumor agents with limited adverse effects on undamaged tissues of 
experimental animals.
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Bazavluk Ye.V., Shykula S.I., Konechnyi Yu.T., Khropot O.S., Konechna R.T., 
Novikov V.P. EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF 
DELPHINIUM ELATUM L. The problem of resistance to antibiotics makes 
the use of antibacterial agents of plant origin more and more active. One of 
the most promising plants of the genus Ranunculaceae Juss. is Delphinium 
elatum L., that has many centuries of experience in traditional medicine. 
Antimicrobial activity of extracts of Delphinium elatum L. was investigated 
in the work, the received results testify to the big potential of the plant for 
development of modern phytotherapeutic products.

Антибіотикорезистентність збудників бактеріальних та грибкових 
інфекцій є однією з важливих проблем охорони здоров’я. За даними 
ВООЗ, до 2050 року кількість смертей, спричинених полірезистентними 
до протимікробних хіміотерапевтичних препаратів мікроорганізмами 
перевищить щорічну кількість смертей від онкологічних захворювань.

Проблема антибіотикорезистентності змушує активізувати пошуки 
нових антимікробних засобів. Загальна тенденція розвитку сучасної 
фармацевтичної індустрії полягає в активному впровадженні засобів 
рослинного походження, які мають багатовіковий досвід застосування 
етномедициною. Одними з найперспективніших є рослини родини 
Жовтецеві Ranunculaceae Juss., які широко використовуються народною 
медициною. На території України поширено 125 видів 24 родів цієї родини. 
Особливої уваги заслуговує Delphinium elatum L. (укр. – цар-зілля високе, 
сокирки́ високі, острíжка степова, острíжка висока; англ. – candle larkspur, 
alphine delphinium) – багаторічна трав’яниста рослина, нерівномірно 
поширена в межах Євразії. В Україні рослина зустрічається на території 
Карпат (в межах Ґорґанських та Чивчинських гір, Мармароського масиву 
та масиву Боржава) [Дідух, 2009].
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Комплекс біологічно активних сполук рослини багатий на 
дитерпенові та нордитерпенові алкалоїди, кумарини, сапоніни, 
флавоноїди, феноли, моно- і сесквітерпеноїди. Delphinium elatum L. 
традиційно використовується народною медициною європейських 
та східноазіатських країн для детоксикації, при артриті, інсульті, 
виразках, міалгії та артралгії, діареї, зубному болю тощо. Відомо, що 
рослина має виражену протипухлинну, знеболювальну, протизапальну, 
імуносупресивну, антигіпертензивну, судинорозширюючу, кардіотонічну 
дію [Hao, 2015; Hao, 2019].

Оцінку антимікробної дії було проведено з використанням екстрактів 
Delphinium elatum L., одержаних методом мацерації (екстрагент – водно-
етанольний розчин в концентраціях 20, 40, 70 і 90%). Дослідження 
здійснювали на стандартних штамах мікроорганізмів Staphylococcus 
aureus (ATCC 25923 (F-49)), Staphylococcus epidermidis (191), Pseudomonas 
aeruginosa (ATCC 27853 (F-51), Escherichia coli (ATCC 25922), Bacillus 
licheniformis (ВКПМ-7038), Proteus vulgaris (152), Candida albicans (ATCC 
885-653 та ATCC 668-853), а також на клінічних штамах мікроорганізмів 
Escherichia coli  №5, Staphylococcus aureus №23, Candida albicans №62, 
резистентного до ністатину (nis) та Candida albicans №67, резистентного 
до азолів (кетоконазол – ket). Дослідження було проведено методом дифузії 
в агар, використовуючи стандартні поживні середовища (МПА, МПБ, 
середовище Сабуро). Оцінку активності екстрактів проведено з урахуванням 
бактерицидної дії етанолу [ДФУ, доп. 1, 2009]. Тестування проводили тричі. 
Результати оброблено статистично та представлено в таблиці 1.

Встановлено протимікробну та протигрибкову активність екстрактів 
Delphinium elatum L. щодо стандартних та клінічних штамів ряду 
мікроорганізмів. Досліджені екстракти проявили вищу активність щодо 
грибів роду Candida та Грам (+) бактерій, зокрема до стандартного 
штаму Staphylococcus aureus, ніж щодо інших видів досліджуваних 
мікроорганізмів. Найбільшу активність щодо референтних і клінічних 
полірезистетних штамів грибів роду Candida мали екстракти, одержані з 
використанням 70% та 90% водно-етанольного розчину.

Висновки.  Встановлено антимікробну дію ряду екстрактів 
Delphinium elatum L. щодо стандартних та клінічних ізолятів 
мікроорганізмів. Результати проведеного дослідження свідчать про 
навність фармакологічного потенціалу рослини як перспетивного 
протимікробного агенту та джерела біологічно активних сполук для 
розробки нових фітотерапевтичних засобів.
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Basovska O., Pavlivskyi Y., Huryn V., Dmytryk V. ANALYSIS OF THE 
TRYPSIN-LIKE ENZYMES FRACTION OBTAINED FROM THE BLOOD 
PLASMA OF PATIENTS WITH BLADDER CANCER. Bladder cancer is 
one of the most common cancers that as characterized by the most mortality 
worldwide. Qualitative and quantitative analysis of trypsin-like fractions of 
blood plasma of patients with bladder cancer showed fundamental differences 
in the fraction components.

Вступ. Рак сечового міхура (РСМ) характеризується високим 
показником смертності в усьому світі. РСМ є 9-тим за частотою 
онкологічним захворюванням у світі. Згідно зі статистикою, найбільшу 
кількість діагностованих пацієнтів помічено в розвинених країнах та 
близько 75 % хворих – чоловіки.

Мета дослідження. Охарактеризувати фракцію трипсиноподібних 
ферментів плазми крові у пацієнтів з раком сечового міхура.

Матеріали та методи. У дослідженні використовували плазму крові 
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46 хворих на РСМ у віці від 52 до 76 років: перша стадія - 12, друга - 
11, третя - 12 та четверта - 11 пацієнтів. Контрольну групу складали 30 
умовно здорових осіб.  Отримання фракції трипсиноподібних ферментів 
проводили методом афінної хроматографії на колонці з бензамідин-
сефарозою. Кількіcть білка визначали за методом Бредфорд. Аналіз 
складу білкових фракцій проводили методом диск-електрофорезу за 
Леммлі у поліакриламідному гелі за присутності додецилсульфат натрію.

Отримані результати. Для аналізу стану протеолітичної системи плазми 
крові у пацієнтів з РСМ, було проаналізувано якісно та кількісно фракцію 
трипсиноподібних ферментів, які присутні в плазмах пацієнтів з досліджуваною 
патологією. Кількісний аналіз фракцій трипсиноподібних ферментів в 
досліджуваних зразках (рис. 1) показав значне підвищення їх кількості.

Рисунок 1. Кількісний 
аналіз фракції 
трипсиноподібних 
ферментів отриманих з 
плазми крові пацієнтів 
хворих на рак сечового 
міхура різних стадій 
(M ± m); * – р ≤ 
0,05 у порівнянні з 
контрольною групою

За розвитку першої стадії РСМ вміст фракції трипсиноподібних 
ферментів плазми крові пацієнтів значно збільшувався (у 9,3 рази) 
відносно контролю. Зі збільшенням стадії зростання було меншим. За 
другої стадії РСМ вміст був у 8,4 рази більшим у порівнянні з відносно 
здоровими пацієнтами, а за третьої та четвертої вміст збільшувався у 5 та 
3,8 разів відповідно.

Якісний аналіз показав розділення білкових фракцій на компоненти 
від 220 кДа і меньше. За розвитку РСМ фіксували значні зміни фракцій 
трипсиноподібних ферментів. Крім того, виявлено присутність у плазмі 
крові фракцій масою 28 та 20 кДа, що є ферментами еластазою та 
трипсином, які були відсутніми у плазмі контрольних пацієнтів. Результати 
диск-електрофорезу у ПААГ у відновлюючих умовах (у присутності 
β-меркаптоетанолу) показали, що у плазмі здорових пацієнтів присутні 
трипсиноподібні фракції молекулярною масою від 19 до 135 кДа. За 
розвитку РСМ виявлено відсутність фракцій стабільних ковалентних 
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комплексів фрагментів проферментів з ефекторними молекулами та 
появу фрагментів еластази масою 8-13 кДа за всіх стадій РСМ.

Висновки. Охарактеризовано фракцію трипсиноподібних ферментів 
плазми крові у пацієнтів з раком сечового міхура. Показано принципові 
відмінності у складових фракції трипсиноподібних ферментів у пацієнтів 
з раку сечового міхура.
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Holoboroda A., Vyskirko S. MATRIX METALOPROTEINASES -2,-9 AND 
REDOX STATE OF ADIPOSE TISSUE IN OVERWEIGHT PATIENT WITH 
RECTAL CANCER. Obesity is one of the risk factors for rectal cancer. Against 
the background of this disease occur inflammation, oxidative stress and 
extracellular matrix remodeling processes, which helps the tumor to progress 
and metastasize. We showed that increased activity of Matrix metalloproteinases 
-2 , -9 leads to the processes of tumor development in obesity.

 
Серед онкологічних захворювань рак прямої кишки (РПК) посідає 

4-е місце в світі за частотою захворюваності [World Health Organization. 
International Agency for Research on Cancer, 2012]. Одним із факторів 
ризику розвитку та прогресування цього захворювання є ожиріння [De 
Pergola, 2013]. Матриксні металопротеїнази (ММП), зокрема желатинази 
(ММП-2 та ММП-9), є редокс-залежними ферментами та відповідальні за 
процеси деструкції ЕЦМ як при пухлинній прогресії, так і при ожирінні, 
але досі нез’ясовано їхню роль в перебігу онкологічних захворювань 
у пацієнтів із зайвою вагою. Зокрема, вкрай актуальним на сьогодні є 
вивчення впливу жирової тканини на пухлинне мікрооточення, з огляду 
на що видається важливим дослідження ознак дисфунціональності 
жирової тканини при пухлинній прогресії. Тому метою даної роботи було 
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оцінити активність  желатиназ (матриксних металопротеїназ -2, -9)  та  
редокс-стан прилеглої до пухлини жирової тканини у хворих на РПК з 
надмірною вагою.

Досліджено 11 зразків нормальної жирової тканини (НЖТ) від  
здорових донорів та зразки післяопераційного матеріалу 45 хворих 
на РПК ІІ-ІV стадій, що включали в себе прилеглу до пухлини жирову 
тканину (ППЖТ) та жирову тканину на відстані 5 см від пухлини (ЖТВ). 
Наявність ожиріння у хворих на РПК визначали шляхом підрахунку та 
інтерпретації індекса маси тіла (ІМТ). В отриманих зразках жирової 
тканини визначали активність ММП -2 та -9 методом зимографії в 
поліакриламідному гелі (із додаванням желатину в якості субстрата) на 
основі SDS-електрофорезу білків. Швидкість генерування супероксидних 
радикал-аніонів пухлинними клітинами визначали методом електронно-
парамагнітного резонансу (ЕПР). Рівень окисного пошкодження ДНК 
у жировій тканині досліджували шляхом визначення маркера окисно-
індукованих мутацій 8-оксогуаніну (8-охоG). 

Встановлено, що активність ММП-2 та -9 достовірно зростає від 
НЖТ до ЖТВ, та в ППЖТ сягає значень у 3,3 - 4 рази вищих від НЖТ.  
Швидкість генерування СР в мітохондріях адипоцитів ЖТВ дещо вища 
від НЖТ, а в ППЖТ майже у 4 рази достовірно вища, ніж в НЖТ. Рівень 
8-oxoG в ППЖТ в 4,5 рази достовірно вищий, ніж в НЖТ, і в 3,5 рази 
достовірно вищий, ніж в ЖТВ.  Виявлено, що ці самі показники позитивно 
корелюють з ІМТ хворих на РПК (r=0,59; р<0,05).

Розуміння механізмів взаємовпливу клітин пухлини і адипоцитів  
дозволить виявити нові мішені та прогностичні маркери злоякісних пухлин 
у онкологічних хворих з ожирінням. Зокрема, отримані результати є основою 
подальших досліджень, які додадуть нову ланку до персоніфікованих 
підходів у протипухлинній терапії, відкриють можливості її відповідного 
корегування та подовження термінів життя хворих.
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Konashenkova V., Rtishcheva E. SIGNIFICANCE OF EXPRESSION OF 
SOME DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC MARKERS IN THE DIAGNOSTICS 
OF HAIRY CELL LEUKEMIA (HCL). Hairy cell leukemia is a rare 
lymphoprolipherative desease which involves spleen and bone marrow. The 
substrate of it are lymphoid cells with specific morphological features – large 
in size, big nucleus and cytoplasmic outgrowths – hairs, from wich the desease 
got its name. But behind the morphology of hairy lymphocyte there may be a few 
different deseases, and precise diagnostic is impossible without immunological 
tests, such as immunohistochemistry and flow cytometry.

Волосковоклітинний лейкоз (ВКЛ) – рідкісне хронічне 
лімфопроліферативне захворювання, яке переважно вражає кістковий 
мозок та селезінку. Його субстратом є лімфоїдні клітини з характерними 
морфологічними особливостями - великий розмір, округле ядро, 
вирости цитоплазми - “волоски”, від яких і пішла назва захворювання. 
Однак, за морфологічною картиною ворсинчатого лімфоцита можуть 
стояти різні захворювання, більш точна діагностика яких неможлива 
без проведення імунологічних досліджень (імуногістохімічних, 
імуноцитологічних). В класифікації ВООЗ 2017 року чітко описаний 
фенотип волосковоклітинного лейкозу, а його варіантна форма виділена 
в окрему нозологічну форму з описом особливостями імунофенотипу та 
наявністю мутацій [WHO, 2017]. Однак, на практиці часто виникають 
діагностично складні випадки: малоклітинні популяції з неоднозначною 
морфологією, невідповідність імунофенотипу класичному опису.

Одним із різновидів лімфом маргінальної зони селезінки є варіант, за 
якого лейкемічний компонент представлений так званими вілльозними 
(відросчатими) лімфоцитами в крові та кістковому мозку. Морфологічно 
діагностика цієї форми лімфоми маргінальної зони дещо ускладнюється 
через певну схожість її субстратних клітин з волосковими клітинами. Цей 
варіант за імунофенотипом не відрізняється від лімфоми маргінальної 
зони, за якої вілльозні клітини відсутні.

Згідно класифікації ВООЗ, належність відросчатих лімфоцитів 
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волосковоклітинному лейкозу визначається наявністю специфічного 
фенотипу: CD19+, CD20+, CD22+, CD11с+, CD103+, CD25+, CD123+ на 
моноклональних В-лімфоцитах. При цьому, жоден з перелічених маркерів 
не є специфічним для ВКЛ, оскільки частина з них може зустрічатися 
на пухлинних клітинах інших хронічних В-зрілоклітинних захворювань 
[Bain, 2010], в тому числі і при варіантній формі ВКЛ (vВКЛ) та лімфомі 
з клітин маргінальної зони селезінки (ЛКМЗС) [Matutes, 1994], також 
описані випадки ВКЛ з  CD103- або CD25- пухлинними клітинами 
[Хвастунова, 2015 ], та відзначають варіабельне зв’язування пухлинних 
клітин з антитілами до CD5, CD11c, CD103, CD25 и  CD23. 

Всі ці особливості морфології та фенотипу у деяких випадках 
ускладнюють інтерпретацію результатів дослідження та викликають 
необхідність пошуку додаткових інформативних маркерів [Луговская, 2017]. 

В даній роботі представлені результати діагностичного 
імунофенотипування 82 пацієнтів з ймовірним діагнозом ВКЛ та 177 
пацієнтів з лімфомою маргінальної зони селезінки, з використанням 
стандартної рекомендованої панелі моноклональних антитіл, а також з 
використанням нових диференційно-діагностичних маркерів з метою 
виявлення найбільш інформативної комбінації антитіл для інтерпретації 
діагностично складних випадків. Всі дослідження проведені методом 
проточної цитометрії на проточному цитометрі BD FACS Calibur з 
використанням моноклональних анитіл того ж  виробника. Всього було 
обстежено 1613 пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями. 
Доля ВКЛ складає 5%, ЛМЗС 11% відповідно (Рис.1).

Рис.1. Діагностичне імунофенотипування пацієнтів з лімфопроліферативними 
захворюваннями.
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У всіх пацієнтів спостерігалась спленомегалія, лімфоцитоз. 
Лейкопенія зустрічалась у 2 /3 всіх випадків, медіана кількості лейкоцитів 
у загальному аналізі крові 7,3 ×109 / л (від 2 × 109 /л до 28 × 109 / л).

В нашому дослідженні всі пацієнти з ВКЛ (100%) мали характерну 
морфологію. У 39 пацієнтів (22%) з діагностованою лімфомою 
маргінальної зони селезінки також були виявлені клітини з фестончатим 
краєм цитоплазми або короткими цитоплазматичними випинами.

Позитивна експресія CD103, який вважається характерним для ВКЛ 
маркером, спостерігалась у більшості випадків ВКЛ (82%) і лише у 9% 
випадків ЛМЗС.

Маркер CD200, експресія якого в нормі спостерігається на більшості 
циркулюючих В-лімфоцитів, в нашій роботі був позитивним в 93% ВКЛ 
і в 30% ЛМЗС.

Експресія CD160, що в нормі відсутня на В-лімфоцитах, була 
позитивною у 6% випадків ВКЛ і 13% випадків ЛМЗС.

В ранніх роботах показано, що маркер CD11c завжди присутній 
на пухлинних клітинах при ВКЛ та vВКЛ [Bain,2010 ] та у більшості 
випадків ЛМЗС [Matutes, 1994; Kost, 2008]. В нашому дослідженні у 21% 
пацієнтів з ЛМЗС пухлинні клітини експресували CD11c. Одночасне 
зв’язування пухлинних клітин з антитілами до CD11c та CD103 не було 
у жодного з пацієнтів. У пацієнтів з ВКЛ трансформовані В-лімфоцити 
були позитивні по маркеру CD11c у 100% випадків.

CD25, одночасно з наявністю BRAF-мутації, є головним маркером, що 
відрізняє ВКЛ (CD25+) від vВКЛ (CD25-) [Shao, 2013], в нашій роботі був 
зареєстрований лише у 71% випадків ВКЛ (при підтвердженні класичної 
форми молекулярними методами) та в 27% ЛМЗС.

CD123 протягом останнього часу активно використовується при 
діагностиці лейкозів [Liu, 2015], в тому числі і в диференційній 
діагностиці ВКЛ, поряд з CD11c, CD103 та CD25 [Venkataraman, 2011]. 
В нашій роботі високий рівень експресії був продемонстрований у 80% 
випадків ВКЛ і лише в 2% випадків ЛМЗС.

Рис.2 Експресія диференційно-діагностичних антигенів у підгрупах ВКЛ та ЛМЗС



98

Експресія LAIR-1 спостерігається на ранніх стадіях диференціювання 
В-лімфоцитів, але відсутня приблизно у половини В-клітин пам’яті, 
всіх клітинах гермінативного центра, плазмобластах та плазматичних 
клітинах[Луговская, 2017; Хвастунова, 2017 ]. Вивчення експресії LAIR-
1 показало, що більшість В-лімфоцитів при ВКЛ демонструє яскраву 
експрасію даного маркеру (96%), у той час як при ЛМЗС вона практично 
відсутня (0,5%) (Рис.2).

Як видно з отриманих результатів, у ряді випадків (низький процент 
вмісту пухлинних клітин в крові чи кістковому мозку, відсутність одного 
чи двох діагностичних маркерів CD11c, CD25, CD103) в якості додаткових 
критеріїв можуть бути використані результати експресії CD123та LAIR-
1. Саме ці антигени показали найбільш достовірні (р < 0,05) результати. 
Включення даних маркерів в діагностичну панель при дослідженні 
В-клітинних лімфопроліферативних захворювань з відросчатими 
лімфоцитами, можливо, полегшить інтерпретацію результатів а також 
дозволить використовувати дані маркери в подальшому моніторингу 
пухлинної популяції при ВКЛ.
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Opanasenko D., Kuryk O. IMMUNOHISTOLOGICAL DIAGNOSIS OF 
PANCREATIC NEUROENDOCRINE TUMORS. Pancreatic neuroendocrine 
tumors (NETs) are an urgent problem. The issues of diagnosis and treatment of 
neuroendocrine tumors (NETs) are currently one of the most complex and relevant 
ones in modern oncological endocrinology. The growing interest in NETs is due to 
the fact that the incidence rate of this pathology has increased significantly in the 
world over the past 30-35 years. In the diagnosis of NETs, morphological research 
is crucial; later it plays an important role in the choice of therapeutic tactics. The 
main study in a pancreatic NET morphological diagnosis is immunohistological 
(IHC) examination using markers that allow establishing the neuroendocrine 
nature of the tumor, and markers that determine the potential of tumor malignancy. 
To determine a NET, it is advisable to use a combination of immune markers such 
as chromogranin A, synaptophysin, and CD56, and to determine the potential of 
tumor malignancy, Ki-67, p53, and AMACR.

Нейроендокринні пухлини органів травлення є порівняно рідкісною, 
але надзвичайно гетерогенною патологією. Частота виявлення 
нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту не перевищує 1-2% 
від загальної онкологічної патології даної локалізації. Нейроендокринні 
пухлини підшлункової залози складають до 2% від усіх новоутворень 
підшлункової залози. В той же час під час аутопсій, при прицільному 
пошуку, частота збільшується до 3-3,5%, це свідчить, що значна кількість 
пухлин має безсимптомний перебіг. Збільшення виявлення захворюваності 
НЕП за 30 років більш ніж в 5 разів, ймовірно, пов’язано з поліпшенням 
діагностичних можливостей, внаслідок застосування імуногістохімічних 
досліджень і вдосконалення методів візуалізації. Панкреатичні НЕП 



100

представляють собою гетерогенну групу епітеліальних злоякісних 
новоутворень, які розвиваються з нейроендокринних клітин підшлункової 
залози (острівців Лангерганса). [Jain, 2019)].

Нейроендокринні пухлини є досить рідкою онкологічною патологією, 
однак за даними американського реєстру Surveillance Epidemiology and End 
Results (SEER) за останні 30 років захворюваність нейроендокринними 
пухлинами збільшилась на 500% [Klöppel, 2009].

Тривалий час для нейроендокринних пухлин підшлункової залози 
існували досить спрощені схеми класифікації, що включали в себе розподіл 
на доброякісні пухлини – аденоми та злоякісні пухлини – карциноми, це 
не давало змоги адекватно поділити пухлини за своєю гістологічною 
структурою та обумовлювало багато труднощів у визначенні тактики 
лікування. В 1997 році E. Solcia та спів. запропонували нову більш 
сучасну схему класифікації, яку доповнили пухлинами з невизначеним 
потенціалом злоякісності. До них відносили пухлини, що повільно 
ростуть та мають хороший прогноз перебігу захворювання, при умові 
адекватно проведеного лікування, в першу чергу це видалення пухлини в 
межах здорових тканин.

Відповідно до сучасних уявлень, відображених у класифікаціях WHO/
ENETS / AJCC (2010), різна ступінь злоякісності цих пухлин (G1, G2, 
G3) заснована на оцінці морфології і визначенні проліферуючої фракції 
(рівня мітотичної активності та індексу Ki-67).

На даний час опублікована четверта редакція класифікації Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) (2017) ендокринних пухлин, в яку 
включена нова інформація щодо основних категорій ПанНЕП, системи 
градації, а також стадіювання цих пухлин. Система TNM ПанНЕП, яка 
зазначена в класифікації ВООЗ (2017), відповідає 8-й редакції керівництва 
за визначенням стадій злоякісності пухлин Американського об’єднаного 
комітету з онкології (AJCC) / Міжнародного протиракового союзу (UICC) 
та узгоджується з класифікацією TNM, розробленою Європейським 
товариством з вивчення нейроендокринних пухлин (ENETS). Додамо, 
що TNM-класифікація ПанНЕР відповідає критеріям для стадіювання 
протоковій аденокарциномі ПЗ.

У цій класифікації додатково введена градація (G1, G2 і G3) ступеню 
злоякісності панкреатичних пухлин, заснована на оцінках ступеню 
диференціювання (мітотичного індексу) і проліферативної активності 
(індексу проліферації Ki-67) пухлини. 
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Класифікація ВОOЗ нейроендокринних пухлин ПЗ 

Примітка. * - поле зору при великому збільшенні

Однак з часом і ця класифікація перестала задовольняти лікарів, 
як досить велика і не достатньо зручна в практичній медицині. Тому в 
2006 році Європейським товариством нейроендокринних пухлин була 
запропонована та затверджена ТNM класифікація для нейроендокринних 
пухлин, в тому числі підшлункової залози [Rindi, 2012]. Запропоновані 
критерії для розподілу пухлин по групах були розроблені за результатами 
двох міжнародних консенсусних конференцій з діагностики та лікування 
НЕП шлунково-кишкового тракту та підшлункової залози та реалізована 
система розподілу цих пухлин за ТNM [Rindi, 2006].

I. 
Високодиференційована 
нейроендокринна 
пухлина

Доброякісна

- знаходиться в межах підшлункової залози,
- розмір менше 2 см
- відсутня інвазія в судини
- ≤2 мітозів*,
- ≤2 Ki67-позитивних клітин
- функціонуюча інсулінома
- нефункціонуюча

Доброякісна 
або з низьким 
рівнем 
злоякісності (з 
невизначеним 
потенціалом 
злоякісності)

- знаходиться в межах підшлункової залози,
розмір ≥2 см
- відсутня інвазія в судини
- > 2 мітозів*,
- >2 Ki67-позитивних клітин
- Функціонуючі: інсулінома, гастрінома, 
ВІПома, соматостатинома або ектопічний 
гормональний синдром
нефункціонуюча.

II. 
Високодиференційована 
нейроендокринна 
карцинома

З низьким 
рівнем 
злоякісності

- інвазія в сусідні органи та/або метастази
- функціонуючі: інсулінома, гастрінома, 
ВІПома, соматостатинома або ектопічний 
гормональний синдром
- нефункціонуюча.

III. 
Низькодиференційована 
карцинома

З високим 
рівнем 
злоякісності
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ТNM класифікація НЕП ПЗ

Міжнародна класифікація нейроендокрінних пухлин підшлункової 
залози по ВООЗ (2010) 

• Панкреатична нейроендокринна мікроаденома • Нейроендокринна 
пухлина (NET) • NET G1

• NET G2 • Нефункціонуюча NET G1, G2 • Нейроендокринна 
карцинома (NEC) 

Категорії TNM

T – первинна пухлина

Tx Оцінка неможлива

T0 Відсутність ознак первинної пухлини

T1 Пухлина не виходить за межі підшлункової залози, розмір пухлини < 2 см

T2 Пухлина не виходить за межі підшлункової залози, розмір пухлини 2-4 см

T3 Пухлина не виходить за межі підшлункової залози, розмір пухлини > 4 см, або 
інвазія пухлини в дванадцятипалу кишку або жовчну протоку

T4
Пухлина з інвазією в навколишні органи (шлунок, селезінка, ободова кишка, 

наднирник) або в стінку магістральних кровоносних судин (черевний стовбур або 
верхня брижова артерія)

При множинних пухлинах любої стадії T необхідно додати (m)

N – регіонарні лімфатичні вузли

Nx Оцінка регіонарних лімфатичних вузлів неможлива

N0 Відсутність метастазів в регіонарні лімфатичні вузли

N1 Наявність метастазів в регіонарні лімфатичні вузли

М – віддалені метастази

Мх Оцінка віддалених метастазів неможлива

М0 Відсутність віддалених метастазів

М1 Наявність віддалених метастазів

Стадії

I T1 N0 M0

IIA T2 N0 M0

IIB T3 N0 M0

IIIA T4 N0 M0

IIIB Будь-яка стадія Т N1 M0

IV Будь-яка стадія Т Будь-яка стадія N M1
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• Великоклітинна NEC • Дрібноклітинна NEC • Серотонінпродукуюча 
NET (карциноїд) 

• Гастринома • Глюкагонома • Інсулінома • Соматостатинома • ВІПома
Несвоєчасна діагностика нейроендокринних пухлин підшлункової 

залози зумовлена рідкою частотою їх виявлення, відносно малими 
розмірами гормональноактивних нейроендокринних пухлин, відсутністю 
специфічних клінічних проявів нефункціонуючих нейроендокринних 
пухлин, що становлять близько 60% в структурі нейроендокринних 
пухлин підшлункової залози. [Gonzalez, 2019]

Діагностика нейроендокринних пухлин підшлункової залози базується 
на використанні імуногістохімічних методів, які дозволяють підтвердити 
біологічну природу пухлини, оцінити ступінь її злоякісності, що впливає 
на подальшу тактику лікування та прогноз хвороби. [Sopha, 2019]

Використання певного набору маркерів, які доповнюють один 
одного, що дозволяє визначити ступінь злоякісності пухлини. Найбільш 
поширеним імунофенотипом нейроендокринних пухлин дослідженої 
локалізації є Chromogranin A, Synaptophysin, CD56, Ki-67, p53 та 
AMACR. Подальший пошук органоспецифічних імуногістологічних 
маркерів для точної верифікації пухлин та обґрунтування доцільності 
застосування нових схем ІГХ є перспективним напрямком дослідження 
вищезазначених пухлин.
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Abrazhevych P. ORIBATID MITES (ACARIFORMES: ORIBATIDA) OF 
KIVERTSI NATIONAL PARK «TSUMANSKA PUSHCHA». Kivertsi National 
Park “Tsumanska Pushcha” is one of the largest national parks in Volyn 
Polissya. There are no published data on the study of the oribatids of National 
Park «Tsumanska Pushcha». Samples of soil and litter were taken in September 
2018 on 11 plots. 2400 adult oribatid mites were identified. 36 oribatid species 
are recorded in Kivertsi National park.

Панцирні кліщі (Acariformes, Oribatida) — одна з найбільш численних 
і різноманітних груп ґрунтових тварин.  Загалом нараховується понад 
11000 видів орибатид, що належать до 163 родин [Subías, 2020]. Фауна 
панцирних кліщів представлена в Україні понад 700 видами [Ярошенко, 
2003]. Орибатиди живляться рослинними рештками, грибними гіфами, 
водоростями, вони відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення. 
Деякі види орибатид є проміжними хазяями стьожкових червів — паразитів 
сільськогосподарських тварин і деяких диких ссавців. Також орибатиди 
можуть механічно поширювати деякі фітопатогенні гриби та бактерії.

Волинське Полісся належить до регіонів з найбільш збереженими 
природними ландшафтами, а тому особливо актуальним є максимальне 
збереження даних територій та детальне вивчення їх флори і фауни 
[Гетьманчук, 2015]. Ківерцівський національний природний парк 
«Цуманська пуща» є одним з найбільших об’єктів природно-заповідного 
фонду на території Волинського Полісся. Національний природний парк 
«Цуманська Пуща» становить мозаїку різноманітних біотопів. Літературні 
дані, присвячені вивченню орибатид НПП «Цуманська Пуща» відсутні, є 
лише окремі публікації з опису акарофауни суміжних з парком територій 
[Меламуд, 2009, 2011].

Збір матеріалу проводився 27-28 вересня 2018 року на території 
Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща». 
Проби ґрунту та опаду відбиралися на 11 ділянках. Дослідження 
матеріалу проводили у відділі акарології Інституту зоології ім. І. І. 
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Шмальгаузена НАН України. Збір та подальшу обробку проб проводили 
за  загальноприйнятими методиками [Буланова-Захваткина, 1952; Бэкер, 
1955]. Проби ґрунту об’ємом приблизно 100 см3 відбирали за допомогою 
керновідбірника методом буріння. Проби опаду брали методом зрізу 
об’ємом приблизно 200 см3. Орибатиди були екстраговані в еклекторах 
Берлезе у 70% розчин етилового спирту.  Cтатевозрілих особин було 
змонтовано в препарати в рідині Хоєра. Кліщів родин Galumnidae, 
Carabodidae  попередньо витримували в молочній кислоті для 
просвітлення покривів. Визначення кліщів проводили за визначниками 
ґрунтових кліщів С.С.С.Р. [1975], нижчих орибатид України [Сергієнко, 
1994], кліщів надродини Ceratozetoidea України [Павличенко, 1994] та 
панцирних кліщів Німеччини [Weigmann, 2006]. Систематика кліщів 
дана за Л. Субіасом [Subіas, 2020]. Морфоекотипи  орибатидних кліщів 
визначали за класифікацією Криволуцького [1965]. Всього досліджено 
2400 екз. статевозрілих особин орибатид.

На території Ківерцівського національного природного парку 
«Цуманська пуща» виявлено наступні 36 видів з 26 родів та 24 родин 
орибатид:  Achipteria acuta Berlese, 1908; Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 
1758); Acrotritia ardua americana (Ewing, 1909); Adoristes ovatus ovatus 
(Koch, 1839); Adoristes ovatus poppei (Oudemans, 1906); Astegistes pilosus 
(Koch, 1841); Banksinoma lanceolata (Michael, 1885); Brachychthonius sp.; 
Carabodes  subarcticus Trägårdh, 1902; Chamobates  birulai (Kulczynski, 
1902); Chamobates pusillus (Berlese, 1895); Dolicheremaeus montanus 
Krivolutsky, 1971; Heminothrus peltifer peltifer (Koch, 1839); Hydrozetes 
lacustris (Michael, 1882); Malaconothrus monodactylus (Michael, 1888); 
Metabelba sp.; Multioppia insolita Ivan et Vasiliu, 1999; Nanhermannia 
nana (Nicolet, 1855); Neoribates  aurantiacus (Oudemans, 1914); Nothrus 
anauniensis Canestrini et Fanzago, 1877; Nothrus borussicus Sellnick, 
1928; Nothrus silvestris Nicolet, 1855; Oppiella nova (Oudemans, 1902); 
Punctoribates liber Pavlichenko, 1991; Punctoribates mundus Shaldybina, 
1973; Punctoribates punctum (Koch, 1839); Punctoribates zachvatkini 
Shaldybina, 1969; Scheloribates laevigatus (Koch, 1835); Scutovertex minutus 
(Koch, 1835); Steganacarus spinosus personatus Niedbała, 1983; Steganacarus 
carinatus (Koch, 1841); Steganacarus lucidus Sergienko, 1994; Suctobelbella 
sp.; Tectocepheus velatus (Michael, 1880); Tyrphonothrus glaber (Michael, 
1888); Zetomimus furcatus (Warburton et Pearce, 1905). Найбільшу частоту 
трапляння мали T. velatus, S. laevigatus, P. zachvatkini, Suctobelbella sp.

Виявлено представників 11 морфоекотипів (галюмноподібного, 
дамеоподібного, карабодоподібного, опіоподібного, 
пункторибатоподібного, нотроподібного, орибатритоподібного, 
гіпохтоноподібного, орибатулоподібного, тектоцефоподібного, 
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гідрозетидного). Цікавим є наявність представників гідрозетидного 
морфоекотипу, що є типовими мешканцями прісних, добре аерованих 
стоячих чи повільнотекучих водойм, у яких вони тримаються на водних 
рослинах. Можливо, це викликано значним перезволоженням ґрунтів на 
досліджуваній ділянці.  

Автор вдячний С. І. Клименко, В. Ю. Назаренку, С. С. Штокалу за 
допомогу в експедиційному виїзді та О. С. Шевченко за допомогу у 
визначенні орибатид.
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Bondar T., Podobaylo A., PARASITES SPECIES RICHNESS OF THE 
CHINESE SLEEPER PERCCOTTUS GLENII AND THE EUROPEAN 
BITTERLING RHODEUS AMARUS WITHIN THE NATIONAL NATURE 
PARK «PYRYATYNSKY». We investigated the parasite fauna of the Chinese 
sleeper Perccottus glenii and the European bitterling Rhodeus amarus within 
the National Nature park «Pyryatynsky» (Poltava province, Ukraine). A 
parasitological study of 30 specimens of fishes was made. In total, 15 caught 
individuals of P. glenii and 15 of R. amarus were examined for parasites. 
Two representatives of the species Diplozoon paradoxum was recorded in R. 
amarus. Representatives of the genus Parasitic ciliates of the genus Trichodina 
were found in both fish species. The European bitterling (Rhodeus amarus) has 
a small number of ciliates, the Chinese sleeper (Perccottus glenii) has a big 
number of ciliates, almost every individual was affected by the ciliates.

Паразитизм – універсальне явище природи, що полягає в 
пристосуванні організмів до взаємозалежних умов співіснування. Усі 
паразитичні організми є невід’ємною складовою будь-якого біоценозу. 
Вони перешкоджають потраплянню в екосистему чужорідних видів, і є 
важливою частиною механізму регуляції чисельності популяції хазяїв, 
що забезпечує стабілізацію екосистеми. 

Через зростання антропогенного впливу на природні системи, останнім 
часом спостерігається тенденція до збільшення поширення паразитів 
риб, що в свою чергу призводить до значних змін в паразитофауні водних 
екосистем [Давидов, 1998; Давыдов, Темниханов, 2004; Давыдов и др., 
2011]. У зв’язку з цим розробка системи профілактики та контролю 
захворюваності іхтіофауни, дослідження закономірностей просторового 
розподілу паразитів, особливостей взаємовідносин з хазяїном та впливу 
факторів навколишнього середовища на стан паразитофауни є актуальною 
проблемою сучасної екологічної паразитології та екології загалом. 
Тому все більше зростає потреба у іхтіопаразитичному моніторингу 
гідроекосистем.
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Національний природний парк «Пирятинський» розташований у 
північно-західній частині Полтавської області, у Пирятинському районі. 
Територія парку лежить в долинах річок Удай, Перевод, Сліпорід та Руда. 
Це - рівнинні річки з невеликою швидкістю течії 0,1-0,3 м/с [Абдулоєва 
та ін., 2017]. 

Іхтіофауна р. Удай характеризується високим видовим різноманіттям. 
За даними досліджень 2014-2017 рр. до найбільш численних видів можна 
віднести такі: гірчак європейський, верховодка звичайна, плітка звичайна, 
краснопірка звичайна, плоскирка європейська, бобирець дніпровський. 
Найбільш рідкісними є види: лин звичайний, в’юн звичайний, карась 
золотий та ротань-головешка [Кошовий та ін., 2018].

Відбір проб проводився під час екологічної експедиції до НПП 
«Пирятинський» з 23 по 29 липня 2019 року. Лови проводились на 
глибинах до 2 м мальковою волокушею довжиною 6 м з вічком 5 мм 
та іхтіологічним сачком з вічком 5мм. Глибина в районах дослідження 
становила від 1 до 5 м.  Загалом було відібрано 30 екземплярів риб 2 
видів: 15 екземплярів складав інвазивний вид - ротань-головешка 
(Perccottus glenii)  і   15 ˗ вид Бернської конвенції - гірчак європейський 
(Rhodeus amarus). Постійні гідробіологічні станції для гірчака с. Леляки і 
с. Кейбалівка, для ротаня – с. Леляки оз. Хороло.

У 2 особин гірчака європейського було виявлено 2 представника 
Diplozoon paradoxum (Рис. 1) – вид плоских червів класу моногеней, 
що паразитує на зябрах коропових риб. Особливістю паразита є те, 
що при спарюванні дві особини, за допомогою спеціальних органів, 
зкріплюються разом, утворюючи характерну хрестоподібну фігуру. 

Рис. 1. Diplozoon 
paradoxum 
із зябрових 
пелюсток гірчака 
європейського 
р. Удай
с. Кебалівка, 
28.07.2019 
(збільш. Х 60)
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У обох видів риб було знайдено представників паразитичних інфузорій 
роду Trichodina (Рис. 2). У гірчака європейського (Rhodeus amarus) 
зафіксована незначна кількість інфузорій, у ротаня головешки (Perccottus 
glenii) – практично на кожній особині. У гірчака європейського локалізація 
паразитів в основному спостерігалася на зябрових пелюстках та незначна 
кількість на плавцях. У ротаня головешки найбільше інфузорій було 
знайдено на зябрах та плавцях, значно менше на поверхні тіла.

Рис. 2 Інфузорія Trichodina sp. 
з ротаня-головешки оз. Хороло 
29.07.2019
(збільш. Х 900)

Таким чином, для представників аборигенних та інвазивних видів риб 
спостерігаються істотні відмінності як у видовому складі паразитів, так і 
у їх просторовому розподілі у мікробіотопах огранізиу хазяїна.
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Demchenko O., Trokhymets V. STRUCTURE OF LITTORAL 
ZOOPLANKTON COMMUNITY OF THE OLEKSANDRIVKA RESERVOIR. 
In this work, the results of the research of littoral zooplankton community in 
summer of 2017 and 2018 are shown. 22 species of the main three zooplankton 
groups were registered in 2017, 30 – in 2018 (new species for this reservoir 
were not found). Also, the results of the work are an establishment of cladoceran 
dominance in the littoral faunistic spectrum and establishment of a dominance 
of the littoral phytophilic group in the ecological spectrum. 

У зв’язку з необхідністю забезпечення потреби безпечного та фінансово 
вигідного функціонування Южно-Української АЕС і Ташлицької ГАЕС 
постає питання підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі 
з відмітки 16,0 до 20,7 м над рівнем моря. Проте обґрунтування 
даного підвищення рівня води у водоймі або доведення неможливості 
подальшого здійснення даного проекту потребують екологічного аналізу, 
складовою частиною якого є дослідження динаміки змін біологічної 
складової в екосистемах водойм Південноукраїнського енергокомплексу. 
У роботі представлені дані щодо досліджень літорального зоопланктону 
Олександрівського водосховища влітку 2017 та 2018 роках. Продовження 
сучасного моніторингу структурно-функціональної організації 
угруповань літорального зоопланктону цієї водойми є необхідною 
складовою гідроекологічних досліджень і має важливе прикладне 
значення [Трохимець, 2017]. 

Проби зоопланктону було відібрано у літній період 2017 та 2018 роках 
в межах чотирьох базових станцій: верхня частина Олександрівського 
водосховища (у 2 км від села Панкратове, лівий берег), лівий берег середньої 
частини, правий берег середньої частини та нижня частина (правий берег). 

У 2017 році у пробах виявили 22 види, що належать до трьох 
основних груп зоопланктону. При цьому коловертки налічували 3 види, 
гіллястовусі ракоподібні – 12, веслоногі ракоподібні – 7. Фауністичний 
спектр літорального зоопланктону склав: коловертки – 13,64 %, 
гіллястовусі ракоподібні – 54,55 %, веслоногі ракоподібні – 31,81 %. До 
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складу пелагічної групи входили 7 видів (31,8 % від загальної кількості 
видів зоопланктону), придонно-фітофільної – 4 (18,2 %), а літорально-
фітофільної – 11 (50 %). Під час аналізу трофічного спектру виявили 
зоопланктерів трьох груп: мирні зоопланктери були представлені 15 
видами (68,2 % від загальної кількості видів зоопланктону), еврифаги 
– 3 (13,6 %), хижі – 4 (18,2 %). Загалом видове багатство літорального 
зоопланктону було найвищим у межах верхньої  та середньої частин 
водойми. Так, у верхів’ї виявили 9 видів, біля правого берега середньої 
частини – 17, біля лівого берега середньої частини – 9, а в пониззі – 4. 

У 2018 році у пробах виявили 30 видів, що належать до трьох 
основних груп зоопланктону. Коловертки налічували 6 видів, 
гіллястовусі ракоподібні – 16, веслоногі ракоподібні – 8. Фауністичний 
спектр літорального зоопланктону склав: коловертки – 20%, 
гіллястовусі ракоподібні – 53,3 %, веслоногі ракоподібні – 26,7 %. До 
складу пелагічної групи входили 9 видів (30 % від загальної кількості 
видів зоопланктону), придонно-фітофільної – 7 (23,3 %), а літорально-
фітофільної – 14 (46,7 %). Під час аналізу трофічного спектру виявили 
зоопланктерів трьох груп: мирні зоопланктери були представлені 
22 видами (73,3 % від загальної кількості видів зоопланктону), 
еврифаги – 3 (10 %), хижі – 5 (16,7 %). Видове багатство літорального 
зоопланктону також було найвищим у межах верхньої  та середньої 
частин водойми. Так, у верхів’ї виявили 16 видів, біля правого берега 
середньої частини – 17, біля лівого берега середньої частини – 16, а 
в пониззі – 4. 

Кількісні показники у 2017 р. варіювали від «низьких» до «нижче 
середнього» (щільність: від 760 екз./м3 до 71800 екз./м3 , біомаса: від 
0, 017 г/м3 до 1,931 г/м3), у 2018 р. – від «дуже низьких» до «низьких» 
( щільність: від 480 екз./м3 до 30480 екз./м3 , біомаса: від 0, 005 г/м3 до 
0,966 г/м3).

У ході дослідження було встановлено домінування у видовому 
багатстві представників гіллястовусих ракоподібних, що загалом 
характерно для літоральних угруповань зоопланктону влітку. Це 
свідчить про формування у літоралі водосховища складно організованих 
фітоценозів, внаслідок чого виникли умови для розвитку в угрупованнях 
зоопланктону літорально-фітофільних екологічних груп. 
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Dryuk N.N. LESIONS OF TREE PLANTATIONS OF VISCUM ALBUM 
L. IN THE CONDITIONS OF THE CITY OF KYIV. (ON THE EXAMPLE OF 
PECHERSKYI DISTRICT). The study of mistletoe spread characteristics in the 
urbanized conditions of Kyiv on the example of Pecherskyi district was presented 
in this article. The results of the study can be used to create a knowledge base for 
curbing the prevalence of mistletoe tree plantations on the Kyiv territory. Gradual 
climate change, an increase of daily average temperature and anthropogenic 
load cause changes in ecosystems. One such example is the spread of mistletoe 
in the city of Kyiv, namely its accumulation in certain city areas and environment 
in quantities significantly exceeding the natural background. One hundred 
twenty-six trees that were examined belonged to 12 species, 46 (36.5%) trees 
were affected by mistletoe. The total number of white mistletoe in the study area 
was 916. The most affected trees were the ones of acutifolia maple and robinia 
pseudoacacia. In the surveyed area, there were no affected trees of such species 
as linden, hearty, birch hanging, chestnut and apple tree.

Омела біла (Viscum album L.) – це вічнозелена напівпаразитна 
кущова рослина. Площа уражених зелених насаджень цією рослиною, 
особливо в урбанізованих територіях, швидко зростає. Наріз навіть без 
застосування статистичних методів помітно, що за останні роки кількість 
уражених дерев зросла в декілька разів. Viscum album також достатньо 
широко поширена на території міста Київ. Сьогодні проблема боротьби 
з омелою як ніколи актуальна задля збереження зелених насаджень. 
Часто засоби перешкоджання розповсюдженню та поширенню омели є 
малоефективними та часто локальними. Нашою метою є проаналізувати 
особливості видового складу деревних рослин, які уражені V. аlbum, що 
може бути використаним як рекомендації щодо актуалізації та оптимізації 
методів боротьби із V. аlbum. 

Об’єктом дослідження були деревні насадження Печерського району м. Києва.
Підрахунок особин омели білої та рослин носіїв проводили 

маршрутним методом. Маршрут (1000 м) був прокладений трьома 
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типовими вулицями (вулиця Госпітальна, провулок Лабораторний та 
вулиця Літня).

Вибір вулиць був зумовлений:
1) відсутністю санітарної вирубки та інших робіт комунальними 

службами;  
2) наявністю деревних насаджень з різним віковим складом (від 

20 до 200 років);
3) наявністю різних за складом порід дерев (12 видів);
Підрахунок вели по обидва боки маршруту на відстань до 7 метрів 

включно. Рахували дерева, які були вище за 5 метрів чи мали діаметр 
стовбура на рівні 1,5 метра від землі більше 15 см. 

Аналізували такі показники:
1) кількість особин (кущів) омели білої;
2) вид ураженого дерева; 
3) стан ураженого дерева;
4) оцінка ураження дерева за модифікованою бальною шкалою 

Друде [Drude, 1890].
На маршруті, який вивчали, зростає 12 видів дерев загальною кількістю 

126 особин. Переважаючими породами, виявленими у складі зелених 
насаджень Печерського району м. Києва, виявилися Robinia pseudoacacia L., 
Acer platanoides L., Tilia cordata Mill. та Betula pendula Roth. Визначення 
здійснювалося як за генеративними, так і за генеративними органами 
[Определитель …, 1972; Доброчаева та ін., 1987].

З 12 видів уражені 5 (46 дерев), що становить 36,5% від усіх оглянутих 
насаджень. Співвідношення уражених та не уражених дерев окремих видів 
різне – від 71,4% до 100%. Це може бути пов’язано із різним характером крони 
та самих гілок дерев. Ураженими були тільки найвищі дерева Populus alba 
L. (більше 40 м), які є найпривабливішими для птахів. Окрім того, звичайно, 
прослідковується закономірність, що найвищі дерева водночас доволі старі 
(70–120 років) і опірність до хвороб чи паразитів в них набагато нижча. Дерева 
середньої висоти (близько 15 м) були не уражені. Характер уражень оцінювали 
за модифікованою шкалою Друде (табл. 1, 2) [Drude, 1890].

Таблиця 1
Шкала Друде з модифікацією

Ураження (кількість особин омели)
Відсутне

 

Одиничне 

(1)

Мале

 (2–3)

Середнє

 (6–10)

Рясне

 (10–20)

Вкрай рясне 

(більше 20)
0 1 2 3 4 5
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За період дослідження (3 роки ) 9 дерев загинули: Sorbus aucuparia – 
6; Acer platanoides – 3 дерева (разом 19,6% від усіх уражених дерев).

На 46 уражених деревах було виявлено 916 особин (кущів) омели. 
Проте ступінь ураження кожного дерева був різним; на окремих деревах 
було виявлено більше 140 особин омели, такі дерева можна назвати 
безпосереднім осередком омели білої. Крім того, під час дослідження 
було виявлено, що деякі види дерев більш «привабливі» для паразита, і 
це не було пов’язано з віком дерев-носіїв. Так, найбільш привабливим для 
паразита був Acer platanoides – 10 екземплярів цього дерева стали носіями 
для 704 (76,9%) особин (кущів) омели. Різні за віком дерева цього виду 
були уражені однаково інтенсивно. На другому місці за цим показником – 
Robinia pseudoacacia, 15 екземплярів якої стали носіями для 160 (17,5%) 
особин (кущів) омели.

Таблиця 2
Характеристика ураження видів у зоні маршруту

Види деревних порід у 
зелених насадженнях

Кількість дерев в зоні маршруту

Усього
Не уражено Уражено З них загинуло

Абс. % Абс. % Абс. %
Acer platanoides L. 23 13 23,1 10 76,9 3 30,0

Aesculus hippocastanum L. 10 10 0 0 0
Acer negundo L. 4 0 0 4 100

Betula pendula Roth 17 17 0 0 0
Carpinus betulus L. 3 0 0 3 100

Populus alba L. 7 2 28,6 5 71,4
Populus nigra L. 10 10 0 0 0

Robinia pseudoacacia L. 20 5 25,0 15 75,0
Prunus cerasus L. 5 5 0 0 0

Sorbus aucuparia L. 9 0 0 9 100 6
Tilia cordata Mill. 15 15 0 0 0

Ulmus americana L. 3 3 0 0 0
Разом 126 80 63,5 46 36,5 9 19,6

За результатами досліджень було виявлено ступінь ураження омелою 
білою зелених деревних насаджень Печерського району м. Києва. 
Оглянуті 126 дерев належали до 12 видів, уражених омелою було 46 
(36,5%) дерев. Загальна кількість особин омели білої на досліджуваній 
ділянці становила 916. Найбільш ураженими виявилися особини Acer 
platanoides L. Robinia pseudoacacia L. На досліджуваній ділянці не 
були ураженими дерева видів Tilia cordata, Betula pendula та Aesculus 
hippocastanum, які можуть бути рекомендовані в подальшому для зелених 
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насаджень в місті, з метою уникнення масового ураження та поширення 
на суміжних територіях Viscum album L. 
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Nezbrytska I., Velynska A. Assessment of toxicity of combined fungicide 
by method biotesting. Investigated acute toxicity for the freshwater microalga 
Desmodesmus subspicatus of a combined fungicide, containing the active 
substances propiconazole (250 g/dm3) and cyproconazole (80 g/dm3), which 
at the 72h is 2,2 mg/dm3. According to the results of experimental studies 
and using predictive modeling, it is established that the active substances 
of fungicide (propiconazole +cyproconazole) are highly toxic to the aquatic 
flora and their interaction has additive character. This indicates the danger of 
triazols derivatives for hydro-ecosystems, which should be taken into account 
when applying the fungicide.

Фунгіциди – група пестицидів, що використовуються для боротьби 
з грибковими захворюваннями рослин. Патогенні грибки важко 
піддаються знешкодженню, що вимагає багаторазового застосування 
фунгіцидів протягом вегетаційного сезону рослин. З метою скорочення 
кількість обробок та запобігання розвитку резистентності у шкідливих 
організмів в рослинництві використовуються комбіновані фунгіциди, до 
складу яких входять декілька діючих речовин (д.р.). Проте при подібному 
застосуванні пестицидів зростає екологічний ризик, що обумовлює 
необхідність проведення досліджень, які спрямовані на оцінку небезпеки 
їх впливу для довкілля.

Відповідно до Директиви Ради 91/414/ЄEC [1991] оцінка небезпеки 
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пестицидів для довкілля здійснюється методом біотестування за 
використання водних та наземних організмів. 

Метою даної роботи було встановити токсичність комбінованого 
фунгіциду  з діючими речовинами пропіконазол 250 г/ дм3 та ципроконазол 
80 г/ дм3 за його впливом на мікроводорість Desmodesmus subspicatus. 

У дослідженнях використовували комбінований фунгіцид (д.р.: 
пропіконазол 250 г/ дм3 та ципроконазол 80 г/ дм3), діючі речовини якого 
відносяться до хімічної групи триазоли, у формуляції – концентрат, що 
швидко емульгується. Експерименти проводили згідно з рекомендованою 
методикою ДСТУ ISO 8692:2010 [2011]. Альгологічно чисту культуру 
прісноводної одноклітинної водорості Desmodesmus subspicatus (Chodat) 
E.Hegewald&A.SchmidtIBASU-A 303 вирощували за температури 20±2 ºС 
та освітленості 6-6,5 клк (з чергуванням світлового та темнового періодів 
16:8). 

Фунгіцид додавали в середовище росту культури у концентраціях: 
0,1; 0,5; 1; 2,5 та 5 мг/дм3. Контролем слугувала культура водорості, 
яку вирощували на поживному середовищі без додавання фунгіциду. 
Інтенсивність росту визначали в динаміці шляхом підрахунку чисельності 
клітин водорості у камері Горяєва за використання методу мікроскопії.

Відсоток сповільненості росту водорості обчислювали за формулою:
Iµi = ((µc - µi) /µc)  100,

де Iµi– відсоток сповільненості росту водорості (швидкості росту) за 
концентрації проби для випробування i; µc – середня питома  швидкість 
росту в контрольній пробі; µi – середня питома швидкість росту в 
дослідній пробі.    

Середню ефективну концентрацію (EC50) розраховували із графіка 
залежності відсотка інгібування росту водорості від концентрації 
комбінованого фунгіциду. 

Токсичність комбінованого фунгіциду, що містить суміш діючих 
речовин пропіконазол (250 г/ дм3) + ципроконазол (80 г/ дм3) з подібним 
механізми дії (відносяться до триазолів), оцінювали за використання 
прогностичної моделі сумування концентрацій, яка описується наступним 
рівнянням [Kortenkamp, 2009]: 

де n – кількість компонентів в суміші; і складає від 1 до n; сі   – 
концентрація компонента і, в %; ЕС50і– значення EС50 компонента і, мг/
дм3; ЕС50mix – значення EС50 суміші в цілому, мг/дм3. 

Для встановлення характеру взаємодії компонентів фунгіциду 
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використовували показник MDR (мodel deviation ratio), який виражає 
співвідношення величини прогнозованої токсичності до величини 
спостережуваної (експериментально отриманої) токсичності суміші 
пестицидів [Belden, 2007]. 

Згідно з одержаними результатами (рис. 1), за концентрації  
фунгіциду 0,1 мг/дм3 динаміка чисельності клітин у культурі практично 
не відрізнялася від контролю. Натомість, із внесенням препарату в 
концентраціях 0,5; 1; 2,5 та 5 мг/дм3 відбувається помітне пригнічення 
ростових процесів у D.  subspicatus. Для досліджуваних концентрацій 
(2,5 та 5 мг/дм3) це пригнічення становить 54-82 % (Р<0,05 ).

Рис. 1. Динаміка чисельності 
клітин Desmodesmus subspicatus 
за дії комбінованого фунгіциду 
(діючі речовини: пропіконазол, 
250 г/ дм3 + ципроконазол, 80 
г/ дм3) в різних концентраціях 
(* –Р<0,05 за t-критерієм 
Стьюдента).

Стосовно інших показників стану культури, починаючи з 2-ї доби 
експерименту за дії комбінованого фунгіциду в концентраціях 2,5 та 5 
мг/дм3 спостерігаються морфологічні зміни культури, які виражаються у 
появі роздутих та знебарвлених клітин. 

Графічно розраховано (рис. 2), що EC50 фунгіциду (д.р.: пропіконазол, 
250 г/л + ципроконазол, 80 г/л) для зеленої мікроводорості D. subspicatus 
на 72 год експозиції становить 2,2 мг/дм3. В перерахунку на пропіконазол 
EC50 складає 0,55 мг/дм3, а в перерахунку на ципроконазол – 0,18 мг/
дм3. Згідно Узгодженої на глобальному рівні системи класифікації і 
маркування хімічних речовин (Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals) [2019] пропіконазол  та ципроконазол можна 
віднести до 1 класу небезпеки для водної флори.

Отримані результати щодо високої токсичності діючих речовин 
узгоджуються з даними наукової літератури [Ochoa-Acuña, 2009]. 

За результатами експериментальних досліджень, використовуючи 
модель сумування концентрацій, визначили токсичність суміші 
пропіконазол (250 г/ дм3) + ципроконазол (80 г/ дм3), а саме: ЕС50 суміші 
складає 1 мг/дм3. Розрахована величина MDR становить 1,4, тобто ця 
величина згідно [Belden, 2007] свідчить про адитивність: компоненти 
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суміші не впливають на токсичність один одного. Визначення характеру 
взаємодії компонентів суміші пестицидів необхідно  для виявлення 
можливих синергічних ефектів.

Рис. 2. Графік залежності відсотку 
інгібування росту водорості 
Desmodesmus subspicatus від 
концентрації фунгіциду (діючі 
речовини: пропіконазол, 250 г/ дм3 
+ ципроконазол, 80 г/ дм3).

Таким чином, за результатами експериментальних досліджень 
та використовуючи прогностичне моделювання встановлено, що 
діючі речовини комбінованого фунгіциду (пропіконазол 250 г/ дм3 + 
ципроконазол, 80 г/ дм3) є високотоксичними і їх взаємодія носить 
характер адитивності. Це свідчить про небезпеку похідних триазолів 
для водної біоти, зокрема для представників автотрофної ланки водних 
екосистем, що слід враховувати при застосуванні фунгіциду.
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Nikitenko O., Koshovyi I. THE SPECIES DIVERSITY OF FISH OF THE 
UDAY RIVER WITHIN THE PYRYATYNSKY NATIONAL NATURE PARK. In 
the catches of 2019 year in the Uday river, 16 species of fish belonging to 5 
families were found on National Nature Park “Pyryatynsky” territory. The 
largest species richness was found on a station near the village. «Kaybalovka» 
(11 species). Rhodeus amarus of the total number of individuals dominated in 
almost all samples (Rhodeus amarus D=53,2%).

Забруднення річок стічними водами, сільськогосподарськими 
відходами, промисловими відходами, а також нераціональне використання 
водних біоресурсів призводить до зменшення видового різноманіття 
аборигенної іхтіофауни водних об’єктів.

Осередками постійної охорони та моніторингу ключових видів аборигенної 
іхтіофауни є території природно-заповідного фонду, зокрема, Національні 
природні парки, які створюються з метою збереження, відтворення і ефективного 
використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу 
природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну 
цінність. Не є виключенням і Національний природний парк «Пирятинський», 
який взяв під охорону долину річки Удай та її приток в адміністративних межах 
Пирятинського району Полтавської області. НПП «Пирятинський» створений 
з метою збереження та раціонального використання унікальних і еталонних 
природно-ландшафтних та історико-культурних комплексів.

Річка Удай – права притока річки Сула. Її загальна довжина 324 
км, а площа водозбірного басейну 7030 км². Протяжність русла в 
межах національного парку сягає 65 км. Меліоративні роботи ХХ ст. 
не торкнулися долини Удаю, тому тут збережена в природному стані 
заплавна система, яка подекуди сягає 2 – 3 км в ширину. 

Перший повний список видів риб на середній течії р. Удай нараховував 
27 видів кісткових риб з 6 родин [Подобайло, 2008]. Планомірне 
вивчення іхтіофауни р. Удай пов’язане з підготовкою та створенням НПП 
«Пирятинський» [Глотова, 2012]. На сьогоднішній день в національному парку 
налагоджені моніторингові дослідження розподілу та відносної чисельності 
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малорозмірного рибного населення [Кошовий, 2015, 2016, 2017, 2018].
Збережена у природному стані заплавна система річки Удай обумовлює 

її сучасний видовий склад іхтіофауни, який нараховує 32 види риб з 9 
родин, а це в свою чергу 33 % від видового складу басейну р. Дніпро без 
Дніпровсько-Бузького лиману. Причому, лише два види є інвазійними для 
р. Удай. Тому, саме акваторії р. Удай в межах НПП «Пирятинський» це 
важливий осередок збереження аборигенної іхтіофауни басейну р. Дніпро.

Відбір іхтіологічних проб проводили в рамках моніторингових робіт 
спільно з науковим відділом НПП «Пирятинський» в липні 2019 року. 
Контрольні лови було проведено мальковою волокушею довжиною 6 м з вічком 
5 мм на 8 стаціонарних гідробіологічних станціях по руслу р. Удай в межах 
НПП «Пирятинський» (табл.1). Матеріал фіксували у 4% розчині формаліну. 
Камеральну обробку здійснювали на фіксованому матеріалі. Визначення видів 
риб проводили за визначниками Коблицької [Коблицкая, 1981] та Мовчана 
[Мовчан, 2011]. Крім того, ми розрахували фреквенцію (F) [Kosco, 2007] 
для кожного виду, тобто відсоток станцій, в яких вид присутній. Також було 
визначено відсоток кожного виду від загальної кількості особин (D).

Таблиця 1
Географічні координати стаціонарних гідробіологічних станцій на яких було 
здійснено відбір іхтіологічних проб

№ Назва та місце розташування станції Географічні 
координати

1 «Кроти», с. Кроти, Пирятинський район, Полтавська область 50°23’189” N
32°28’541” E

2 «Гурбинці», с. Гурбинці, Пирятинський район, 
Полтавська область

50°21’822” N
32°28’622” E

3 «Леляки», с. Леляки, Пирятинський район, Полтавська область 50°20’167” N
32°29’659” E

4
«Кейбалівка», с. Кейбалівка, Пирятинський район, 

Полтавська область
50°18’345” N
32°30’093” E

5 «Острів Масальський», м.Пирятин, Полтавська область 50°13’625” N
32°33’335” E

6 «Сумський міст», поблизу с. Високе, Пирятинський район, 
Полтавська область

50°13’625” N
32°33’335” E

7 «Велика Круча», с. Велика Круча, Пирятинський район, 
Полтавська область

50°11’169” N
32°34’351” E

8 «Повстинь», с. Повстинь, Пирятинський район, 
Полтавська область

50°11’188” N
32°40’251” E

Всього виловлено 1154 екземпляри кісткових риб, що належать до 16 
видів з 5 родин. Майже у всіх пробах домінував Rhodeus amarus D=53,2% 
від загальної кількості особин. До найпоширеніших видів можна 
віднести Alburnus alburnus D=22,1%. Число видів зареєстрованих на 
станціях складало від 3 до 11, зокрема, найбільшим видовим багатством 
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характеризувалась станція № 4 – «Кейбалівка» (11 видів), а найменшим 
№ 5 – «Острів Масальський» (3 види) (табл. 2).

Таблиця 2
Видове різноманіття та відносна чисельність риб р. Удай в межах НПП 
«Пирятинський» у 2019 році

№ Назва виду № станції D 
(%)

F 
(%)1 2 3 4 5 6 7 8

1 Leuciscus 
borystenicus 2 36 29 2 0 0 0 1 6,1 62,5

2 Leuciscus idus 0 0 0 0 3 0 5 0 0,7 25
3 Leucaspius 

delineatus 0 4 1 26 0 0 0 4 3 50

4 Rulilus rutilus 0 10 26 8 0 0 1 1 3,9 62,5

5 Scardinius 
erythrophthalmus 2 0 24 4 0 0 34 21 7,3 62,5

6 Alburnus alburnus 20 42 159 30 5 0 0 0 22,1 62,5
7 Blicca bjoerkna 0 2 0 3 0 0 4 0 0,78 37,5
8 Rhodeus amarus 2 64 136 297 1 0 0 114 53,2 62,5
9 Gobio gobio 0 0 0 9 0 0 0 1 0,86 25
10 Carassius gibelio 0 0 0 0 0 1 0 0 0,64 12,5

11 Tinca tinca 0 0 0 0 0 3 0 0 0,25 12,5
12 Cobitis taenia 1 0 0 1 0 0 0 0 0,17 25
13 Misgurnus fossilis   0 0 0 0 0 1 0 0 0,64 12,5
14 Esox Lucius 0 0 0 0 0 2 0 2 0,34 25
15 Perca fluviatilis 0 0 0 2 0 0 0 0 0,17 12,5
16 Perccottus glenii 0 0 0 1 0 6 0 1 0,69 37,5

Всього видів 5 6 6 11 3 5 4 8
Всього особин 27 158 375 383 9 13 44 145

Найбільшу кількість екземплярів різних видів риб відловлено на 
станціях № 4 – «Кейбалівка» (383 екз.) та № 3 – «Леляки» (375 екз.), а 
найменшу на станції № 5 – «Острів Масальський» (9 екз.) (табл. 2).

Визначено, що з 16 видів риб, відловлених у річці Удай у 2019 році, за 
вибором нерестового субстрату присутні наступні екологічні групи риб: 
фітофіли (13 видів), псамофіли (1 вид - Gobio gobio), остракофіли (1 вид 
- Rhodeus amarus ), індиференти (1 вид - Perca fluviatilis ).

Виявлено один чужорідний вид – ротань-головешка (Perccottus glenii), 
який зареєстрований на трьох станціях № 4 – «Кейбалівка» (1 екз.), № 6 – 
«Сумський Міст» (6 екз.) та № 8 – «Повстинь» (1 екз.). 
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Opalko R., Kaskiv M.W. THE CURRENT STATE OF THE DEMODECOSIS 
PROBLEM. ANABASIS APHYLLA: NEW OPPORTUNITIES IN TREATMENT. 
Nowadays, one of the most common parasitic skin diseases is demodicosis, the 
incidence of which is 2-5%. It is also worth mentioning that demodicosis is ranked 
seventh in frequency among skin diseases. Over the last four years, the morbidity 
caused by the Demodex mite is rapidly progressing in Rivne city. Having analyzed 
many literary sources, we drew attention to such plant as anabasis, that has been 
used since ancient times. However, in traditional medicine for the treatment of 
demodicosis, this drug is not widely used in Ukraine today. Four patients with 
demodicosis agreed to use a herb extract of Anabasis as a treatment. A week 
after taking medicine, a marked improvement occurred.

Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні значна частина 
людей страждає від паразитарних захворювань шкіри,  що стає надзвичайно 
актуальною проблемою у зв’язку з їх широкою розповсюдженістю. Одним 
з найбільш поширених паразитарних захворювань шкіри є демодекоз [1],  
захворюваність, яка становить 2-5% і стоїть на сьомому місці по частоті 
серед шкірних хвороб [2]. Це можна пояснити необізнаністю у причинах 
виникнення демодекозу, симптомів прояву захворювання чи неправильному 
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виборі способів лікування, внаслідок чого терапія не має ніякого ефекту. 
Недостатня вивченість, а також складність захворювання з кожним роком 
тільки погіршують статистику. У місті Рівне за останні чотири роки 
захворюваність, викликана кліщем демодекс, стрімко прогресує. 

Метою роботи було вивчення особливостей етіології, патогенезу, 
паразитичної дії кліщів демодекс у населення м. Рівне та розробка 
науково - обґрунтованих методів профілактики та лікування для зниження 
ймовірності розвитку демодекозу.

Об’єкт дослідження – поширення, морфологія та етіологія 
паразитарних захворювань людини, що викликаються членистоногими. 

Предмет дослідження – особливості розповсюдження кліщів роду 
Demodex серед мешканців м. Рівне.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі досить докладно 
узагальнені й обґрунтовані особливості морфології, етіології, патогенезу, 
паразитичної дії кліщів демодекс. Вперше студентами РМА здійснено 
моніторинг захворюваності населення м. Рівне на демодекоз (Demodex 
folliculorum і Demodex brevis). 

Крім того з`ясовані цінні властивості екстракту рослини Анабазиса 
безлистого (Anabasis aphylla L.). Описано застосування у лікуванні 
кліща демодекс. 

Виклад основного матеріалу. Провівши моніторинг захворювання 
населення м. Рівне у спеціалізованому лікувально-профілактичному закладі з 
виявлення, діагностики, лікування та профілактики шкірних та венерологічних 
захворювань на демодекоз, ми дійшли висновку, що захворювання за 2015-
2019 роки стрімко зростає, про що засвідчує діаграма на рисунку 1.1. Так, 
за 2015 рік первинно зафіксовано 32 випадки захворювання на демодекоз, у 
2016 на 19 випадків більше, а у 2017 році первинно встановлено 74 випадки 
захворюваності, у 2018 році спостерігається тенденція до збільшення 
захворюваності до 99 випадків, у 2019 – 150 випадків.

Аналіз літературних джерела  свідчить, що у  кліщів підвищена 
активність восени та влітку, наводячи такі дані, що в зимовий період кліщі 
виявлялися лише у 5—20 % пацієнтів, а навесні та влітку — у 40— 95 %. 

Ми поцікавились, в якій порі року фіксується найбільша кількість 
первинних та вторинних звернень на демодекоз у населення м. Рівне. За 
нашими спостереженнями та моніторинговими даними пік звернень у м. 
Рівне за останні три роки припадає на перші числа календарного місяця 
вересня, що засвідчує діаграма на рисунку 1.2. На нашу думку, можна 
провести таку паралель; так як найбільшу активність D. folliculorum 
brevis та D. folliculorum longus проявляють за температури 18 – 28°C, а це 
звичайно, літній вплив температурного режиму на шкіру, внаслідок чого 
активніше починає вироблятись шкірний жир, який і є, по суті, джерелом 
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живлення для демодекса, тому після літніх місяців, на початку вересня 
спостерігається загострення захворюваності на демодекоз, а внаслідок і 
збільшення частоти первинного та вторинного звернення населення до 
спеціалізованих закладів.

Рис. 1.1. Динаміка захворюваності населення м. Рівне на демодекоз.

Рис. 1.2. Захворюваність на демодекоз по місяцях за 2015-2019 рр.

Як відомо, демодекси живуть на людині дуже давно і за цей час встигли 
добре пристосуватись та перейти від сапрофітного до ектопаразитарного, 
а згодом і ендопаразитарного способу життя (в ході деяких досліджень 
кліщі Demodex були виявлені у слині, мокротинні, сльозах, жовчі та калі). 
Серед молоді до 20 років кліщів Demodex виявляють у 13–20 %, а у віці 
70 років цей показник сягає 95– 100%.

Ми дізнались у фахівців Рівненського обласного шкірно-венерологічного 
диспансера про те, що лабораторно Demodex folliculorum виявляють частіше за 
Demodex brevis, частіше виявляють останнього у представників жіночої статі. 

У науковій літературі є дані про дослідження, в якому спостерігали 
розвиток клінічної картини демодекозу з характерною подібною 
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стадійністю у людей, які контактували із хворою, на шкірі якої лабораторно 
було виявлено велику кількість демодексів, це у свою чергу доводить той 
факт, що кліщі Demodex можуть передаватися від людини до людини при 
близькому контакті та через постільну білизну, перукарський інвентар, а 
особливо через інструменти для візажу, а це штучні нейлонові кисті або 
кисті з натурального волосся, кози, білки, поні і навіть песця, які дуже 
важко піддаються дезінфекції.

Проаналізувавши безліч літературних джерел та старовинних 
народних фіторецептів, ми звернули увагу на таку рослину як анабазис, 
що має своє застосування з давніх-давен, а от в класичній медицині 
для лікування демодекозу цей лікарський засіб, на сьогодні в Україні, 
використовується не так часто.

Так як у м. Рівне ситуація з демодекозом невтішна, ми запропонували 
лікарю - дерматовенерологу звернути увагу на цінні властивості 
екстракту рослини Анабазис безлистий (Anabasis aphylla L.),  описаного 
з давних-давен і спробувати застосувати у лікуванні  кліща демодекса. 
Четверо пацієнтів погодились застосувати для лікування екстракт трави 
«Анабазис». З анамнезу двох чоловіків, які страждали від демодекозу 
протягом півтора року, обличчя було постійно жирне, спостерігалась 
наявність прищів, акне. Звернулася до дерматолога, який призначив різні 
мазі, креми, примочки. Нічого не допомагало: всі симптоми поверталися 
при настанні літа. Впоратись з захворюванням допоміг тільки розчин 
анабазис. Двоє жінок 21 та 35 років теж висловлюються на підтримку 
«Анабазис». Через тиждень наставало помітне покращення.

В результаті проведеного аналізу та на підставі власних досліджень і 
спостережень нами визначено та встановлено:

1. Захворювання на демодекоз у м. Рівне за 2015-2019 роки стрімко 
зростає. Так, за 2015 рік первинно зафіксовано 32 випадки захворювання 
на демодекоз, у 2016 на 19 випадків більше, а у 2017 році первинно 
встановлено 74 випадки захворюваності, у спостерігається 2018 році - 99 
випадків, а у 2019р. – 150 випадків.

2. Кліщі демодекс з однаковою частотою та інтенсивністю виявляються 
на шкірі зовнішнього вуха, носо-губного трикутника, щоках, шиї, скронях  
у людей обох статей та різних вікових груп, частіше у жінок.

3. Активність кліщів залежить від пори року - це осінні та літні місяці, 
про що засвідчують дані моніторингу. Можливо це пов’язане з більш-
менш сталими умовами для життя демодексів. 

4. Доведено властивості «Анабазину», який має здатність повністю 
паралізувати нервову систему кліщів (Demodex folliculorum, Demodex 
brevis), що дає змогу застосування анабазису в класичній медицині для 
лікування демодекозу.
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YANIUK M., BEZSMERTNA O. INFLUENCE OF THE BIOGENIC 
COMPONENTS ON THE DISTRIBUTION OF SALVINIA NATANS (L.) 
ALL. (SALVINIACEAE) IN THE DNIPRO RIVER IN KYIV. Analysis of the 
relationship between the presence of Salvinia natans in its natural environment 
and the concentration of nitrogen and phosphorus compounds in it. Salvinia 
natans is a species listed in the Red Book of Ukraine . Today, information on 
the tolerance of Salvinia natans to various environmental factors needs to be 
clarified and complemented. This paper proves the importance of nutrients for 
better distribution of Salvinia natans. It was found that Salvinia natans occurs 
in areas with high concentrations of ammonium ions (NH4

+) and phosphates 
(PO4

3–) and the lack or low concentration of nitrites (NO2
-), nitrates (NO3

-).

Сполуки азоту і фосфору належать до біогенних компонентів, які містяться 
у річкових водах. Зі сполук азоту для річок найхарактерніші нітрати, оскільки 
води річок добре аеруються і нітритний та амонійний іони за таких умов 
нестійкі й окиснюються. Концентрації азоту та фосфору, характеризують 
трофність («кормність») водних об’єктів [1]. Вважається, що евтрофування 
розпочинається за вмісту у воді азоту у кількості від 0,2-0,3 мг/л, а фосфору 
від 0,01-0,02 мг/л і більше. В евтрофних водоймах відмічається зростання 
частки амонійного азоту в його загальній кількості [2].

Salvinia natans – вид, який занесений до Червоної книги України 
зі статусом «неоціненний» [3]. Сьогодні поширений на території 
України досить неоднорідно. Незважаючи на значну кількість наукових 
публікацій, присвячених дослідженню фітосорбційних властивостей 
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видів роду Salvinia, на сьогодні відомості про толерантність сальвінії 
плаваючої до різних екологічних факторів середовища (в тому числі до 
сполук фосфору та азоту) потребують уточнення та доповнення.

Уперше нами була проаналізована залежність між наявністю Salvinia natans 
у її природному середовищі та концентрації у ньому сполук азоту та фосфору. У 
басейні річки Дніпро в межах міста Києва 23.09.2019 було відібрано 10 проб (5 
проб у місцях, де була сальвінія плаваюча, та 5 проб у місцях де сальвінія була 
відсутня). Для відбору проб обирались заплавні місця зі слабким водотоком. 
У відібраних пробах визначались концентрації іонів амонію (NH4

+), нітритів 
(NO2

–), нітратів (NO3
–) та фосфатів (PO4

3–). Також додатково були виміряні 
температура (23,3-23,5оС) та Рh (7-7,5) води, де були відібрані проби.

Для визначення амонійного азоту у відібраних пробах використовували 
фотометричний метод з реактивом Неслера (K2HgJ4+KOH). Для визначення 
нітритів використовували фотометричний метод с сульфаніловою 
кислотою та α-нафтиламіном (реактив Гріса). Нітрати визначали за 
методикою фотометричного визначення NO3–-іонів з саліциловою 
кислотою. Для визначення фосфору фосфатів використовували 
фотометричний метод з молібдатом амонію (NH4)2MoO4.

У пробах води з місцевостей, де сальвінії плаваючої не було 
зафіксовано вміст азоту амонійного коливався в межах 0,29-0,30 мг/дм3, 
а в пробах із присутністю S. natans – 0,35-0,40 мг/дм3. Зазначений рівень 
вимірюваних показників свідчить про процес евтрофікації. 

Вміст азоту нітритного в місцях, де сальвінії не було, становив 0,03 
мг/дм3, вміст азоту нітратного – 1,11-2,53 мг/дм3, а в місцях, де сальвінія 
була – концентрація азоту нітритного коливалася в межах 0-0,002 мг/дм3, 
а концентрація нітратного азоту – 0-0,51 мг/дм3.

У всіх пробах відібраної води концентрація фосфору фосфатного 
була зафіксована в діапазоні 0,03-0,08 мг/дм3, що також вказує на 
підвищену евтрофікацію.

Отримані результати свідчать про те, що Salvinia natans трапляється 
у місцях із підвищеною концентрацією азоту амонійного та фосфору 
фосфатного, а підвищені концентрації азоту нітритного та нітратного 
можуть чинити інгібуючий вплив.
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Blume R.Y., Rabokon A.N., Postovitova A.S., Rakhmetov D.B., Pirko 
Y.V. Evaluation of genetic diversity of Ukrainian high-productive camelina 
breeding lines and cultivars for increasing of its breeding efficiency. Camelina 
(Camelina sativa) is considered as one of the most perspective oilseed crops 
for bio-jet fuel production. It is known that the center of origin of camelina 
is located in Eastern Europe (including Ukraine), but, beside that fact, the 
genetic diversity of Ukrainian C. sativa cultivars has not been assessed 
yet. Here we firstly report about complex evaluation of genetic similarity of 
Ukrainian camelina breeding lines and cultivars, analysis of morphometric 
and yield parameters as well as fatty acid composition of their seed oil. 
General comparison of obtained results allowed formulation of considerations 
for further camelina breeding. Described approach for assessment of camelina 
germplasm collections during breeding process could be considered as 
powerful tool for significant increasing of this oilseed improvement efficiency 
of improvement.

На зараз однією з найперспективніших олійних культур в світі для 
виробництва авіаційного біопалива вважається рижій посівний (Camelina 
sativa). Рижій розглядається як одна з найкращих олійних рослин для 
отримання біопаливної сировини в умовах Європи та Північної Америки. 
Саме на олії рижію було продемомонстровано можливість отримання 
якісного авіаційного біопалива [Natelson, 2015], і саме тому ця культура 
була обрана Міжнародною Асоціацією Повітряного Транспорту (ІАТА) 
як кандидат для виробництва біопалива для реактивних двигунів літаків 
комерційних авіаліній [IATA, 2015].
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Даний вид рослин походить зі східноєвропейського регіону, де він 
виник, як вважається, внаслідок поліплоїдизації та схрещування диких 
представників роду Camelina. Наразі обговорюється можливість участі 
декількох видів дикого рижію у формуванні гексаплоїдного геному C. 
sativa [Mandáková, 2019, Chaudhary, 2020]. Саме через подібні аспекти 
виникнення рижію рівень його генетичного різноманіття дуже низький, 
що накладає обмеження на селекційну роботу з цією культурою. Хоча на 
сьогодні різними вченими по усьому світу й здійснювалися дослідження 
з вивчення генетичного поліморфізму існуючих сортів рижію, оцінка 
генотипів рижію українського походження майже не проводилася, 
незважаючи на те, що даний регіон відноситься до центру походження 
C. sativa. В одному з нещодавніх досліджень вивчалися генетичні 
дистанції між сортами рижію польської та української селекції [Kurasiak-
Popowska, 2018]. Розглянуті в ньому українські сорти відносилися 
більшою мірою до аналізу результатів ще радянської селекційної роботи, 
тому вони не відображають наявні сучасні генетичні ресурси C. sativa 
в Україні. За даними Державного реєстру сортів України (https://agro.
me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini) станом на 2020 р. 
зареєстровано 8 сортів ярого рижію посівного, а також існує щонайменше 
8 сортозразків, які знаходяться на завершальних етапах селекційної 
роботи в Національному ботанічного саді ім. М.М. Гришка НАН України 
[Rakhmetov, 2014, Blume, 2016, 2020]. 

Саме тому, нами вперше проведено комплексну оцінку генетичного 
різноманіття сортозразків та сортів рижію української селекції, а також 
проаналізовано їх морфометричні показники, параметри врожайності 
та особливості жирнокислотного складу олії насіння. За результатами 
хроматографічного аналізу були виділено два генотипи ФЕОРЖЯФ-2 та 
ФЕОРЖЯФД (які також вирізняються високою олійністю), ліпіди насіння 
яких більшою мірою складаються з жирних кислот, довжиною менше С18. 

Також встановлено генетичні дистанції між вивченими генотипами 
рижію за допомогою поліморфізму ISSR, SSR та ILP (актин та β-тубулін) 
маркерів. На основі даних з попередніх досліджень було здійснено 
комплексне попарне порівняння генотипів рижію за різноманітними 
морфологічними показниками. В результаті порівняння дендрограм, 
побудованих на основі поліморфізму різних молекулярних маркерів, 
було підтвердженно високий рівень генетичної подібності у таких 
парах зразків: ФЕОРЖЯФЧП-ФЕОРЖЯФ-5, ФЕОРЖЯФ-5, Клондайк-
ФЕОРЖЯФД. Варто також відзначити, що у ході дослідження 
поліморфізму SSR-локусів було встановлено, що майже усім лініям чи 
сортам рижію характерний високий рівень гомозиготності. Раніше ця 
закономірність була встановлена й іншими вченими для ряду зарубіжних 
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сортів рижію [Manca, 2012, Zelt, 2016]. Найбільш віддаленими генетично 
виявилися сортозразки ФЕОРЖЯФ-2 та ФЕОРЖЯФД та сорти Міраж та 
Перемога. Так, схрещування цих генотипів у різних комбінаціях може 
теоретично забезпечити прояв гетерозису в першому поколінні.

В контексті даного дослідження можна говорити про підбір генотипів 
рижію, що характеризуються цікавими особливостями жирнокислотного 
складу (як генотипи ФЕОРЖЯФ-2 та ФЕОРЖЯФД), а також демонструють 
достатньо високий рівень врожайності та олійності насіння. Міраж, 
ФЕОРЖЯФ-2, Перемога та ФЕОРЖЯФД мають врожайність вище середньої 
та високий вміст ліпідів у насінні більше 42 % [Blume, 2016, 2020], що 
забезпечує вихід олії з одиниці площі на рівні більше 1200 кг/Га. Також 
морфометричні показники даних генотипів, як і врожайність, є близькими до 
середніх значень по вибірці, що додатково може сприяти гетерозису, оскільки 
раніше було виявлено, що дане явище більшою мірою виявляється при 
схрещуванні рослин з середніми показниками кількісних ознак [Zelt, 2016]. 
З огляду на це можна стверджувати, що пари для схрещування Перемога-
ФЕОРЖЯФ-2, Перемога-ФЕОРЖЯФД, а також Міраж-ФЕОРЖЯФ-2, 
Міраж–ФЕОРЖЯФД є найбільш перспективними з точки зору вірогідності 
прояву ефекту гетерозису, оскільки у більшості випадків дані пари 
розташовуються достатньо віддалено на різних дендрограмах. 

C. sativa є гексаплоїдним видом, що додатково забезпечує більше 
різноманіття алельних варіантів певних генів, що полегшує отримання 
гібридів з високим рівнем гетерозиготності й відповідно, може забезпечити 
виражений ефект гетерозису [Kagale, 2014]. Також, дана рослина є 
самозапильною, що проявляється в природньому утворенні інбредних 
ліній з високим рівнем гомозиготності [Manca, 2012, Zelt, 2016]. Даний 
факт додатково свідчить на користь можливості полегшеного отримання 
гетерозисних гібридів рижію. Зважаючи на це, запропонований 
нами підхід для аналізу селекційних вибірок та генетичних ресурсів 
рижію посівного може стати потужним інструментом для подальшого 
вдосконалення даної олійної культури.
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Introduction. Heat shock protein (Hsp60) is a molecular chaperonin with 
essential functions for cell physiology and survival. Mutations in the hsp60 
gene in humans might be associated with neurodegenerative disorders [Bross 
and Fernandez-Guerra, 2016]. Hsp60 is a highly conserved protein during 
evolution. Hsp60 assists protein folding in mitochondria in eukaryotic and 
prokaryotic cells. Hsp60 may be found in other compartments except for 
mitochondria, such as the Golgi apparatus, secretory vesicles, and plasma 
membrane. It has also been detected in blood circulation [Cappello, 2017]. 
The increased levels and change of Hsp60 subcellular localization have been 
detected in a variety of diseases, including cancer. The levels of Hsp60 in 
tumor tissue were elevated during carcinogenesis in various organs: uterine 
exocervix, epithelial ovarian carcinoma, myeloid leukaemia, breast cancer, 
bladder sarcoma, pancreatic cancer, brain tumors, colorectal cancer, adrenal 
tumors, prostate cancer [Cappello, 2011]. It has been shown that higher levels of 
Hsp60 are correlating with poor prognosis of different cancer types [Cornford, 
2000; Schneider, 2004]. It has been suggested that levels of circulating Hsp60 
or the antibodies against Hsp60 have potential value in the early detection of 
cancer. There are no reports describing the levels of antibodies against human 
Hsp60 in serum at benign diseases.

Objective. The aim of our work was to obtain and purify recombinant 
human Hsp60 (hHsp60) for the detection of antibodies against Hsp60 in 
different diseases (including benign diseases) and to receive polyclonal 
antibodies for research purposes.

Material and methods. The total RNA previously extracted from the 
HEK293 cell line was amplified by reverse transcription-polymerase chain 
reaction (RT-PCR). We received the gene fragment of hsp60 using specific 
primers. The obtained fragment was inserted into pET-28a (+) and transformed 
into Escherichia coli strain Rosetta. The presence of the insert of the hsp60 
gene fragment was analyzed by sequencing. The recombinant Hsp60 was 
purified by the affine chromatography with the use of Ni-NTA agarose under 
intact conditions. After that, we conducted SDS electrophoresis and Western 
blot analyses for the confirmation of the human Hsp60 purification. 
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The obtained hHsp60 was used as an antigen for the detection of reactivity 
of serum samples (n=11) of women with pelvic inflammatory diseases (PID) 
and benign diseases by Western blotting. Serum samples of ten clinical healthy 
women were used as control.

All serum samples were examined for levels of antibodies against human 
Hsp60 in three reproducible repetitions. The results of the last one are presented 
in the article.

Results and discussions. We conducted the purification of the recombinant 
human Hsp60 protein with the use of Ni-NTA under intact conditions. The 
purity of the obtained protein was confirmed electrophoretically (Fig. 1). 

Figure 1. The electrophoregram of recombinant human Hsp60 protein: M- molecular 
weight marker, 1 - cell lysate before the induction of the expression, 2 - cell lysate after 
the induction of the expression, 2-8 - Hsp60 peak fractions 

We have used the obtained antigen for the detection of serum reactivity to 
hHsp60 in women with benign diseases by Western blotting (Fig. 2). 

Figure 2. Serum reactivity to human Hsp60 in women with uterine fibromyoma 
and women with polycystic ovary syndrome (by Western blotting): M – molecular 
weight marker; C+ – positive control; C- – negative control; 1-7– women with uterine 
fibromyoma; 8-11 – women with polycystic ovary syndrome
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Low serum reactivity to hHsp60 was determined in one woman with uterine 
fibromyoma (1/11). The target antigen human Hsp60 has been recognized by 
serum samples from six women with uterine fibromyoma (6/11) and four 
women with polycystic ovary syndrome (4/11) in anamnesis. 

High serum reactivity to human Hsp60 may be mediated not only by 
anti-hHsp60 antibodies itself but also by the cross-reactivity of anti-bacterial 
Hsp60 antibodies presented in the serum of women with PID. Elevated levels 
of autoantibodies to GroEL (bacterial homolog of human Hsp60) and mini-
TyrRS in sera of women with uterine leiomyomas were elevated [Makarenko, 
1918]. It has been suggested that these antigens may serve as elements of the 
panel of protein markers for monitoring of pathology.

Conclusion. We have found out the optimal conditions for the induction of the 
recombinant protein expression. The purity of the obtained hHsp60 allows to use 
it for testing of serum samples in different pathological disorders, and also allows 
for obtaining specific polyclonal or monoclonal antibodies for research purposes. 
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Plants have developed multiple response mechanisms in order to adapt to 
various growth conditions, including abiotic stresses. Autophagy is one major 
mechanism for degradation and recycling of cytoplasmic components upon 
various conditions in all eukaryotes. Basal autophagy is maintained under 
non-stressed conditions to support cellular homeostasis, leaves senescence, 
pollen germination, and plant development [Chen et al. 2019]. Upon autophagy, 
damaged organelles and nutrients are delivered to the autophagosome in order 
to be then recycled in lysosome or vacuole. Autophagy is a highly dynamic 
process that comprises numerous autophagy-related (ATG) proteins, which 
are involved in the formation of double-membrane vacuoles, named 
autophagosomes [Tang and Bassham 2018]. In turn, the biogenesis and 
trafficking of such autophagosomes heavily depend on cytoskeletal 
components, particularly microtubules. Microtubules form a complex 
interconnected network, which often serves as tracks for intracellular movement 
powered by specific motor proteins that are part of either the kinesin or dynein 
protein families [Monastyrska et al. 2009]. It is known that microgravity is a 
stress factor affecting plant morphology and growth. Numerous stimuli can 
trigger autophagy, but the exact way how atg and tua genes change their 
expression upon microgravity has not been determined yet.

Consequently, clarifying the impact of microgravity-induced expression 
of genes on the process of autophagy is an important task, which may 
ultimately lead to a better understanding of the approaches for adapting, 
regulating and growing plants under adverse conditions, such as outer 
space, in future.

The aim of our research was to study the expression of atg8 and tua genes 
under microgravity conditions in plants. For this purpose, the surface-sterilized 
seeds of A.thaliana were placed to Petri dishes on solid Murashige and Skoog 
medium supplemented with 10% of sucrose and 6.8g/L of agar. To simulate 
microgravity conditions, the plants were placed in the rotating clinostat (2 
rpm) and cultivated at 22°C and a light period of 14h per day for 12 days, 
whereas the control plants were cultivated under the same conditions without 
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microgravity in the absence of microgravity. Our recent studies demonstrated 
that different cultivation period (6 – 10 days) on the rotating clinostat had 
a distinct significant effect on the morphological structures and induction 
of autophagosomes in A.thaliana roots [Shadrina et al. 2019]. To detect the 
expression level of different isotypes of atg8 and tua genes after 6, 9, and 12 
days of plant cultivation, the real-time PCR analysis was carried out in control 
and experimental samples. Primer length and temperature conditions for PCR 
analysis were described in Olenieva et al. (2019).

We have shown previously that atg8e, atg8f, and atg8i are overexpressed during 
starvation, salt and osmotic stresses [Olenieva et al. 2018]. Our current results 
[Fig.1] demonstrate the same pattern – overexpression of atg8e, atg8f, and atg8i 
at 6, 9, 12 days in the plants growing under microgravity, as compared to control 
plants. Isotype atg8g has shown downexpression, indicating likely that this isotope 
is not involved in autophagy induction and development under microgravity. 

Figure. 1. Relative expression of atg8 isotypes in 6, 9, 12 days of seedling growth 
under microgravity.

We have observed also the certain pattern in the expression of atg8a, atg8b, 
atg8c, atg8d isotypes. All these genes overexpressed in 9 days and significant 
downexpressed in 12 days of cultivation as compared to control plants. 
Therefore, autophagy induced upon microgravity may help the plants to adapt 
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to extreme conditions. Protein Atg8 is a structural unit of autophagosomes, 
directly involved in the implementation of stress-induced autophagy in the 
cell, thus, we report via transcriptomic analysis that atg8 genes are involved in 
the development of autophagy upon microgravity conditions. 

Microtubule cytoskeleton plays an important role in efficient autophagosome 
formation upon stress-induced autophagy [Wang et al. 2016]. In this study, we 
have detected both over- and downexpression of tua genes, which depended on 
the duration of cultivation [Fig.2]. 

Figure. 2. Relative expression of tua isotypes in 6, 9, 12 days of seedling growth 
under microgravity.

Interestingly, tua2 and tua3 shown overexpression in 6 and 9 days of 
cultivation, which coincides with data obtained previously under abiotic 
stress conditions [Olenieva et al. 2018], whereas tua1 has shown a significant 
downexpression, comparing to control plants. None of the six isotypes of tua gene 
demonstrated an overexpression in 12 days of cultivation. These results indicate 
that autophagy induction under microgravity may have an adaptive role, as the 
pattern of expression of tua genes - overexpression after 9 days of cultivation 
and reduced expression in 12 days of microgravity - has been detected.

In the process of implementing stress-induced autophagy, the microtubules 
provide autophagosome formation via the involvement of proteins, such as Atg8. 
We have found a connection between the structural units of autophagosome 
and microtubules. In particular, we have observed similar gene expression 
profiles of tua2, tua3, and atg8a, atg8c, atg8d. In detail, the overexpression 
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of the above genes after 6 days, then a slight decrease after 9 days, as well 
as downexpression in 12 days of cultivation were detected as compared to 
control. These results suggest that the most active autophagy processes 
occurred between 6 and 9 days upon microgravity stress, which points out the 
direct evidence of an adaptive role of autophagy upon microgravity.

Thus, the expression level of autophagy-related genes under microgravity 
has been investigated for the first time in A. thaliana. Our data based on 
transcriptomic analysis suggests that the process of autophagy is induced 
upon microgravity. Moreover, the results also indicate the important role of 
microtubules in the process of adaptation, as well as particular involvement 
of several isotypes of -tubulin and atg8 implemented in autophagy-induced 
microgravity. The obtained data provide the basis for further studies of the 
transcriptomic profiles, as well as the development of mechanisms to control 
the environmental effects on plant gene expression upon induced microgravity.
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Kashchuk A., Olefirenko V. THE IMPACT OF NON-TRANSFORMED AND 
TRANSGENIC PLANTS FAMILY ASTERACEAE ON THE LEVEL OF SINGLE 
AND DOUBLE STRANDED DNA DAMAGES. In our study wе evaluated the 
impact of water extracts of three non-transformed and transgenic with human 
interferon plants species of family Asteraceae (Artemisia vulgaris, Artemisia 
annua and Artemisia  tilesii) on the level of single and double stranded DNA 
damages with the help of Comet assay. It was found, that water extracts of 
Artemisia vulgaris and Artemisia annua do not induce single and double 
stranded DNA damages in comparison to control aliquots. Those water 
extracts of A. tilesii, that contained human interferon gene and were not heated 
to cause protein molecules denaturation, significantly increased the amount of 
single and double stranded DNA damages in comparison to control aliquots.

У цій роботі було проведене дослідження впливу екстрактів трьох 
видів нетрансформованих та трансформованих геном інтерферону 
рослин роду Artemisia на рівень одно- та дволанцюгових розривів 
ДНК за допомогою методу кометного електрофорезу. Було виявлено, 
що водні екстракти рослин Artemisia vulgaris та A. annua не індукують 
одно- та дволанцюгові розриви у порівнянні з контрольними дослідами. 
Для водних екстрактів рослин A. tilesii, що були трансформовані геном 
інтерферону та не піддавалися нагріву з метою денатурації білкових 
молекул була показана тенденція до збільшення рівня розривів ДНК у 
порівнянні з контрольними дослідами. 

Полин вважається одним із найрізноманітніших (більше 400 видів) та 
найвідоміших представників родини Asteraceae, що завдяки своїй посухо- 
й морозостійкості є поширеним по всій території України. Окремі види 
цієї рослини використовувалися ще з давніх часів у народній медицині 
проти широкої низки хвороб, що включають захворювання шлунково-
кишкового тракту, туберкульоз, ревматизм, анемію тощо [Abiri, 2018].  
Численні властивості Artemisia забезпечуються їх широким фітохімічним 
різноманіттям, що включає флавоноїди, стероли, терпени, жирні кислоти 
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та багато інших летких та нелетких сполук, тому новітнє відкриття 
препаратів на основі артемізиніну, дає підстави вважати полин однією з 
найперспективніших рослин у фармакології та медицині загалом [Efferth, 
2017]. Artemisia vulgaris застосовується для лікування психосоматичних 
розладів, таких як дратівливість, стрес, депресія, безсоння та епілепсії. 
Настій листя і квітучих вершин застосовується для лікування спазматичних 
та нервових уражень, астми, захворювань мозку, функціональної кровотечі 
матки та гельмінтозів. Cтебло та коріння використовують для стимуляції 
шлункової активності [Abiri, 2018]. Солодкий полин – Artemisia annua – 
є традиційною китайською лікарською рослиною, новітні дослідження 
якої сприяли відкриттю артемізиніну, що тепер є невід’ємною складовою 
лікування тропічної малярії. Настій листя використовують для лікування 
застуди, лихоманки та діареї, а зовнішнє застосування сприяє зупинці 
кровотечі, лікуванню фурункулів та абсцесів. Artemisia tilesii зі свого 
боку може бути використаним для лікування раку та запобігання сепсису; 
настій листя і квітучих верхівок у випадку перорального застосування 
лікує болі у шлунку, а при зовнішньому – бореться з набряком суглобів 
та ревматизмом [ Koul, 2017]. Існує багато досліджень, які вказують на 
те, що трансформовані рослини, зокрема геном інтерферону, синтезують 
додаткові речовини (як приклад, спостерігається підвищення вмісту 
флавоноїдів), тому вони можуть бути доволі цікавими у досліджені їх 
лікувальних властивостей, але більшість робіт чомусь залишає поза увагою 
важливе питання: «Чи не спричинюють екстракти цих рослин розриви в 
молекулах ДНК? Можливо виявлена у ряді досліджень протипухлинна 
властивість забезпечується саме цим механізмом?» Одним з найбільш 
точних і найрозповсюдженіших методів, який досліджує розриви ДНК 
є метод кометного електрофорезу [Collins, 2004]. У нашій роботі ми 
дослідили вплив водних екстрактів Artemisia vulgaris, Artemisia annua 
та Artemisia tilesii    на рівень одно- та дволанцюгових розривів у ядрах 
лімфоцитів периферичної крові людини [Azqueta, 2013].

Матеріали та методи. У роботі використовувалися водні екстракти 
контрольних та трансгенних коренів полину: Artemisia vulgaris, 
Artemisia annua та Artemisia tilesii (рослини були трансформовані геном 
інтерферону). Частина екстрактів додатково нагрівалася за температури 
+80°C з метою денатурації білкових молекул. Трансформацію рослин і 
перевірку ефективності трансформації проводили в Інституті клітинної 
біології та генетичної інженерії  НАН України в лабораторії д.б.н., с.н.с. 
Матвєєвої  Надії Анатоліївни. Екстракти були люб’язно надані цією 
лабораторією. Для дослідження рівня пошкоджень ДНК було  використано 
метод кометного електрофорезу. Для цього лімфоцити виділяли у градієнті 
щільності (Histopaque 1077, Sigma, USA) за рекомендацією виробника. 
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Клітини двічі відмивали у розчині Хенкса й аліквоту використовували 
для подальшого дослідження. 

Схема експерименту була наступна: аліквоту виділених лімфоцитів 
витримували 90 хвилин при температурі+37°C у середовищі RPMI – 
1640( без екстракту – контроль), в інші пробірки з клітинами в цьому 
ж середовищі були додані екстракти дослідних рослин в об’ємі 100 μl. 
Після витримки кожну аліквоту суспензії лімфоцитів (50 μl) змішували з 
100 μl 1% легкоплавкої агарози та 25 μl цієї субстанції було використано 
для отримання слайдів для мікроскопу, вкритих тонким шаром 1% 
тугоплавкої агарози. Слайди були витримані при температурі 4°С до 
повної полімеризації агарози та після цього поміщені у лізуючий буфер 
(2,5 M NaCl, 100 m EDTA, 10 m Tris-HCl ( 8,0), 1% Triton X-100). Клітини 
більше двох годин піддавали лізису при температурі 4°С. Опісля лізису 
слайди були змиті ТВЕ буфером (0,089 Tris, 0,089M H3BO3, 0,002M 
EDTA, p=7,5) та піддавалися електрофорезу у цьому ж буфері. Відразу ж 
після закінчення електрофорезу слайди без фіксації  фарбувалися 1 mg/
mL 4’,6-диаміідно-2-феніліндолом (DAPI) та аналізували за допомогою 
флюорисцентного мікроскопу (LOMO, Росія), підключеного до цифрової 
камери Canon A570. У цілому на кожному слайді були проаналізовані 
близько 100 клітин за допомогою Comet Score software, аби визначити 
відносний вміст ДНК у хвостах комет як показник пошкодження геному.

 Результати. У нашій роботі були використані водні екстракти 
Artemisia vulgaris, Artemisia annua та Artemisia tilesii з нагрівом та без 
для визначення можливого впливу білків цих рослин на рівень одно- 
та дволанцюгових розривів ДНК. Побудувавши графік для порівняння 
екстрактів нетрансформованих рослин Artemisia vulgaris, Artemisia annua 
та Artemisia tilesii,  не було виявлено різниці між екстрактами з нагрівом 
та без нагріву. Частка ДНК у хвостах комет (як показник рівня одно- та 
дволанцюгових розривів ДНК) у контрольних дослідах становила 8,8±0,9. 
Відповідні значення частки ДНК у хвостах комет Artemisia vulgaris з 
нагрівом склали 7,2±0,4 та без нагріву 8,7±0,8 та для екстрактів Artemisia 
annua з нагрівом 8,2±1 та без нагріву 9,9±2. Отже це може свідчити про 
те, що жодного впливу білкових молекул на стабільність ДНК не існує. 
Проте, екстракти Artemisia tilesii проявляли дещо збільшений рівень 
розривів у порівнянні з контролем.(рис.1) Значення частки ДНК у 
хвостах комет в екстрактах Artemisia tilesii становило: з нагрівом 9,9±2 
та без нагріву 10±0,2.  

Було також проведено порівняння частки ДНК у хвості комет екстрактів 
трансформованих геном інтерферону рослин Artemisia vulgaris, Artemisia 
annua та Artemisia tilesiі з та без нагріву. Цим було доведено достовірне 
збільшення кількості розривів ДНК для екстрактів Artemisia tilesii (рис.2). 
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Частка ДНК у хвостах комет у контрольних дослідах склала 8,8±0,9, 
відповідні значення отримані для екстрактів Artemisia vulgaris становили 
з нагрівом 8,9±1,1 та без нагріву 9,5±0,7. В екстрактах Artemisia tilesii 
вихід ДНК у хвіст комет склав з нагрівом 11,6±2 та без нагріву 9,4±0,2, 
що вказує на суттєву відмінність від значень у контрольних дослідах.

Рисунок 1. Екстракти коріння 
нетрансформованих рослин 
роду Artemisia з та без 
нагрівання.  
 

Рисунок 2. Екстракти коріння 
трансформованих геном 
інтерферону рослин роду 
Artemisia з та без нагрівання.

Висновок. Отже, у цій роботі було доведено, що екстракти 
трансформованих геном інтерферону Artemisia vulgaris та Artemisia annua 
не впливають на рівень розривів ДНК і можуть бути використані для 
подальших досліджень УФ-протекторних властивостей цих екстрактів. 
Особливим і статистично достовірним є те, що трансформовані геном 
інтерферону без нагрівання екстракти Artemisia tilesii підвищують рівень 
розривів ДНК.
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Pavlivskiy Y., Ralchenko S., Olifirov B., Obolenska M. CONDITIONAL 
KNOCK-OUT OF GENE GART IN HeLa CELLS WITH CRISPR-Cas9 SYSTEM. 
Gene GART encodes a trifunctional enzyme glycinamide ribonucleotide 
formyltransferase (GART) responsible for the second, third and fifth reactions of 
10-step de novo pathway. GART gene along with classical distal polyadenylation 
signal preserves a conservative proximal one, typical for gene ancestors and 
thereby produces two isoforms - the full length trifunctional form and the 
putative monofunctional part (GARS) via alternative polyadenylation. The role 
of shortened isoform is presumably connected with proliferation activity. The 
aim of the study was to make conditional knockout of gene with further cells 
transformation with full length cDNA and combined full and short length cDNAs 
and control the result by intensity of de novo purine biosynthesis. 

Обгрунтування. Синтез пуринів de novo є одним із ключових процесів 
для життєдіяльності клітин, які активно діляться. Синтез відбувається в 
10 стадій і за участі шести ензимів. Ген GART кодує трифункціональний 
білок гліцинамідрибонуклеотид формілтрансферазу, який відповідає 
за другу, третю і п’яту реакції біосинтезу пуринів. Природа гена GART 
дещо незвична. Окрім класичного дистального полі(А) сигналу ген має 
проксимальний полі(А) сигнал у 11-інтроні і стоп-кодон на початку 
цього інтрону. Ссавці, хребетні та комахи можуть за певних обставин 
продукувати два білки – повнорозмірний трифункціональний білок GART 
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і скорочений, що містить тільки N-кінцевий домен, який за структурними 
особливостями мав би відповідати білку GARS і каталізувати другу 
реакцію синтезу пуринів de novo [Brodsky, 1997]. Але функція короткої 
ізоформи на сьогодні невідома. Є приклади експресії двох ізоформ гена 
GART: у тканинах мишей, в плаценті людини з першого триместру 
гестації [неопубліковані данії], у Drosophila melanogaster і Drosophila 
pseudoobscura [Kan, 1993]. Отже, два функціональних білка продукуються 
з одного гена завдяки альтернативному поліаденілуванню. Механізм, за 
допомогою якого відбувається розпізнавання сигналу поліаденілування в 
інтроні при утворенні короткої ізоформи, як і функція короткої ізоформи, 
залишаються невідомими. На даний момент є незрозумілим, чому після 
еволюційного відбору трифункціонального білка зберігається експресія 
окремої скороченої форми Існує думка, що утворення короткої ізоформи 
пов’язане з активною проліферацією і  необхідністю найшвидшого 
використання нестабільного продукту, який утворюється на першій стадії 
синтезу пуринів de novo [Rudolph, 1995].

Мета роботи полягає у з’ясуванні питання як впливає наявність скороченої 
ізоформи на інтенсивність синтезу пуринів de novo. Для досягнення цієї мети 
було заплановано провести нокаут гена GART в клітинах HeLa і трансфікувати 
клітини довгою ізоформою cDNA і сумісно довгою і короткою cDNA і 
проконтролювати активність синтезу пуринів. Метою даного етапу було 
визначити наскільки ефективно відбувся нокаут гена GART. 

Методи. На попередньому етапі була використана система CRISPR-
Cas9 для генерації нокауту гена GART, Для цього було підібрано 
послідовність олігонуклеотидів для лідируючої РНК, яку було вставлено 
у відповідний вектор, і вектор напрацьовано у клітинах E.coli. Вектор був 
виділений і очищений від домішків бактеріальних білків, ліпідів, ДНК та 
РНК і використаний для трансфекції клітин HeLa.

В даній роботі трансфіковані клітини культивували добу у звичайному 
ростовому середовищі, що забезпечувало синтез білків резистентності 
до антибіотику. Через добу середовище замінювали на середовище 
з антибіотиком і через 48 год  трансфіковані клітини відбирали і 
розсаджували у 48 лункові плашки в концентрації 1 клітина на лунку 
для отримання гомогенної лінії клітин з однаковими змінами в геномі. 
Клітини культивували до 70-90% конфлюентності і пересаджували на 
чашки Петрі, де клітини росли до тієї ж конфлюентності.

 Перевірка отриманих клонів на наявність індел-мутацій проводилася 
двома шляхами: полімеразною ланцюговою реакцією за довжиною 
ділянки, до якої була підібрана CRISPR-Cas9 система, і через аналіз 
інтенсивності синтезу пуринів de novo, яка при інших незмінних 
параметрах залежала від функціональної активності білку GART, 
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Полімеразну ланцюгову реакцію проводили за стандартним протоколом 
з раніше підібраними праймерами. Довжину амплікона визначали за 
допомогою електрофорезу в поліакриламідному гелі.

Для визначення інтенсивності синтезу пуринів de novo близько 300 тисяч 
клітин було пересаджено для культивування у депуринізованому середовищі, 
що було збагачено похідними для синтезу пуринів, а саме глутаміном і 
міченим по двох атомах карбону 13С гліцином. Клітини культивували до 
90 % конфлюентності, збирали і заморожували. Для контролю була взята 
звичайна культура клітин, що культивувалась в середовищі зі зниженим 
вмістом пуринів також. Перед проведенням високоефективної рідинної 
хроматографії та мас-спектроскопії до клітин додавали перхлоратну кислоту, 
протягом 1 хв суміш піддавали УЗ-дезінтеграції на сонікаторі та кип’ятили 
на водяній бані 60 хв, для гідролізу глікозидних зв’язків в ДНК, РНК, 
олігонуклеотидах, нуклеотидах і їх похідних і нуклеозидах і виокремлення 
азотистих основ,. Зразки охолоджували та центрифугували при 11000 g, 
супернатант відбирали  у чисті епендорфи. 

Визначення пуринових основ проводили методом високоефективної 
рідинної хроматографії на приладі Agilent 1200 (Agilent Technologies, 
США) з діодно-матричним та мас-селективними детекторами. За 
допомогою обернено-фазової хроматографії пурини розділялися та 
іонізувалися в мас-спектрометрі. У якості рухомої фази використовували 
10 мМ ацетат амонія (рН 5,8) в 10 % водному розчині метанолу (А) та 
метанол (В). Елюювання проводили в градієнтному режимі: 0 хв –А (80 
%) : В (20 %); 6 хв – А (80 %) : В (200 %); 12 хв – А (100 %) : В (0 %); 25 хв 
–А (100 %) : В (0 %). Розділення проводили на хроматографічній колонці 
Zorbax SBaq - C18 (4,6 мм×150 мм, 5,0 мкм) (Agilent Technologies, USA), 
швидкість потоку через колонку 0,6 мл/хв., температура термостату 325 
° С. Об‘єм ін’єкції 6 мкл. Детекцію проводили з використанням діодно-
матричного детектора з реєстрацією сигналу на 260 нм. За площиною 
піків мічених і немічених пуринів  і за їх співвідношенням оцінювали 
інтенсивність синтезу пуринів і, відповідно, ефективність нокауту гена. 
Попередньо були побудовані калібраційні криві із стандартами аденіну, 
гуаніну та гіпоксантину.

Результати. За даними ланцюгової полімеразної реакції всі 
проаналізовані клони містили повнорозмірний фрагмент довжиною 125 
н.п. Три клони окрім цієї послідовності містили також послідовність 
довжиною в 75 н.п., що засвідчило нокаутування гена GART шляхом 
делеції. На жаль, наявність двох фрагментів ДНК різної  довжини в 
одному зразку свідчить про гетерогенність клону. Скоріше за все в лунку 
потрапило більше, ніж одна клітина, що і зумовило такий результат. 

За даними хроматографії і мас-спектрометрії виявили клони з різною 
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інтенсивністю синтезу і  відібрали 5 клонів клітин, що містили найменшу 
кількість «тяжких» пуринів. 

Концентрація мічених та немічених молекул аденіну і гуаніну у відібраних 
зразках культури клітини HeLa 

Зразок №
Аденін, 
(мкг/мл)

Аденін*, 
(мкг/мл)

Відсоток 
міченого 
аденіну, %

Гуанін, 
(мкг/мл)

Гуанін*, 
(мкг/мл)

Відсоток 
міченого 
гуаніну,%

1 5628 527 8,56 2322 192 7,66

2 1327 205 8,56 771 0 7,66

3 1425 328 4,91 669 0 0

4 1099 0 7,12 549 0 7,70

5 783 103 11,71 1045 0 0

Контроль 1861 694 27,16 1164 362 23,74

Висновки:
- За даними високоефективної рідинної хроматографії і мас-

спектрометрії визначили інтенсивність синтезу пуринів в клітинах HeLa, 
які попередньо піддали редагуванню другого екзону гена GART системою 
CRISPR-Cas9

- Відібрано 5 проб, які мають найменше співвідношення  міченого 
ізотопами Карбону пурину, до немічених;

- Ампліфікували фрагмент гена GART та провели електрофорез 
продукту, відібрали три проби.
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Pluhatar M., Nazarenko T., Bannikova M. INVESTIGATION OF 
INHERITANCE OF NPTII TRANSGENE IN BREAD WHEAT. The most 
important step in wheat (Triticum aestivum L.) transformation nowadays is 
stable transgene expression and inheritance. Here, we studied inheritance of 
nptII transgene in T2 generation of bread wheat plants Podolyanka cultivar, 
received from self-crossing of T1 generation. Plants from T1 were created 
via Agrobacterium-mediated transformation in planta, using A. tumefaciens 
C58 strain with pCB135 construct (nptII – selective gene, CP4 epsps – gene 
of interest). However, parental plants had only nptII transgene, not the CP4 
epsps, and potentially were chimeras. Molecular analysis has shown that only 
15 plants of T2 generation from 280 contained nptII gene (5,3%).

Вступ. Однією з найбільш важливих зернових культур у сільському 
господарстві є м’яка пшениця – Triticum aestivum L. Завдяки гексаплоїдному 
геному для м’якої пшениці характерна значна біологічна пластичність, що 
сприяє її використанню в якості посівної культури у багатьох країнах світу. 
Важливим завданням для генетичної інженерії є покращення якості зерна 
пшениці, продуктивності сортів та підвищення стійкості до біотичних та 
абіотичних факторів. Зокрема, одним з актуальних напрямків вдосконалення 
є створення сортів, стійких до дії гербіцидів. При цьому ключовою 
характеристикою новостворенних трансгенних рослин є стабільна експресія 
трансгенів та стабільна передача їх у поколіннях нащадкам. 

Не всі методи генетичної трансформації здатні забезпечити створення 
трансгенних рослин з такими характеристиками, як стабільність експресії 
та стабільність спадкування. Так, найбільш популярний з методів – 
біобалістичний – призводить до інтеграції у рослинний геном великої 
кількості копій трансгенів, а це, у свою чергу, порушує стабільність 
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їхньої експресії та спричиняє явище «замовкання» трансгенів. Метод 
Agrobacterium-опосередкованої трансформації in vitro або in planta 
долає цей недолік, адже у випадку застосування цього методу можливе 
вбудовування у рослинний геном однієї-двох копій Т-ДНК с генами 
інтересу [Travella, 2005].

Окремим питанням є стабільність саме спадкування трансгенів, тому 
актуальним є дослідження передачі трансгенів у поколіннях, зокрема на 
сортах, що пристосовані до кліматичних умов України.

Мета. Дослідження спадкування трансгенів nptII у рослин пшениці 
м’якої сорту Подолянка покоління Т2, отриманих шляхом Agrobacterium-
опосередкованої трансформації in planta.

Матеріали та методи. Досліджувані рослини пшениці належать до 
покоління Т2, отриманого внаслідок самозапилення трансгенних рослин 
пшениці м’якої сорту Подолянка. Батьківські рослини належать до 
першого насіннєвого покоління Т1, отриманного шляхом Agrobacterium-
опосередкованої трансформації in planta. 

Трансформацію проводили з використанням А. tumefaciens штаму С58, 
що містив конструкцію рСВ135, до складу Т-ДНК якої входили гени nptII 
та СР4 epsps. Роль селективного гена відігравав nptII, що кодує фермент 
аміноглікозид-3’-фосфотрансферазу, який володіє здатністю інактивувати 
аміноглікозидні антибіотики, такі як канаміцин, паромоміцин, неоміцин 
та генетіцин. Геном інтересу виступав СР4 epsps, що надає рослинам 
стійкості до гербіциду гліфосату.

Попередньо було виявлено, що у батьківському поколінні Т1 Т-ДНК 
вбудувалася не повністю: селективний ген nptII було детектовано у 11 
рослин, але ген інтересу СР4 epsps не було виявлено взагалі. Крім того, 
рослини були химерними, оскільки наявність послідовності гена nptII 
було підтверджено не в усіх прапорцевих листках [Плугатар, 2020]. 

Насіння, отримане внаслідок самозапилення трансгенних рослин Т1, 
висівалося у ґрунт. Із пророслих рослин покоління Т2 відбирали листковий 
матеріал та індивідуально аналізували молекулярними методами. 
Аналізувалися тільки ті рослини, що походили з колосів, у прапорцевих 
листках яких було виявлено послідовність гена nptII.

Із листків пшениці виділяли загальну ДНК CTAB-методом. До складу 
реакційної суміші для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) входили: по 
0,5 мкл специфічних праймерів праймерів npt1 та npt2 (Metabion, Germany) 
на ген nptII, по 2 мкл суміші дезоксирибонуклеозидтрифосфатів (Thermo 
Fisher Scientific, USA), 1,6 мкл 25 mM MgCl2, 0,15 од. термостабільної 
ДНК-полімерази FIREPOL® (Solis Biodyne, Estonia), 1-1,5 мкл загальної 
ДНК та 2 мкл суміші 1 mM крезолу, 60% сахарози на зразок. До кінцевого 
об’єму (20 мкл) реакційну суміш доводили деіонізованою водою Milli-Q 
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(Merck Millipore, Germany). Для дуплексної реакції на гени nptII та 
референтий ген пшениці ТаТМ20, до суміші додатково вносилось по 0,25 
мкл пар праймерів RTF та RTR на зразок. Аналіз на референтний ген 
пшениці підтверджував наявність та якість ДНК у кожному зразку.

Реакцію  ампліфікації проводили в термоциклері Mastercycler gradient 
(Eppendorf) і для аналізу на nptII, і для дуплексної реакції на nptII сумісно 
з референтним геном за такою програмою: початкова денатурація 
4 хв за 94°С, 8 циклів – денатурація 30 с за 94 °C, ренатурація 45 с за 
68 °С, елонгація 30 с за 72 °С, 25 циклів – денатурація 30 с за 94 °C, 
ренатурація 30 с за 60 °С, елонгація 30 с за 72 °С, фінальна елонгація 5 хв 
за температури 72 °С.

Розділення продуктів ампліфікації здійснювали методом електрофорезу 
у 1,2% агарозному гелі з додаванням бромистого етидію. Зображення 
візуалізували в ультрафіолетовому світлі, фотографували та проводили 
обробку отриманих фотографій програмами GIMP і MS Power point.

Результати. Таким чином було проаналізовано 280 рослин пшениці 
покоління Т2. Якість ДНК підтверджено в усіх аналізованих зразках. У 
результаті молекулярного аналізу було виявлено 15 зразків, які містили 
послідовність гена nptII (див. рисунок 1). 

Рис. 1. Електрофореграма продуктів ампліфікації послідовності селективного 
гена nptII (довжина очікуваного амплікону 700 п.н.) та референтного гена пшениці 
ТаТМ20 (довжина очікуваного амплікону 934 п.н.) у 1.2% агарозному гелі, 1хLB 
електродному буфері. 

Номер доріжки відповідає номеру зразка. K+ – позитивний контроль 
(ДНК тютюну, що містить послідовність гена nptII); К- – ДНК пшениці, 
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що не містить гена nptII. К0 – негативний контроль (ТЕ-буфер замість 
ДНК); М – Маркер молекулярної маси DNA Ladder Mix.

Агробактеріальна контамінація відсутня. Оскільки батьківські рослини 
покоління Т1, за попереднім аналізом, не містили послідновності трансгена 
СР4 epsps, аналіз на цей ген 280 нащадків покоління Т2 був недоцільним.

Висновки. Внаслідок проведення молекулярного аналізу рослин пшениці 
м’якої покоління Т2, встановлено наявність трансгена nptII у 15 рослин з 280, 
що складає 5,3%. Подібна низька частота спадкування трансгена може бути 
спричинена потенційним химеризмом батьківських рослин. 
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Rymar Y.Y., Pronina O.V., Rushkovsky S.R., Morgun B.V. PCR ANALYSIS 
OF MITOCHONDRIAL DNA STATE IN YEAST SACCHAROMYCES 
CEREVISIAE. PCR is an effective method for mtDNA testing in yeast 
Saccharomyces cerevisiae. During our experiment, conditions of polymerase 
chain reaction were selected for primers COX3, ATP6 and mtDNA was 
analyzed in different S. cerevisiae strains. 

Відомо, що мітохондріальна ДНК є важливим компонентом клітин 
усіх еукаріотичних організмів. Але дріжджі можуть існувати без 
мітохондріальної ДНК, оскільки здатні переходити на ферментаційні 
джерела вуглецю. Такі клітини дріжджів з частковою чи повною втратою 
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мтДНК (мутація rho-, rho0 відповідно) та, як наслідок, з порушенням 
дихання, називаються «петіти» («petite»). Для перевірки стану 
мтДНК у дріжджів Saccharomyces cerevisiae можна використовувати 
люмінесцентну мікроскопію з попередньою обробкою клітин 
люмінесцентним барвником. Більш точним методом для визначання 
наявності чи відсутності мтДНК в клітинах є постановка полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР) на гени, що містяться в мітохондріальному 
геномі. Тому,метою нашої роботи було перевірити стан мітохондріальної 
ДНК у різних штамах дріжджів S. cerevisiae за допомогою ПЛР з 
використанням праймерів COX3 та ATP6.

У роботі використовувалися наступні штами дріжджів S. cerevisiae 
– Y300, DLY1412, mtg3-ts2, SK1, Y55, S288c та DBVPG1788. Також 
нами були виділені їх «петіт»-клони (відповідно Y300p, DLY1412p, 
mtg3-ts2p, SK1p, Y55p). Для ПЛР-аналізу використовували дві пари 
праймерів направлені на – COX3 (ген субодиниці ІІІ цитохромоксидази 
C) та ATP6 (ген АТФ-синтетази). Детекція сигналів проводилася методом 
електрофорезу ДНК шляхом розділення продуктів ампліфікації в 1,2% 
агаразному гелі в літій-боратному буфері.

ПЛР-аналіз продемонстрував, що пари праймерів COX3 та ATP6 
не працюють на всіх штамах дріжджів S. cerevisiae. Праймери COX3 
дали позитивні результати лише на штамах S288с, DBVPG1788 та Y55. 
Праймери ATP6 працювали тільки на штамах SK1 та Y55. Результати 
ПЛР-аналізу наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. 
Результати ПЛР-аналізу («+» – наявний сигнал; «-» – відсутній сигнал; «п.н.» – 
пар нуклеотидів)

Штам Праймери
COX3(810 п.н.) ATP6(780 п.н.)

Y300 - -
Y300р - -
1412 - -
1412р - -
mtg3-ts2 - не досліджувався
mtg3-ts2р - не досліджувався
SK1 - +
SK1р - -
Y55 + (слабкий сигнал) +
Y55р - -
S288c + не досліджувався
DBVPG1788 + не досліджувався



157

Ми очікували, що дані пари праймерів можна буде універсально 
використовувати в дослідженнях для оцінки стану мітохондріального 
геному усіх лабораторних штамів дріжджів S. cerevisiae. Але бачимо, 
що праймери мають свою специфіку і можуть бути застосовані тільки 
для певних штамів.Надалі робота над підбором інших пар праймерів має 
бути продовжена для Y300, 1412 та mtg3-ts2.

Отже, пару праймерів COX3 можна використовувати для перевірки 
мітохондріального генома у штамів Y55, S288с, DBVPG1788, а ATP6 – для 
штамів SK1 та Y55 дріжджів S.cerevisiae. Підібрано умови проведення 
ПЛР та доведено втрату мітохондріальної ДНК у петітів SK1 та Y55 
дріжджів S. cerevisiae.
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Ripa O., Inomistova M., Skachkova O., Gorbach O., Khranovska N. 

ASSOCIATION OF MUTATIONS IN BRCA1 AND BRCA2 GENES AT TRIPLE-
NEGATIVE BREAST CANCER. Triple-negative breast cancer is a unique 
subtype of breast cancer that does not overexpress human epidermal growth 
factor receptor 2 (HER-2/neu) and is estrogen receptor (ER) and progesterone 
receptor (PR) negative. BRCA1 and BRCA2 are tumor suppressor genes and play 
an important role in DNA damage response, cell cycle signaling, recruitment 
of chromatin modifying proteins. Loss of these functions may contribute to the 
development of cancer by promoting genomic instability and accumulation 
of cancer-causing mutations. The aim of our study was to investigate BRCA1 
(5382insC, 185delAG, 4153delA, 300T>G) and BRCA2 (6174delT) mutation 
frequency and analyze the association with triple-negative breast cancer risk.

Рак грудної залози є найбільш поширеним захворюванням серед 
жінок в Україні. Приблизно від 8% до 20% всіх випадків класифікуються 
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як тричі негативний рак грудної залози (ТН РГЗ), який характеризується 
відсутністю експресії рецепторів естрогену (ER), рецепторів прогестерону 
(PR) та рецептору епідермального фактора росту 2 (HER-2/neu). Мутації 
генів BRCA1 (5382insC, 185delAG, 4153delA, 300T>G) та BRCA2 
(6174delT)  можуть негативно впливати на функцію системи репарації 
та, як наслідок, спричиняти  нестабільність геному, що сприятиме 
проліферації та метастазуванню пухлинних клітин.

В якості біологічного матеріалу для дослідження мутації генів BRCA1 
та BRCA2 використовували зразки периферичної крові 63 пацієнток з 
ТН РГЗ віком від 24 до 76 років (52 ± 3,5 років). Для виділення ДНК з 
периферичної крові використовували комплект реагентів «ДНК-сорб-В» 
(Амплисенс, Росія), ампліфікацію генів проводили методом полімеразно-
ланцюгової реакції (ПЛР) на приладі 7300/7500 Real-Time PCR Systems, 
(Applied Biosystems, США) з використанням специфічних праймерів. 

За результатами досліджень, у групі 63 пацієнтів на ТН РГЗ було 
виявлено 17,4% (11/63) пацієнтів, які несуть мутацію в досліджених генах. 
З усього проаналізованого спектра виявлено три типи мутацій: 7 пацієнтів 
несли мутацію 5382 insC в 20 екзоні гена BRCA1 з частотою зустрічності 
даного типу мутацій 11,1%, вік пацієнток на момент постановки діагнозу 
становив в середньому 50,4 років; 3 пацієнтів мали мутацію 185delAG з 
частотою зустрічності 4,8% даного типу мутацій, вік пацієнток становив в 
середньому 55,6 років; і лише 1 пацієнт віком 46 років був носієм мутації 
300T>G в гені BRCA1 з частотою зустрічності 1,6%. Генетичних змін в гені 
BRCA2, в рамках нашого дослідження, не було виявлено.

Наявність мутації в гені BRCA1 підвищує у 2,3 рази ризик розвитку 
тричі негативного раку грудної залози, проте статистично значиму 
залежність не було виявлено (OR=2,3; 95% CI = 0,79-6,6).  

Встановлено, що наявність мутацій 5382insC, 185delAG, 300T>G гена 
BRCA1 підвищує ризик розвитку ТН РГЗ у жінок та може бути рекомендованим 
в якості діагностичного маркера при первинному скринінгу РГЗ.

Сіроха Д., Городна О., Ложко Д., 
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Sirokha D., Gorodna O., Lozhko D., Livshits G., Zelinska N., Livshits L. 
MUTATIONS IN LIGAND-BINDING DOMAIN OF ANDROGEN RECEPTOR 
IN PATIENTS WITH ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME. Androgen 
insensitivity syndrome (AIS) is the most common disorder of sex development 
in people with karyotype 46,XY. The investigated patients were 4 women with 
46,XY karyotype, SRY-positive and clinical features of AIS (2 – Complete 
AIS, 2 – Partial AIS). We have detected 3 previously described mutations 
(missense mutation X:67722905 Т>С (rs9332970) in PAIS patient, missense 
mutation X:67722943 C>T (rs886041132) in CAIS patient and, samesense 
mutation X:67723745 C>T (rs137852594) in PAIS patient). We determined 
these mutations as pathogenic. In our study we have identified novel mutation 
X:67722884 T>G in CAIS patient and family members. Analysis of the ortholog 
proteins, subdomain structure, and aberrant phosphorylation of AR-LBD 
suggests this mutation to be pathogenic. Based on analysis of mutant protein 
modelling followed by assessment of free energy change using STRUM it was 
predicted that mutant protein binds androgens 460 times worse than wild type.

Синдром нечутливості до андрогенів (СНА, Androgen insensitivity 
syndrome, AIS) - найпоширеніше порушення розвитку статі (ПРС, Disorder 
of sex development, DSD) у людей з каріотипом 46, XY [Galani, 2008]. Мутації 
в гені AR (Androgen receptor, андрогеновий рецептор) зустрічаються у 
більшості людей зі СНА. Екзони 4-8, які кодують ліганд зв’язуючий домен 
(LBD, ligand binding domain) є, так званими, гарячими точками мутацій.

Метою цього дослідження був пошук мутацій у послідовності екзонів 
6-8, які кодують ліганд зв’язуючий домен гена AR у пацієнтів з різними 
клінічними фенотипами СНА з України.

Обстежуваними пацієнтами були 4 жінки з каріотипом 46,XY, SRY+ та 
клінічними фенотипами СНА (2 – СПНА (синдром повної нечутливості 
до андрогенів, CAIS, complete androgen insensitivity syndrome), 2 – СЧНА 
(синдром часткової нечутливості до андрогенів, PAIS, partial androgen 
insensitivity syndrome). 

Рівень тестостерону (T), лютеїнінзуючого гормону (ЛГ) та 
фолікулостимулючого гормону (ФСГ) у сироватці крові кількісно 
визначали за допомогою електрохімілюмінесцентного імуноферментного 
аналізу (ECLIA). Цитогенетичні дослідження були проведені на 
лімфоцитах периферійної крові з подальшим використанням стандартних 
протоколів хромосомного аналізу (GTG). Наявність послідовності SRY 
було підтверджено FISH за допомогою зонда LSI SRY.

Пряме секвенування 6-8 екзонів за Сангером проводили у пацієнтів 
та членів сім’ї на продуктах ПЛР на матриці зразків ДНК, виділених з 
лімфоцитів периферійної крові.
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Виявлені SNP аналізували за допомогою біоінформаційних ресурсів 
gnomAD, VEP, MutationTaster, Human Splicing Finder, NetPhorest 2.1, 
Group-based Prediction System 5.0 та PhosphoPICK [Desmet, 2009].

Моделювання мутантних білків на основі доступних тривимірних 
моделей проводилося за допомогою програмного забезпечення з 
відкритим кодом UCSF Chimera 1.14rc [Pettersen, 2004].

Було виявлено 3 описані раніше мутації (міссенс мутація X:67722905 
Т>С (rs9332970) у пацієнтки зі СЧНА, міссенс мутація X:67722943 С>Т 
(rs886041132) у пацієнтки зі СПНА та сеймсенс мутація Х:67723745 С>Т 
(rs137852594) у пацієнтки зі СЧНА). Координати надано згідно збірки геному 
GRCh38. Ці мутації було визначено як патогенні за допомогою SIFT, PolyPhen, 
MutationTaster, Human Splicing Finder [Sim, 2012], [Ramensky, 2002], [Schwarz, 
2014]. Крім того, синонімічна мутація X:67723745 C>T (rs137852594), 
виявлена у пацієнта з ПАІС, визначалася як мутація, що впливає на процеси 
сплайсингу [Audi, 2010], [Hellwinkel, 2001], [Batista, 2017].

У цьому дослідженні було виявилено нову мутацію X:67722884 T>G 
у пацієнтки та членів сім’ї зі СПНА (рис. 1). Ця мутація прогнозується 
як патогенна за допомогою вищезазначених біоінформаційних засобів. 
Розрахунки зміни стабільності білка, спричинені точковою мутацією, 
за допомогою ресурсу STRUM показали дестабілізуючий ефект заміни 
Іле836Сер у ΔΔG=-2,6 [Quan, 2016]. Можливий аналіз аберантного 
фосфорилювання виявив здатність сімейства кіназ MAPK, сімейства 
кіназ Akt, кіназ CDK1, CDK7, CDK9, PKC до фосфорилювання Сер836.

Рис. 1. Родовід пробанда (особа IV:1). Особи І:2, ІІ:3 та II:4 не були залучені до 
дослідження. Згідно зі сегрегаційним аналізом у осіб І:2 та ІІ:4 передбачається 
гетерозиготне носійство.
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Результати щодо патогенності мутацій X:67722905 Т>С (rs9332970), 
X:67722943 C>T (rs886041132), X:67723745 C>T (rs137852594), 
виявлених у хворих на СНА з України, отриманих за допомогою 
біоінформаційних ресурсів SIFT, PolyPhen, MutationTaster, Human 
Splicing Finder співвідносяться з раніше опублікованими даними щодо 
слабшого зв’язування андрогенів у пацієнтів з такими ж мутаціями. Це 
підтверджує інформативність використання таких ресурсів для аналізу 
патогенності мутації.

Аналіз ортологічних білків, субдоменної структури та аберантного 
фосфорилювання AR-LBD свідчить про те, що нова мутація X:67722884 
T>G є патогенною. На основі аналізу моделювання мутантного білка з 
подальшою оцінкою зміни вільної енергії за допомогою STRUM було 
передбачено, що мутантний білок зв’язує андрогени в 460 разів гірше, 
ніж дикий тип [Tahiri, 2001]. Неможливість утворення функціональної 
конформації білку та взаємодії з транскрипційними коактиваторами 
також передбачається у зв’язку з природою амінокислотної заміни та її 
впливом на гідрофобний профіль білку (рис. 2).

Рис. 2. Порівняння гідрофобного профілю ліганд-зв’язуючого домену білку AR: 1 
– дикий тип, 2 – мутантний білок Іле836Сер. Червоний колір зображує гідрофобні 
регіони, блакитний – гідрофільні. PBD ID: 2PIX
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Stefiniv N., Sulaieva O., GENETIC ALTERATIONS AND 
IMMUNOGENICITY OF COLORECTAL CARCINES BY RESULTS OF 
MOLECULAR PROFILE. The aim of research was to evaluate the most common 
genetic variants of CRС and their immunogenicity based on the analysis of 
molecular profiling results. The analysis of molecular profiling results of 62 
individuals with locally distributed (stage 3) and metastatic (stage 4) CRС 
was performed. The incidence of metastatic CRC was higher in the elderly 
(50+) male patients within the colon. The carcinomas were heterogeneous 
in molecular alterations. In addition to the well-known leading KRAS, TP53, 
APC, BRAF mutations, rare variants of gene mutations have been identified. 
Colorectal carcinomas were heterogeneous in terms of immunogenicity: more 
than 50% of tumors showed signs of clear infiltration of CD8 + T-lymphocytes, 
less frequently MSI-H tumors, CRС with TMB and PD-L1 expression were 
found. No statistically significant association was found between the leading 
mutations and the immunogenicity of the tumors.

Вступ. Колоректальний рак (КРР) є однією з найбільших проблем 
світової медицини. КРР займає третє місце за смертністю і четверте за 
діагностуванням серед онкологічних захворювань. За даними Міжнародного 
агентства з дослідження раку (IARC) станом на 2018 р. зареєстровано  1 
849 518 (10,2%) випадків колоректальних карцином (у 1 026 215 чоловіків 
та 823 303 жінок). Лідерами по ККР є Азія (8 750 932), Європа (4 229 662) 
та Північна Америка (2 378 785); серед країн - Китай (521 490), США (155 
098), Японія (148 151). В Україні цей показник склав 22 283,  із них 11 185 
чоловіків та 11 098 жінок [GLOBOCAN,2018], [Rawla,2019].

В основі розвитку КРР лежать генетичні та епігенетичні порушення, 
які призводять до  змін регуляції клітинного циклу та апоптозу клітин, 
сприяють їх пухлинній трансформації та малігнізації. Важливу роль у 
накопиченні генетичних альтерацій відіграє хромосомна нестабільність, 
що може розвиватися внаслідок мутацій гену онкосупресору APC. Це 
призводить до активації онкогенів KRAS, BRAF (хоча мутації у цих генах 
можуть бути первинними, і формуються незалежно від попередньої 
мутації гена APC) або інактивації потужного онкосупресора TP53. 
Крім того, важливим фактором, що впливає на біологію та клінічний 
перебіг КРР є мікросателітна нестабільність (MSI), що може розвиватися 
внаслідок мутацій або епігенетичного пригнічення експресії ферментів 
репарації помилок комплементарності ДНК, включаючи MLH1, MSH2, 
MSH6 та PMS2, що додатково сприяє формуванню множинних мутацій в 
пухлинних клітинах. Окрім суто генетичних порушень (точкові мутації, 
амліфікації, транслокації та інші), важливу роль в патогенезі КРР 
відіграють епігенетичні альтерації, до яких відноситься гіперметилювання 
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CpG-острівців (CIMP). Відповідно до спектру молекулярних порушень 
серед КРР було виділено кілька молекулярних підтипів, проте їх клінічна 
значущість та застосування у практичній онкології поки обмежена 
[Samowitz,2007], [Grady,2008]. Більш інформативним є дослідження 
молекулярного профілю пухлини, яке широко застосовується  у всьому 
світі для персоналізованого вибору оптимального варіанту лікування 
онкологічних хворих. Молекулярне профілювання - це аналіз пухлини 
на генетичному рівні, результати якого важливі для призначення 
індивідуальної схеми подальшого лікування на пізніх стадіях раку. 
На сьогодні розроблені різні варіанти профілювання, яке базується на 
комбінації секвенування нового покоління (NGS) та визначення експресії 
білків з використанням певних імуногістохімічних (ІНС) панелей 
[Capdevila, 2017]. Важливою перевагою профілювання є отримання даних 
як щодо генетичних порушень, які важливі для визначення таргетної 
терапії та оцінки чутливості до різних варіантів хіміотерапії, так і 
відомостей щодо імуногенності пухлини та її потенційної чутливості до 
імунотерапії. Незважаючи на тривалі дослідження у цій сфері, досі мало 
відомо щодо взаємозв’язку між молекулярними альтераціями та імунним 
статусом КРР, що і визначило мету даної роботи.

Мета: оцінити найбільш розповсюджені варіанти генетичних 
альтерацій КРР та показники їх імуногенності на основі аналізу 
результатів молекулярного профілювання.

Об’єкт та методи. Дослідження проведено на базі Медичної лабораторії 
CSD. Виконано аналіз результатів молекулярного профілювання 62 
осіб із локально розповсюдженим (стадія 3) та метастатичним (стадія 
4) КРР (2015-2019 рр.). Статистичний аналіз проводили за допомогою 
програмного забезпечення MedCalc v. 16.4.3 (MedCalc Software bv, 
Ostend, Belgium, 2016 року). Проаналізували панель генів (мутації), рівень 
експресії імуногістохімічних маркерів, вік та стать пацієнтів, локалізацію, 
ступінь диференціювання та стадію карцином. Для подання результатів 
кількісних показників, розраховувались середнє значення, стандартна 
похибка середнього та 95% довірчий інтервал (ДІ). Аналіз категоріальних 
показників проводили з використанням критерію Хі-квадрат. Статистично 
значущими вважали розбіжності при P <0,05 [Лях, 2006].

Результати. У дослідження було залучено 62 пацієнти, серед них 27 
жінок та 35 чоловіків. Середній вік складав 59,9 ± 1,23 (95% ДІ 57,5 - 62,4) 
і не відрізнявся у осіб різної статті – 61,0 ± 1,77 (95% ДІ 57,4 - 64, 7) у 
жінок і 59,0 ± 1,7 (95% ДІ 55,5 - 62,4) у чоловіків. Більшість пацієнтів 
з КРР відносилися до вікової групи 50 років і старше (n=52; 83,9%). За 
локалізацією КРР в 33 випадках (53,2%) визначено в межах ободової 
кишки, і 29 (46,8%) – в ректо-сигмоїдній частині товстої кишки. 
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Аналіз результатів NGS показав, що найбільш поширеними серед 
пацієнтів з КРР були мутації у гені KRAS (54,84%). Мутації у цьому гені 
визначалися більш часто у чоловіків (n=23; 67,7%) ніж у жінок (n=11; 
32,4%). Крім цього, в 25 випадках виявлені мутації TP53 (40,32%), і в 
аналогічній кількості випадків – альтерації APC (40,32%). Менш частими 
були мутації у NRAS і BRAF – їх було визначено у 3 випадках (4,84% для 
кожного варіанту). З невеликою частотою виявлені мутації у генах TPMT – 
4 (6,45%), SMAD4, RNF43, RET, CHEK2 (по 3 випадки, 4,84% для кожного) 
і PTEN - 2 (3,23%). Також спостерігалися поодинокі мутації інших 
генів, які розрізнялися за функціональним значенням і були пов’язані з 
наступними біологічними процесами: ангіогенез (FLT1), антиоксидантний 
захист (NFE2L2), регуляція клітинного циклу (RET, CHEK2, CDK2, NF1), 
протеоліз (RNF43), регулятори транскрипції (ELF3, AMER1, NOTCH1, 
TAF1), ремоделювання хроматину (KDM6A), репарація ДНК (FANCA, BAP1, 
MRE11A), сигнальні системи (SMAD4, SOX9, AKT1, EPHA2). Цікаво, що у 5 
випадках КРР не було виявлено клінічно значущих генетичних альтерацій.

Для гена KRAS найбільш розповсюдженими були точкові мутації у 
12, 13 кодонах. Характерно, що KRAS-мутації визначалися з більшою 
частотою у пацієнтів віком 50 і більше років (Р=0,0165). Не визначено 
статистично значущого зв’язку між KRAS-мутаціями та локалізацією 
КРР та рівнем диференціювання пухлини. Для гена TP53 найбільш 
розповсюдженими були точкові мутації у 175, 245, 248, 273, 282 кодонах. 
Як і в попередньому випадку частота ТР53 мутації була асоційована з 
віком. Серед пацієнтів до 50 років було визначено 4 випадки (16%), у 
підгрупі віком 50 років і старше – визначено 21 випадок (84%). Для гена 
АРС найбільш розповсюдженими були точкові мутації у 1554, 1194, 
1392, 1300, 1190, 1309 кодонах. Визначено асоціацію даних мутацій з 
віком (частіше у пацієнтів старше 50 років) та статтю, виявлено більшу 
кількість мутацій у чоловіків (15 – 60%), ніж у жінок (10 – 40%). 

При оцінці показників імуногенності КРР враховували показники 
імунограми пухлини: 1) щільність інфільтрації пухлини Т-цитотоксичними 
СD8+ лімфоцитами; 2) MSI; 3) мутаційне навантаження пухлини – TMB; 4) 
експресію імунної контрольної точки – PD-L1. Серед залученої до аналізу 
когорти з КРР виявлено: MSI-Н пухлини  – 3 випадки(4,84%), CD8 high статус 
– 32 (52,62%), CD8 low – 30 (48,38%), PD-L1 – 2 (3,23%), TMB – 2 (3,23%). 
За локалізацією пухлин з високою експресією CD8 – 20 (62,5%) визначено 
в межах ободової кишки, тоді як в ректо-сигмоїдній частині кишки частота 
виразно інфільтрованих СD8+Т-лімфоцитами пухлин була значно меншою 
– 12 (37,5%). Експресія PD-L1 виявлена виключно в пухлинах з високою 
інфільтрацією CD8+ Т-лімфоцитами, крім того 2 з 3 випадків мікросателітно 
нестабільних пухлин також були з високою інфільтрацією. Отже, більше 
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половини КРР мали ознаки імуногенності та були виразно інфільтровані 
CD8+Т-лімфоцитами. Проте при аналізі взаємозв’язку з різними варіантами 
генетичних альтерацій, визначено відсутній зв’язок CD8+Т-лімфоцитів з 
провідними мутаціями KRAS (Р=0,781), АРС (Р=0,573), TP53 (Р=0,136), 
BRAF (Р=0,069), NRAS (Р=0,088).

Висновки:
1. Частота метастатичного КРР більш вища серед пацієнтів 

чоловічої статі, старшого віку (50+) в межах ободової кишки.
2. Аналіз результатів молекулярного профілювання показав, 

що колоректальні карциноми були гетерогенними за молекулярними 
альтераціями. Окрім добре відомих провідних KRAS (54,84%), TP53 
(40,32%), APC (40,32%), BRAF (4,84%) мутацій, визначаються рідкісні 
варіанти мутацій генів, які залучені до регуляції клітинного циклу, 
ремоделювання хроматину, репарації ДНК, ангіогенезу, сигналінгу, 
антиоксидантного захисту, протеолізу тощо.

3. Колоректальні карциноми гетерогенні за рівнем імуногенності: 
більш 50% пухлин мали ознаки виразної інфільтрації СD8+ 
Т-лімфоцитами, рідше виявлялися МSI-Н пухлини, КРР з ТМВ та 
експресією PD-L1.

4. В роботі не виявлено статистично значущого зв’язку між 
провідними мутаціями та імуногенністю пухлин.
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To evaluate the tolerance of pleuston species to the stress conditions, 
caused by presence of metal nanoparticles colloidal solutions in water, catalase 
activity changes and amino acids content were determined. It is well known 
that catalase enzyme protects the cell from stress-induced oxidative damage, 
transforming H2O2 into water and molecular O2 [Apel, 2004]. Certain amino 
acids take part in the protective reactions to the damaging effects of metal 
nanoparticles as well,  supporting the plant cell homeostasis and playing a 
huge role in induction of cell defense mechanisms [Naidu, 1991].

Three species of pleuston – Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. Ex 
Willd.), Pistia stratiotes L., and Salvinia natans (L.) All. were used in our study. 
Plants were exposed on the experimental solutions of metal nanoparticles at 
the rate of 1 g of plant per 100 ml of the mixture of  colloidal solutions of metal 
nanoparticles (Mn – 0,75 mg/l, Cu – 0,37 mg/l, Zn – 0,44 mg/l, Ag+, Ag2O – 
0,75 mg/l) diluted 200 times. Changes in catalase activity and content of amino 
acids were determined at the 7th day. Determination of the content of amino 
acids was carried out by the tandem mass spectrometry [Clemens, 2002] using 
the mass spectrometer AB Sciex 2000 with the autosampler Ultimate 3000 
(Dionex). Catalase activity changes were determined by the method of Bach 
and Oparin [Pleshkov, 1985]. 

It was revealed that catalase activity increased in two pleuston species, 
in P. stratiotes (by 19%) and in S. natans (by 63%). In L. laevigatum, on the 
contrary, decreased (by 17%). It was observed by visual inspection that species 
with higher catalase activity were less damaged.

In the studied pleuston species, we identified and determined quantity 
of seventeen amino acids, such as alanine, arginine, aspartic acid, citrulline, 
glutamic acid, glycine, histidine, leucine, methionine, ornithine, phenylalanine, 
proline, serine, tryptophan, tyrosine, valine, 5-hydroxyproline.

The comparative evaluation showed that under the influence of the metal 
nanoparticles colloidal solutions total amino acids content in S. natans 
decreased by 23%, in P. stratiotes  and L. laevigatum by 8%. 
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It is known that histidine is an amino acid produced by plant species 
which show high ability to accumulate metals [Dhir, 2009]. the content of 
histidine increased in L. laevigatum and S. natans. Glycine and glutamic acid, 
which are involved in the synthesis of glutathione and phytochelatins, are also 
important in protection from damage caused by metals, due to their ability 
to bind them [Hoffman, 2004]. An increase of glycine content is noticed in 
S. natans, glutamic acid – in P. stratiotes. There is an evidence that under 
stress conditions, many plants accumulate precisely proline that is synthesized 
from glutamate or ornithine [Matysik, 2002]. Nanoparticles of metals caused 
an increase of proline content in L. laevigatum and S. natans, ornithine - in 
S. natans and P. stratiotes.

The results of the experiment showed that three studied aquatic plant species 
have different mechanisms of protection, according to which the amino acid 
composition of plants has been changed. According to the catalase activity, the 
most resistant among the investigated pleuston species to the influence of a 
mixture of metal nanoparticles, was S. natans.  
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Bukhonska Y., Derevuanchuk M., Kravets V.BRASSINOSTEROID 
EFFECTS ON NADPH OXIDASE ACTIVITY IN ARABIDOPSIS NON-
SPECIFIC PHOSPHOLIPASE C KNOCKOUTS AND CYTOCHROME 
AND ALTERNATIVE RESPIRATION IN WILD TYPE PLANTS. NADPH-
oxidase is a membrane-bound enzyme, which has roles in immune response 
and signalling. Brassinosteroids can modulate NADPH-oxidase activity, and 
therefore improve stress tolerance. PC-PLC produces second messengers 
that are crucial for different cellular processes signalling. That is why PC-
PLC knockouts show lower ability to recognize stress factors and respond 
to them. Brassinosteroids alter transcription of respiratory pathways genes 
and therefore increases capacities of cyanide-sensitive and cyanide-resistant 
respiratory pathways.

Утворення активних форм кисню (АФК) є універсальною реакцією 
рослинного організму на вплив стресових чинників різної природи. 
Одним із ключових ферментів, що залучені у процес формування АФК  та 
рослинного імунітету є NADPH-оксидаза. Регуляція активності NADPH-
оксидази тісно пов’язана із ліпідною сигнальною трансдукцією, і зокрема, 
фосфатидною кислотою, що з’єднується з субодиницями комплексу 
NADPH-оксидази [Pokotylo, 2013]. Формування фосфатидної кислоти 
забезпечує клас ензимів фосфатидилхолін-гідролізуючих фосфоліпаз С 
(ФХ-ФЛС).ФХ-ФЛС є родиною мембранних та цитозольних ферментів, 
що розщеплюють мембранні фосфоліпіди з утворенням активних 
вторинних месенджерів, що активують та регулюють сигнальні каскади 
метаболічних реакцій [Clouse, 2011, Canonne, 2011]. Експресія ізогенів 
NPCs, які кодують ФХ-ФЛС, активується під впливом еліситорів, 
фітогормонів, йонів важких металів, засолення, теплового стресу, 
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дефіциту фосфору, тому з’ясування молекулярних механізмів її регуляції 
залишається актуальним питанням фітоімунології [Ruelland, 2015].

Метою дослідження було визначення ролі ФХ-ФЛС у регуляції 
активності NADPH-оксидаз у відповідь на гормональний (брасиностероїди 
-  24-епібрасинолід (ЕБЛ) та 24-епікастастерон (ЕКС)) та стресовий 
(флагелін та розпізнавання патоген-асоційованих молекулярних патернів 
бактерій) вплив. Утворення АФК було визначено методом гістохімії з 
використанням нітросинього тетразолію хлориду (НСТ). 

Результати експерименту показали, що обробка листків Arabidopsis 
thaliana 24-епібрасинолідом (ЕБЛ) індукувала активність  NADPH-
оксидаз як у рослин дикого типу, так і у рослин з нокаутованими 
ізогенами ФХ-ФЛС. Аналогічно, обробка флагеліном (flg22) – сигнальним 
пептидом, що являє собою мономер бактеріального джгутика, індукувала 
активність NADPH-оксидаз у A. thaliana. Цей ефект значно посилювався 
при вирощуванні рослин на твердому поживному середовищі з вмістом 
10-8 М ЕБЛ. У рослин, мутантних за генами, що кодують ФХ-ФЛС, 
ефект ЕБЛ був знижений. Специфічність утворення нерозчинного 
формазану була доведена з використанням інгібітора NADPH-оксидази 
– дифеніленіодиду (DPI).

За умов біотичного стресу у рослин арабідопсису порушується 
стабільність компонентів мітохондріального електрон-транспортного 
ланцюга (мЕТЛ). Одним із рушійних механізмів цього явища є 
накопичення ціаніду, що призводить до роз’єднання цитохром с-оксидази-
залежного дихального ланцюга [Garcia, 2011]. У свою чергу, через 
накопичення АФК, це веде до активації альтернативної оксидази, яка 
відіграє ключову роль у підтриманні гомеостазу мЕТЛ через окиснення 
пулу убіхінонів та зниження витоку електронів. БС мають властивість 
підтримувати стабільність дихального мітохондріального електрон-
транспортного ланцюга (мЕТЛ) за впливу біотичних та абіотичних 
стресорів завдяки активації генів компонентів ЕТЛ. Дані попередніх 
досліджень показують, що у тканинах рослин арабідопсису дикого 
типу загальне дихання зростало на 55%, порівняно з контролем, при 
додаванні ЕБЛ до поживного середовища (кінцева концентрація 10-8 М 
[Derevyanchuk, 2015]. Активність альтернативного дихального шляху 
також зростала майже удвічі у порівнянні з контролем за наявності ЕБЛ 
у поживному середовищі.

Для визначення активності процесів клітинного дихання у рослин 
дикого типу та потрійних інсерційних мутантів, вирощених на середовищі 
з різним вмістом ЕБЛ та ЕКС, був застосований полярографічний 
метод та метод інгібіторного аналізу. Для вимірювання активності 
альтернативного шляху дихання було застосовано інгібітор цитохром 
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с-оксидази KCN, а для інгібування альтернативної оксидази була 
застосована саліцилгідроксамова кислота.

За результатами аналізу активності цитохромного шляху дихання 
виявлено стимулюючий вплив ЕБЛ та ЕКС, при цьому, у тканинах 
листків активність зростала за всіх досліджуваних концентрацій 
брасиностероїдів, а у тканинах коренів – лише за ЕКС 10-7 М та ЕБЛ 10-8 
М, ЕБЛ 10-9 М.

За результатами інгібіторного аналізу активності альтернативного 
шляху дихання у тканинах листків виявлено стимулюючий вплив ЕБЛ 
та ЕКС у концентраціях ЕКС 10-7 М, ЕКС 10-8 М, ЕБЛ 10-7 М, ЕБЛ 
10-8 М. У тканинах коренів стимулюючий вплив мали лише наступні 
концентрації: ЕКС 10-6 М, ЕКС 10-7 М, ЕБЛ 10-9 М, при цьому, за високих 
(10-6 М) концентрацій БС спостерігалося пригнічення цитохромного 
шляху у коренях рослин. Найбільш інтенсивний стимулюючий вплив 
на активність цитохромного та альтернативного шляхів транспорту 
електронів виявили ЕКС та ЕБЛ у концентрації 10-9 М. 

Отримані результати підтверджують, що ФХ-ФЛС беруть участь 
у регуляції активності NADPH-оксидази та опосередковують вплив 
ЕБЛ при розпізнаванні флагеліну та джгутикової бактерії у рослин A. 
thaliana. Також встановлено, що 24-епібрасинолід та 24-епікастастерон 
регулюють активність цитохромного та альтернативного шляхів дихання. 
Крім того, за наявності брасиностероїдів у поживному середовищі, 
рослини арабідопсису розвивають більш розгалужену кореневу систему, 
при цьому середня довжина кореня зменшується. У нашому дослідженні 
було показано, що епікастастерон менш інтенсивно пригнічує ріст кореня 
у довжину, ніж епібрасинолід, і водночас підвищує активність процесів 
клітинного дихання, що робить цю сполуку потенційно можливою для 
включення до складу засобів захисту рослин

Робота виконана за підтримки проєкту Національної академії наук 
України № 2.1.10.32-20.
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Zenenko B, Shpagin V. PROJECT PROPOSAL FOR THE LANDSCAPING 
OF THE TERRITORY IN FRONT OF THE SIDE FACADE OF THE 
BUILDING OF THE NSC «INSTITUTE OF BIOLOGY AND MEDICINE» OF 
TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERCITY OF KYIV. Landscaping in 
front of the side facade of the main building of the NSC “Institute of Biology 
and Medicine” is morally and functionally outdated. Over the last 20 years, 
modern skyscrapers have been built next to the building, which was designed 
in the style of Soviet modernism. The contrast between the buildings causes 
dissonance. In addition, there is still no comfortable recreation area for 
students and professors near the biological building. Also, students often walk 
between the main and laboratory buildings, although the area is not currently 
designated for this purpose. The main purpose of landscaping was to create 
a comfortable recreation area, a convenient walkway and car parking. For 
this the world analogues of modernist gardens were analyzed. Using them and 
information about the territory, were created sketch and a master plans. After 
that, the project was transferred to the SketchUp and turned into a 3D model.

Постановка проблеми. Містобудівна ситуація біля споруд, які належать 
ННЦ, кардинально змінилася. Так, в оточенні Інституту з’явилися нові 
архітектурно виразні сучасні споруди, виконані роботи з прокладки 
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інженерних комунікацій, які потягнули за собою зміни ландшафту, здійснено 
впорядкування паркової зони Інституту. Зазначені зміни вплинули на 
функціональність територій Інституту та їх естетичний зв’язок з архітектурним 
оточенням, що актуалізує розробку та реалізацію нового генерального плану 
всієї території ННЦ. Що стосується ділянки перед північно-східним фасадом 
головного корпусу, тут відбулися ще й додаткові зміни. Так, у зв’язку з 
розширенням навчальних програм для іноземних студентів і посиленням 
навантаження на аудиторії в лабораторному корпусі, значно пожвавився 
рух людей у вхідній зоні головного корпусу та їх присутність перед 
фасадом головного корпусу. Аналіз цієї ділянки приводить до висновку, 
що наразі це виключно транзитна зона між корпусами Інституту без натяку 
на наявність будь-якої рекреаційної зони. Але виправити цю проблему 
можна. Загальновідомо [4], що саме в оточенні природи, а не рукотворних 
об‘єктів людина здатна відпочивати найкраще. Все вищенаведене дозволяє 
стверджувати, що тема розробки проекту благоустрою вхідної зони 
головного корпусу є актуальною, територія потребує переосмислення з 
точки зору полегшення пересування та комфортного відпочинку студентів. 
Створення грамотного проекту благоустрою підняло би рівень ННЦ як 
учбового закладу, що дбає про відпочинок своїх студентів та раціонально 
використовує всі ресурси та потенціал своєї території.

Слід відзначити, що головні задачі ландшафтного дизайнера 
чи архітектора – це спроектувати та втілити у життя благоустрій, 
що покращить емоційний стан людини та буде їй корисним. Тобто 
створити комфортабельний і функціональний простір, який також буде 
задовольняти і естетичні потреби людини чи групи людей. Способи 
вирішення цих задач описані  нижче. 

Мета. Метою даної роботи є розробка концепції благоустрою 
території перед бічним фасадом біологічного корпусу через виконання 
всіх стадій первинного проектування, а саме збору та аналізу інформації, 
функціонального зонування, пошуку аналогів серед робіт інших 
розробників, розробки ескізного проекту та генерального плану.

Основна частина. Ландшафтне проектування починається зі збору та 
аналізу вхідної інформації. Це перші етапи ескізного проекту, метою якого 
є створення комфортного, функціонального та естетичного простору. Суть 
збору та аналізу вхідної інформації полягає у створенні опорного плану 
з усіма необхідними позначеннями та осмисленні головних недоліків 
і переваг певної ділянки. Так, під поверхнею території біля бічного 
фасаду біологічного корпусу пролягає велика кількість підземних мереж, 
а на поверхні багато люків. Усе це створює певні труднощі у процесі 
проектування: коли в метрі під поверхнею землі труба, доводиться 
відмовлятися від посадки дерева, хоча без нього не буде тіні, а отже і 
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комфорту для відпочиваючих. Люки, в свою чергу, бажано розмістити 
на плитці чи асфальті, а не зонах озеленення, що також створює певні 
обмеження у розмежуванні газон-доріжка. Незначний ухил, притаманний 
території, був використаний для створення терас. 

Не варто недооцінювати і архітектурну складову середовища. До 
початку 2000-х поруч з біологічним корпусом (спроектованим у 1970-
х роках як частини університетського кампусу) були лише так звані 
хрущівки. Але згодом з’явилася житлова багатоповерхівка, потім – 
скляний хмарочос, а тепер ще одна надсучасна житлова багатоповерхівка. 
Змішування архітектурних стилів різних часів створює дисонанс. 
Таким чином, при пошуку аналогів слід спиратися не тільки радянську 
модерністську архітектуру (а саме у стилі неомодернізму і створений 
корпус), а і на більш сучасні варіанти модернізму, щоб спроектований сад 
був золотою серединою між всіма елементами архітектурного оточення. 

Пошуки аналогів почалися з вітчизняних прикладів [2]. Але, на 
жаль, вже з даної ділянки видно, що 50 років тому архітектори не надто 
переймалися створенням прибудинкових зон для відпочинку. Подальші 
пошуки не дали результатів, тож було вирішено перейти до зарубіжних, а 
саме західних, аналогів. Оскільки модернізм є інтернаціональним стилем, 
а його радянський напрямок до 2010 року вважався бруталізмом [3], 
кількість зарубіжних прикладів надвелика. Для обмеження параметрів 
пошуку, їх було зведено до двох: благоустрій біля учбових закладів 
та сучасні сади при житлових комплексах та у міському середовищі. 
Озеленення біля університетів Чикаго та Торонто [1] можна підсумувати 
так: багато вільного простору газону з хаотично розташованими деревами 
(за умови наявності великої території) та невеликі модульні клумби з 
переважанням однотонного каменя в облицюванні й простих рослин 
у власне рослинній складовій (в умовах не дуже великої території). 
Крім того, ці зелені зони виконані лаконічно, без зайвих нав’язливих 
елементів. Говорячи про міське озеленення слід звернути увагу на все той 
же мінімалізм та строгі абстрактні форми квітників, використання каменя 
та дерева як основних матеріалів, а також підбір притаманні регіону 
дерев та чагарників, великої кількості злакових. Після аналізу аналогів 
було вирішено використати модульні квітники для вирішення проблеми 
з підземними мережами, а основу зеленої складової взяти звичні для 
помірного клімату дерева та чагарники та використати злаки.

Наступний етап проектування не менш важливий. Функціональне 
зонування дає чітке поняття про мету благоустрою. В нашому випадку 
мета – забезпечення зручного проходу між корпусами та облаштування 
комфортної зони для відпочинку. Також, не слід забувати про сьогоднішнє 
функціональне навантаження – парковку для автомобілів. Її необхідно 
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залишити, але доцільніше перенести ближче до вулиці Васильківської. У 
такому разі зона відпочинку буде відмежована від впливу навколишнього 
рукотворного середовища та сприйматиметься більш затишно. 

Відштовхуючись від функціональної розбивки та використовуючи 
прийом абстрактного рисунку, було створено кілька ескізних планів 
благоустрою, на основі яких був сформований генеральний план (Рис. 
1). За ним територія має такі частини: два газони, широка прохідна 
доріжка між корпусами, основна зона відпочинку з модульних квітників, 
обмежених доріжками, та автомобільна парковка. Терасуванням були 
відділені пішохідна доріжка вздовж біологічного корпусу, власне сад 
та проїжджа дорога. В зоні саду використовується різна плитка для 
запобігання монотонності. 

Рис. 1. Генеральний план території біля бічного фасаду біологічного корпусу

Останніми етапами стали розробка тривимірної моделі та візуалізації 
окремих сцен (Рис. 2.) у програмі SketchUp, що увійшли до складу 
проектної пропозиції, так само, як набір усіх необхідних планів та 
креслеників.

Рис. 2. Візуалізації видів з зони парковки та на біологічний корпус

Висновки. У результаті проведення всіх необхідних проектних робіт 
було показано принципову можливість створення у проектній зоні низки 
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комфортних, функціональних та естетичних просторів для перебування 
та відпочинку відвідувачів, що було покладено в основу цілісної концепції 
благоустрою території перед бічним фасадом корпусу ННЦ «Інститут 
біології та медицини».
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Kozak O., Badanina V. PROJECT PROPOSAL FOR LANDSCAPING AND 
PLANNING OF THE GARDEN IN KAMIN-KASHYRSKYI TOWN (VOLYN 
REG.). Based on the observation, analysis, measurement, comparison, 
forecasting and 3D modeling methods the project proposal for gardening 
and landscaping of the garden located in Kamin-Kashyrskyi town of the 
Volyn Region is developed. The natural and climatic conditions of the plot 
are analyzed, inventory and analyze of the present green areas on the plot 
are conducted, the assortment of ornamental plants, considering the existing 
greens on the plot, is chosen.

На сьогоднішній день, коли більшість людей проживає в екологічно-
забруднених та густонаселених містах, все частіше постає питання про 
те, як все-таки покращити умови їх існування? Одним з найефективніших 
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рішень цієї проблеми є правильне функціонально-організоване 
озеленення території міста: створення парків відпочинку, скверів, 
зелених дитячих майданчиків, планування міні-садів на дахах будинків, 
благоустрій присадибних територій тощо [Боговая, 1990]. З огляду на це, 
озеленення та благоустрій присадибних ділянок з метою покращити їх 
зовнішній вигляд, надати функціональності, естетичної привабливості, 
створити комфортні умови існування, є актуальними.

Мета роботи полягала у розробці проєктної пропозиції озеленення та 
благоутрою присадибної ділянки в місті Камені-Каширському Волинської 
області. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: дослідити 
грунтово-кліматичні умови регіону території; провести інвентаризацію 
та аналіз існуючих зелених насаджень; провести функціональний та 
архітектурно-планувальний розбір присадибної ділянки в м. Камінь-
Каширський; підібрати асортимент рослин для озеленення, який відповідає 
даним умовам та сучасним вимогам; надати проектну пропозицію щодо 
озеленення та благоустрою території присадибної ділянки.

Розробці проекту присадибної ділянки передував збір вихідних даних: 
відомості про кліматичні умови, рельєф та грунти, рівень зволоженості, 
існуючу рослинність, інженерний благоустрій, визначення видових точок, 
з яких будуть відкриватись ті чи інші краєвиди, можливість створення 
відкритого чи закритого простору в саду. Характер благоустрою, та об’ємно-
просторове розміщення рослинності визначались з врахуванням цільового 
призначення, функціональних, економічних, екологічних та естетичних 
завдань [Кучерявий, 2005]. Проектну пропозицію озеленення та благоустрою 
присадибної ділянки розробляли використовуючи 3D-моделювання.

Розташування об’єкту досліджень та його характеристика. 
Територія знаходиться в південній частині міста Камінь-Каширський за 
адресою вул.Ватутіна 2К. Об’єкт дослідження – присадибна ділянка. На її 
території розташований індивідуальний житловий будинок, побудований 
в 2011 році, загальною площею 297,3 кв.м2. Площа досліджуваної 
території - 0,19 га. Поверхня рівна, проблем з дренажем немає. Паркан по 
периметру ділянки із металопрофілю, суцільний, висотою 180 см. 

Характеристика району досліджень. Місто Камінь-Каширський 
розташоване на півночі Волинської області в межах Поліської 
акумулятивної низовини, від чого залежать особливості природних умов. 
Детальна інформація про місто, його населення, фізико-географічне 
положення, рельєф міститься у [Географічна енциклопедія України, 
1990]. Так як Камінь-Каширський знаходиться в межах однієї природно-
кліматичної зони мішаних лісів, це добре позначається на геологічній 
будові, рельєфі, рослинності та ландшафтах території. В цілому, клімат 
сприятливий для ведення лісового і садово-паркового господарства із 
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високопродуктивних цінних деревних порід. Грунти головним чином 
належать до дерново-підзолистих, піщаних, супіщаних, легкосуглинкових, 
лучно-болотних, торфовищ, болотних, торфо-болотних. 

Аналіз стану благоустрою та озеленення досліджуваного об’єкта. 
Основою благоустрою та озеленення будь-якого об’єкту є ідея та концепція. 
Так як ділянка знаходиться у місті, основним завданням було наблизити 
простір до природного. На основі досліджень території та побажань 
замовника було прийняте рішення розробити сад в ландшафтному стилі з 
елементами регулярності.

При здійснені інвентаризації зелених насаджень, на території виявлено 
плодові дерева: різні сорти яблуні домашньої (Malus domestica)-13 
шт.; груші звичайної (Pyrus communis)-2 шт.; сливи звичайної (Prunus 
domestica)-5 шт.; персика (Prunus persica)-2 шт.; вишні звичайної (Prunus 
cerasus)-4 шт.; абрикоси (Prunus armeniaca)-1 шт.; черешні(Prunus avium)-1 
шт. Плодові чагарники: аґрус (Ribes uva-crispa)-2 шт.; смородина чорна 
(Ribes nigrum L.)-10 шт.; йошта-1 шт.; малина європейська (Rubus idaeus) 
≈ 20 шт. Декоративні дерева та кущі: тис ягідний (Taxus baccata)-1 шт.; 
самшит вічнозелений (Buxus sempervirens)-10 шт.; туя західна (Thuja 
occidentalis ‘Smaragd’)-6 шт.; гінкго дволопатеве (Ginko bilaba)-1 шт.; 
форзиція проміжна (Forsythia×intermedia)-1 шт.; чубушник вінцевий 
(Philadelphus coronarius)-1 шт.; верба цільнолиста японська (Salix integra 
‘Hakuro-nishiki’)-1 шт.; верба козяча ( Salix caprea ‘Klimarnock’)-1 шт.; 
калина звичайна (Viburnum opulus)-1 шт.; бересклет Форчуна (Euonymus 
fortunei ‘Emerald Gaiety’)-2 шт.; бересклет Форчуна (Euonymus fortunei 
‘Canadale Gold’)-3 шт.; ялина канадська (Picea glauca ‘Conica’)-2 шт.; 
ялівець горизонтальний (Juniperus  horizontalis ‘Prince of Wales’)-4 шт.; 
ялівець скельний (Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’)-5 шт. Багаторічники: 
обрієта культурна (Aubrieta×cultorum), іберійка вічнозелена (Iberis 
sempervirens), мильнянка базиліколиста (Saponaria ocymoides), очиток 
видний (Sedum spectabile), лаванда вузьколиста (Lavandula angustifolia), 
півонія молочноквіткова (Paeonia lactiflora). Також близько 100 одиниць 
лілій (Lillium), 50 тюльпанів(Tulipa), 10 півників (Iris), 33 кущі чайно-
гібридних троянд (Rosa), 4 кущі витких троянд (Rosa).  

В цілому, за результатами дослідження і аналізу існуючих насаджень 
ми дійшли висновку, що всі вони віком 5-10 років, мають задовільний 
стан і можуть бути використані при подальшому плануванні.

Проєктні пропозиції щодо застосування асортименту рослин 
та елементів благоустрою. Загалом було розроблено 6 пропозицій 
озеленення на території палісадника і заднього двору, а також по 
периметру паркану. На рис. 1-3 представлені деякі з них.

.
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Рис. 1. Проєктна пропозиція  озеленення зони відпочинку на задньому дворі. 
Умовні позначення: 1 - Thuja occidentalis ‘Smaragd’ (2 шт), 2 - Thuja orientalis 
‘Aurea Nana’ (1 шт), 3 - Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n’ Gold’(3 шт), 4 - Thuja 
occidentalis ‘Globosa’(2 шт), Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ (2 шт)

Рис. 2. Проєктна пропозиція розміщення рокарію на палісаднику. Умовні 
позначення: 1 – Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’(3 шт), 2 - Juniperus 
squamata ‘Holger’(2 шт), 3 - Salix caprea ‘Kilmarnock’(‘Pendula’) (1 шт), 4 - Picea 
glauca ‘Conica’(2 шт), 5 - Euonymus fortunei ‘Emerald ‘n’ Gold’(3 шт), 6 - Thymus 
praecox ‘Coccineus’(3 шт), 7 - Hemerocallis ‘Stella de oro’ (3 шт), 8- Iris sibirica (3 
шт); 9 – Thuja occedentalis ‘Globosa’
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Рис. 3. Проєктна пропозиція розарію на задньому дворі. Умовні позначення: 
1 – Ginko biloba (1 шт), 2 - Buxus sempervirens (стрижений живопліт), Rosa 
‘Flammentanz’ (шпалера) (3 шт)
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an original data on biomorphology of species, information about plant care 
that are based on observation of species in the conditions of a greenhouse are 
presented and the prospects of their use in vertical plant design are examined.

У період глобалізації та урбанізації навколишнього середовища 
особливої актуальності набувають ландшафтний дизайн та озеленення. 
Існує чимало прийомів озеленення, яскравим різновидом якого є 
вертикальне. Підбір рослин для вертикального озелення та поповнення 
існуючого асортименту рослин новими, маловідоми є актуальними.

В оранжереї тропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна 
КНУ імені Тараса Шевченка налічується близько 160 видів та сортів з 
родини Orchidaceae Juss. [Ботсад, 2007], серед яких не лише красиво 
квітучі види родів Phalaenopsis та Dendrobium, а й маловідомі епіфіти 
та літофіти, які здатні існувати в найскладніших умовах, і можуть бути 
перспективними для вертикального озеленення. Особливої уваги з цієї 
точки зору заслуговують Coelogyne cristata Lindl. та Coelogyne tomentosa 
Lindl., які були обрані нами з поміж інших орхідей через свої екологічні 
та біоморфологічні особливості. В роботі представлені оригінальні дані з 
біоморфології видів, відомості по догляду за рослинами, що базуються на 
спостереженні за видами в умовах оранжереї, та розглянуто перспективи 
їх використання  у вертикальному озелененні.

Батьківщиною Coelogyne cristata є Гімалаї, Малайзія та Китай, де 
холодна та суха зима змінюється сезоном дощів [Lavelle, 2006]. Дикорослі 
екземпляри Coelogyne tomentosa зустрічаються лише в Південно-Східній 
Азії. Обидва види представлені двома групами: епіфіти, які оселяються 
на корі дерев, і літофіти, що освоюють кам’яні поверхні скель на висоті 
1500 -2600 м над рівнем моря (Coelogyne cristata) та  500 - 2100 м над 
рівнем моря (Coelogyne tomentosa). Як свідчить аналіз літератури [Мир 
орхидей, 2020], для першого виду температурний діапазон становить  від 
–6 до +33 °C і більше світла рослина отримує в сухий, зимовий період, 
в той час як в природніх місцях зростання другого виду температура 
навколишнього середовища навіть у жаркий день помірна і вкрай рідко 
підіймається вище +26 °C, а освітлення розсіяне в будь-яку пору року. 

Целоґіна гребінчаста (Coelogyne cristata Lindl.) в умовах оранжереї 
Ботанічного саду це трав’яниста, багаторічна, наземна рослина висотою 
15-30 см, з надземною бульбою. Бульба  дволиста, яйцеподібна, з двома 
темно-коричневими маленькими листочками знизу, розміром 5-8 см 
у довжину, 4 см у ширину, формується на товстому ризомі. Туберидії 
ростуть дуже щільно з максимальною відстанню між ними 6 см, 
утворюючи компактну групу. Листки темно-зелені, ланцетоподібні, дещо 
хвилястий, загострені на верхівці, 10-30 см у довжину, 2-3 см у ширину.
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Квітконос 8-15 см довжиною, повисаючий, дугоподібно вигнутий, 
укритий лусками, розвивається біля основи вже сформованої надземної 
бульби, на ньому формується від 3 до 10 квіток, які розкриваються практично 
одночасно. Квітки білі, діаметром 7 см, із загнутими кінчиками, з сепаліями 
овально-еліптичної форми, хвилястими із загостреними кінчиками, які 
зісподу мають ледь помітні жилки, та з невеликою опушеною плямою 
жовтого кольору всередині потрійного лабеллуму з 4-5 гребінцями, з легким, 
ледь помітним ароматом (рис. 1А). Помічено, що квітка здатна зберігати 
декоративність 4-5 тижнів у сухих та прохолодних умовах. Масове цвітіння 
припадає на період із січня по березень; тривалість цвітіння 5-10 тижнів. 

Целоґіна повстиста (Coelogyne tomentosa Lindl.) в умовах оранжереї 
Ботанічного саду зростає як трав’яниста, багаторічна, наземна рослина, з 
надземною бульбою. Бульба дволиста, злегка сплющена, яйцеподібної форми, 
4-15 см у довжину, 2-4 см у ширину. Листки до 70 см довжиною, 4-17 см шириною, 
еліптичні, загострені на верхівці, з 5-7 жилками, на довгому (6-15 см) черешку. 
Квітконос висотою 20-60 см, повислий, відходить від основи сформованого 
туберидія і налічує від 10 до 30 квіток, які розпускаються практично одночасно 
(рис. 1Б). Квітка з ланцетними сепаліями від помаранчевого до лососевого 
або від білого до зелено-жовтого кольору, що  мають прожилки. Лабеллум 
потрійний, білий, передня його частина закруглено-еліптична з загостреним 
кінчиком, коричнева, з широкою білою облямівкою, в середині має світлі 
нарости; бічні частини закруглені, зверху коричневі, всередині з білими 
жилками. Рослина відзначається швидким ростом та квітування декілька разів 
на рік завдяки властивому їй C3-фотосинтезу.

Рис. 1. Coelogyne cristata Lindl. (А) 
та Coelogyne tomentosa Lindl. (Б) в 
період цвітіння

Отже, до морфологічних ознак Coelogyne cristata, які заслуговують 
на увагу з огляду її перспективності для вертикального озеленення, 
належать: квітконос, який схиляється донизу (що є перевагою в плані 
розташування) та надземні бульби, що утворюють компактну групу, 
забезпечуючи міцність і водначас займаючи малу площу. 
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Coelogyne tomentosa також привертає увагу своїм великим (довжиною 
до 60 см) каскадний у будові квітконосом, з великою кількістю квіток. 
На нашу думку, така форма квітконоса суттєво полегшує проектування, 
оскільки достатньо розмістити рослину нагорі й значна частка простору 
вже фактично освоєна, перетворена на суцільну квіткову завісу. Додаткову 
перевагу цьому виду з точки зору можливості росту у вертикальних 
умовах надає листя, яке формується на довгому, сплющеному туберидії і 
росте вгору, займаючи верхній простір. 

Порівняльний аналіз вимог досліджувних видів до екологічних 
факторів наведено у таблиці.

Coelogyne cristata Coelogyne tomentosa

Освітлення Яскраве, проте уникати прямих 
сонячних променів

Не потребує яскравого 
освітлення, проте в осінньо-
зимовий період не завадить 
додаткове освітлення.

Температурний 
режим

Помірно-холодний; влітку +21-24 °C 
вдень, +16-18 °C вночі, взимку +16-18 
°C вдень, +10-13 °C вночі, добовий 
перепад t +6 °C

+16-26 °C. Температурний 
мінімуму та максимуму, який 
орхідея може витримати,  +8-
42 °C

Субстрат або 
блок

Блок із деревоподібної папороті або 
пробки: суміш великих (дрібних або 
середніх) шматочків кори Хвойних 
та волокон деревоподібної папороті, 
як добавка - деревне вугілля, перліт 
та сфагнум. Субстрат для ґратчастої 
коробки: волокна кокосу, сфагнум, 
суміші дрібних та середніх волокон 
деревоподібної папороті та деревне 
вугілля, перліт чи пемза, в пропорціях 
4:4:1:1:1.

При яскравому освітленні 
впродовж 12 місяців суміш 
більш вологоємна: з великою 
часткою сфагнуму, торфу. 
В затінку в субстраті мають 
переважати великі шматочки 
кори. Для запобігання 
накопиченню солей та 
підвищення рівня pH поверх 
кори рекомендовано сфагнум 
в якості фільтру. pH субстрату 
5,5-6,5.

Вологість 
повітря

 60 % і більше; чим вища температура 
приміщення, тим вища повинна 
бути вологість повітря та частіше 
провітрювання.

Не відіграє ключової ролі, при 
вмілому коригуванні можна 
зменшити негативний вплив 
сухого повітря.  

Полив

М'якою водою з t +30-45 °C; від 3 
разів на тиждень, субстрат постійно 
зволожений. При вирощуванні в 
блоці, в період літніх жарких днів - 
декілька разів на день. 

М'якою, відфільтрованою 
водою;

постійне зволоження або 
чергування просушки й 
поливу. 
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З точки зору фізіології Coelogyne cristata корисною може стати її 
здатність витримувати відносно низькі температури. Окрім того, даний 
вид надає перевагу постійній вентиляції повітря, що робить його більш 
стійким до протягів. Як показали наші дослідження, Coelogyne cristata 
прекрасно зростає на блоці, що є вирішальним при використанні рослини 
у вертикальному озелененні.

Coelogyne tomentosa, на відміну від більшості орхідей, для яких важливе 
поєднання постійних високих температур і вологості, надає перевагу 
помірному температурному режиму, не потребує освітлення і добре 
витримує зростання в затінку. Вологість повітря не відіграє вирішальної 
ролі, тому є можливість вирощувати рослину в посушливих умовах. 
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Анотація. Розкрито проблеми розробки скверу на території  ННЦ 
“Інститут біології та медицини”, які випливають з розмаїття стилів 
архітектурних споруд в оточення проектної ділянки. Проаналізовано 
вплив архітектури радянських часів, модернізму, мінімалізму та хай-теку 
на вибір стилю майбутнього скверу, і показано, що у даному випадку 
оптимальним є вибір стилю мінімалізм. 5-ти поверхові житлові будинки 
з наднизькими естетичними характеристиками, побудовані у 60-х роках, 
запропоновано візуально приховати.  

Мета: проаналізувати інформацію про архітектурний стиль ННЦ 
«Інститут біології та медицини» і оточуючих його будівель, і на основі 
аналізу вибрати архітектурний стиль об’єкту ландшафтного проектування.

Зміни, які відбулися в архітектурному середовищі розташування будівлі 
ННЦ «Інститут біології та медицини» за останні десять років кардинально 
змінили містобудівну роль головного корпусу Інституту, і якщо раніше це 
була домінанта та композиційний центр, то наразі дану роль перебрали на 
себе багатоповерхівки, побудовані в останні роки. Такі радикальні зміни 
в архітектурному оточенні актуалізують розробку нового генерального 
плану території Інституту. Про потребу у нового генеральному плані 
свідчать також і прискорені зміни у використанні паркової зони 
Інституту: у зв’язку з переорієнтацією  функціональне призначення 
лабораторного корпусу значно збільшилася інтенсивність руху людей 
між головним та лабораторним корпусом. Слід зазначити, що територія 
Інституту в цій частині неоднорідна, і однією з найскладніших ділянок 
є смуга завширшки приблизно 40 метрів вздовж вул. Васильківської. 
Проблемність цієї ділянки обумовлена не лише насиченістю підземних 
комунікацій, але, головне, її відкритість до архітектурного оточення. В 
результаті одночасно на ділянці візуально присутні три стилі: а) так звані 
«хрущівки» з характерною для них максимізацією функціональності до 
ступеня, коли починається виродження архітектурного образу; б) головний 
корпус Інституту в стилі модернізм; в) сучасні багатоповерхівки в стилі 
мінімалізм та хай-тек. Загальновідомо, що для успіху дизайну критично 
важливим є виконання закону єдності та співпідпорядкування. І тут 
виникає питання – який зі стилів, присутніх в архітектурному оточенні, 
використати в дизайні майбутнього скверу? Для відповіді на це запитання 
доцільно зробити їхній аналіз архітектури оточення проектної ділянки. 

Істотний вплив на формування архітектурного середовища ділянки 
мають дві  висотні новобудови, що є прикладами сучасної архітектури. 
Перша будівля розміщена на куті, що утворений перетином вул. 
Васильківської та проспекту Академіка Глушкова. Конструкція фасадів 
представлена скляними панелями, що створюють певну легкість, 
прозорість, блиск будівлі та відображення навколишнього середовища. 
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У архітектурі будівлі чітко простежуються основні риси  сучасного 
стилістичного напряму — хай-тек [1]. А саме: використання простих 
геометричних фігур при збереженні виразного силуету; широке 
використання скла, блискучих поверхонь металу; використання 
сіро-металевих фарб. Відомо, що даний напрям виник в надрах 
постмодернізмової архітектури 1970-х років. 

Друга новобудова була закінчена та введена в експлуатацію у 2019 
році. Розташована прямо навпроти головного фасаду ННЦ «Інститут 
біології та медицини» з недотриманням відстаней між будівлями, 
відповідно до державних будівельних норм. В зв’язку з цим складає 
чималу конкуренцію навчальному корпусу,  перехоплює погляд від 
головного входу у ННЦ на себе. Таким чином, створюється нерівновага 
та дисгармонія у формуванні даного простору. Архітектурі даної будівлі 
притаманні такі стилістичні особливості, як: відсутність декору; форма 
будівлі представлена простими геометричними фігурами; використання 
контрастних монохромних кольорів (білий, сірий); ритмічне повторення 
елементів фасадів. Це неодмінно вказує, що дана висотна будівля 
виконана у стилі мінімалізм [1]. Мінімалізм — стиль в архітектурі другої 
половини минулого століття, що є відгалуженням модернізму та набуває 
розквіту у післявоєнний період. Даному напряму характерне прагнення 
до крайнього спрощення композиції і зневаги декором ради пошуку 
ідеальних пропорцій і колірних співвідношень в основних формах. 

Крім того, вздовж вул. Васильківської ділянку оточують 5-типоверхові 
житлові будинки (хрущівки), а також Лабораторний корпус з північної 
сторони, що є типовими прикладами архітектури радянських часів.

Будівля ННЦ «Інститут біології та медицини» входить до масштабного 
комплексу, що був запроектований у 1970-х роках під керівництвом 
архітекторів В. Є. Ладного, М. П. Буділовського, В. Є. Коломійця 
та інженера В. Я. Дрізо [2]. За проектом він мав містити навчальні 
корпуси, низку науково-дослідних інститутів, бібліотеку, площу, що 
мала поєднувати комплекс з Виставковим центром, та висотну будівлю 
ректорату, що планувалась бути акцентом на даній площі. Але втілена у 
життя була тільки частина проекту, яка представлена корпусами фізичного 
і технічних факультетів, будівлею фізико-математичного ліцею, до яких 
пізніше у 2000-ні роки був добудований корпус біологічного факультету. У 
архітектурі даного комплексу яскраво виражений модерністський стиль, 
що відбивається у пластичності форм, які в той же час протиставляються 
різким деталям будівель, нависаючих об’ємах та  винесенні поверхів один 
над одним. Модерна архітектура або архітектура модернізму— термін, 
що узагальнює в собі декілька течій, стилів в архітектурі, які виникли 
у 20 столітті та намагалися привнести в архітектуру риси стрімкого 
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технологічного розвитку. Модернізм був одним з переважних стилів 
архітектури 20 сторіччя та зберігає свої позиції у 21 столітті.

Як вище було зазначено, будівля ННЦ «Інститут біології та медицини» 
має чіткі риси модернізму. Оточуючі сучасні висотні будівлі, за своїми 
стилістичними особливостями, демонструють розвиток модернізму у 21 
столітті і його втілення у таких стилях, як хай-тек і мінімалізм.  

Слід відзначити, що для створення гармонійного простору, що буде 
поєднувати Лабораторний корпус, ННЦ “Інститут біології та медицини” 
та географічний корпус, доцільно відкрити вид на географічний корпус, 
який стане домінантою у виді зі скверу. Іншою важливою задачею постає 
екранування 5-ти поверхових хрущівок. Для вирішення даної проблеми 
пропонується розробка захисних екранів з використанням твердих 
матеріалів.  У цілому ж у результаті проаналізованих даних можна зробити 
висновок, про доцільність розробки скверу саме у стилі мінімалізм, що є 
прямим нащадком модернізму.

Рис 1.  Візуалізації, розроблені у ході виконання ескізного проекту скверу

Рис 2.  Генеральний план скверу 
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Висновки з даного дослідження: Вибір архітектурного стилю  ділянки 
є важливим етапом у розробці проектної пропозиції. Безпосередньо 
на визначення стилістичних особливостей та створення гармонійного 
скверу впливає ретельний аналіз архітектурного оточення з метою оцінки 
його впливу на проектну територію.

У результаті проаналізованих даних можна зробити висновок про 
доцільність розробки скверу у стилі мінімалізм, який є прямим нащадком 
модернізму. 
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Pryimak Y., Smirnov O. UV-A EFFECTS ON ANTIOXIDANT ENZYMES 
ACTIVITY IN LACTUCA SATIVA L. CALLUS TISSUE CULTURE. Lettuce is 
one of the most cultivated leafy vegetables. Lettuce leaves are rich in phenolic 
compounds which considered to be antioxidants. UV-A can be used to promote 
the phenolic antioxidants accumulation in lettuce leaves. In the present study, 
we investigated the UV-A effects on antioxidant enzyme activity (superoxide 
dismutase (SOD), peroxidase and catalase) of two lettuce varieties callus 
tissue culture. UV-A enhanced the SOD and peroxidase activity in both lettuce 
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varieties. Catalase activity remained the same in the green lettuce callus tissue 
culture and declined in the red variety under the UV-A radiation. Significant 
peroxidase activity increase is likely to be associated with the biosynthesis of 
class III peroxidases in the green lettuce callus tissue.

Салат посівний (Lactuca sativa L.) – лідер за обсягами вирощуваної 
продукції серед листкових овочів. За даними Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (FAO) у 2018 році світовий 
урожай салату разом із цикорієм склав більше 27 млн тонн [FAO, 2018]. 
Останнім часом значна частина підприємств перейшли до вирощування 
салату в умовах закритого ґрунту або на гідропонних системах. За таких 
умов виробники часто вдаються до забезпечення рослин штучними 
джерелами світла і температури та стають менш залежні від кліматичних 
умов, завдяки чому мають змогу вирощувати продукцію протягом року. 

Листки L. sativa характеризуються харчовою цінністю завдяки вмісту 
мінеральних елементів (Ca, K, P, Mg), вітамінів (вітаміни A, C, K, фолієва 
кислота) фенольних сполук, каротиноїдів та сесквітерпенових лактонів 
[Noumedem, 2017]. Відомо, що до складу салату входять фенольні 
кислоти, серед яких домінують похідні кавової кислоти, та флавоноїди 
(флавоноли, антоціани, катехіни) [Mampholo, 2016]. Залежно від вмісту 
антоціанів виділяють дві групи сортів L. sativa: червоні (містять велику 
кількість антоціанів) та зелені (вміст антоціанів нижчий у порівнянні з 
попередніми). 

Вміст фенольних сполук можна регулювати, змінюючи умови 
вирощування – проводити біофортифікацію салату для підвищення 
вмісту фенольних сполук. У попередньому дослідженні було показано 
стимулюючий вплив ультрафіолету-А (УФ-А) на вміст фенольних 
сполук та антиоксидантну активність екстрактів з калусних культур 
червоного і зеленого салату. Через високий вміст антоціанів підвищення 
вмісту фенольних антиоксидантів з допомогою УФ-А у червоних сортах 
салату відбувається у меншій мірі, у порівнянні з зеленими  сортами 
[Приймак, 2019]. Метою цього дослідження є з’ясування впливу УФ-А 
на активність антиоксидантних ензимів (каталази, пероксидази та 
супероксиддисмутази) калусів L. sativa двох контрастних за вмістом 
антоціанів сортів.

Для введення в культуру in vitro використовували насіння сортів Лоло 
Роса і Лоло Біонда від ТМ «Насіння України» і живильне середовище 
Мурасиге і Скуга з вітамінами Гамборга, доповнене фітогормонами (10 
мг/л бензиламінопурину, 0.5 мг/л нафтилоцтової кислоти) [Armas, 2017]. 
Сім’ядольні листки 7-добових проростків використовували в якості 
експлантів. Живильні середовища з експлантами розміщували під 
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джерелом світла (PPFD ≈ 200 мкмоль фотонів м-2 с-1) з фотоперіодом 
16/8 за температури 23 °C. Через 4 тижні дослідні варіанти переносили 
під УФ-А лампи (F15T8 BL, 15W, Sylvania) Через 4 тижні після початку 
опромінення УФ-А рослинний матеріал фіксували для вимірювання 
ензиматичної активності. 

Для екстракції білків наважку матеріалу гомогенізували з допомогою 
рідкого азоту у калій-фосфатному буфері (pH = 7.8) і центрифугували 
протягом 5 хв на 15 000 об/хв. за 4 °C. Для перерахунку ензиматичної 
активності вимірювали загальний вміст білка за Бредфордом. Каталазну 
(CAT) активність  визначали за коефіцієнтом молярної екстинкції 
перекису водню. Визначення супероксиддисмутазної (SOD) активності  
проводили за її здатністю інгібувати утворення формазану [Musienko, 
2019]. Пероксидазну (POD) активність  визначали за методом Бояркіна, 
вимірюючи світлопоглинання бензидинової сині, що утворюється за 
окиснення бензидину під дією пероксидаз [Alexeyeva, 2016].

За оптимальної освітленості супероксиддисмутазна активність 
виявилася вищою в калусах зеленого сорту Лоло Біонда, що може бути 
пов’язане з низьким вмістом фотопротекторних флавоноїдів у клітинах 
калусної культури. За впливу УФ-А супероксиддисмутазна активність 
значно зросла в калусах обох сортів, що свідчить про активний розвиток 
оксидативного стресу та генерацію АФК (Рис. 1). Важливо відмітити, що 
у калусах сорту Лоло Біонда активність СОД зросла на 40% під впливом 
ультрафіолету, а в калусах Лоло Роси – більш ніж удвічі. Це може свідчити 
про  знешкодження АФК фенольними сполуками, що синтезуються в 
тканинах зеленого салату під впливом УФ-А. 

 
Рис. 1. Супероксиддисмутазна 
активність калусів 
Lactuca sativa за дії УФ-А 
опромінення; тут і далі: * – 
різниця статистично значуща 
за р ≤ 0,05 у порівнянні з 
контролем

Каталазна активність калусних тканин двох сортів салату за 
оптимальних умов суттєво не відрізняється (рис. 2). За опромінення 
УФ-А каталазна активність калусних тканин сорту Лоло Біонда суттєво 
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не відрізняється від контрольного рівня. Ймовірно, утворений перекис 
водню знешкоджується іншими ензимами, зокрема, пероксидазами. 

Рис. 2. Каталазна і пероксидазна активність калусів Lactuca sativa за дії УФ-А.

За опромінення УФ-А каталазна активність знизилася у калусах 
сорту Лоло Роса. Зниження каталазної активності можливе за впливу 
абіотичних стресових чинників і пояснюється підвищеною активністю 
пероксидаз, які, подібно до каталази, знешкоджують перекис водню, 
утворений супероксид дисмутазою [Leung, 2018]. 

За оптимальної освітленості пероксидазна активність калусів 
червоного сорту Лоло Роса вища у порівнянні із зеленим сортом. 
Схожа тенденція спостерігається у рослин Lemna minor. Рослини 
стійкіших до впливу ультрафіолету ліній характеризуються підвищеним 
накопиченням пероксидаз III класу. Активний синтез пероксидаз III 
класу вважається поширеною реакцією на вплив УФ випромінювання 
не лише завдяки знешкодженню наслідків оксидативного стресу, а також 
через стимулювання синтезу лігніну та, можливо, інших фенольних 
сполук [Jansen, 2001].

За опромінення УФ-А підвищується супероксиддисмутазна 
активність у тканинах сорту Лоло Роса. Вірогідно, причиною цього є 
збільшення рівня генерації супероксид аніону. У тканинах того ж сорту 
під впливом УФ-А спостерігається підвищення пероксидазної і зниження 
каталазної активності. У тканинах сорту Лоло Біонда спостерігається 
підвищення супероксиддисмутазної та каталазної активності внаслідок 
впливу УФ-А. Генетично детермінований високий вміст антоціанів у 
тканинах червоного салату призводить до менш інтенсивного розвитку 
оксидативного стресу, у порівнянні з зеленим сортом. У тканинах 
зеленого сорту УФ-А, ймовірно, стимулює утворення пероксидаз III 
класу, що здатні підсилювати біосинтез фенолів у рослині.
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Terletska D.,Shpagin V. SPECIFICS OF APPLICATION OF GOLDEN 
SECTION IN DESIGN OF ARCHITECTURAL SPACE IN FRONT OF THE 
WESTERN FACADE OF THE RED BUILDING OF  TARAS SHEVCHENKO 
NATIONAL UNIVERSITY. The urgent task is the project work of reorganization 
of the territory of Taras Shevchenko national University to improve the quality 
of recreation of visitors and aesthetic appeal. During  developing landscaping 
in front of the main building of  the university, the abstract drawing was created 
using a golden ratio. Which became the basis for the creation of the master 
plan. Because the proportions formed by observing the law of the golden ratio 
and the Fibonacci numbers are very easily and comfortably perceived by 
people, on a psychological level these are the most harmonious proportions. 

Стан організації архітектурного простору перед західним фасадом 
Червоного корпусу з відсутністю симетрії у мережі доріжок та браку 
системності в посадці деревних рослин не сприяє підвищенню іміджу 
Університету. Усунути цю проблему можна лише через розробку та реалізацію 
нового генерального плану. Зрозуміло, що новий генеральний план повинен 
відповідати сучасним потребам як Університету, так і суспільства, але водночас 
він повинен враховувати історичність місця та архітектури, яка домінує у 
просторі. Тобто застосування сучасних методів та нормативів проектування 
не повинно анулювати принципові норми та прийоми, якими послуговувалися 
майстри садово-паркового мистецтва у добу зведення Червоного корпусу. 
Однією з таких норм було застосування золотого перетину. Слід зазначити, 
що співвідношення сторін простору перед західним фасадом унеможливлює 
пряме застосування золотої пропорції, і цей факт актуалізує пошук варіантів 
непрямого застосування зазначеного фундаментального принципу організації 
формальних садів у нашому випадку. 

Мета даного дослідження – пошук можливості застосування золотого 
перетину до неформальних садів, співвідношення сторін яких не 
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відповідає золотому перетину, на прикладі розробки проекту організації 
простору перед  Західним фасадом Червоного корпусу КНУ імені 
Тараса Шевченка.    

Під час проектування було прийнято  рішення про створення 
формального дизайну даної території, що є поширеною практикою 
організації простору біля споруд палацового типу, яким і є споруда 
головного корпуса [Бутнік-Сіверський,1947].  Формальний сад передбачає 
упорядкований простір відповідно до правил геометрії, оптики та 
перспективи. 

В зоні фронтального простору була задіяна дефрагментація по закону 
золотого перетину та чисел Фібоначчі, що має велику популярність у всі 
часи. Варто зазначити, що золотий перетин широко використовується і в 
сучасній архітектурі. Так, швейцарський архітектор Ле Корбюзьє, 
відомий своїм внеском у стиль модернізм, також зосередив свою 
філософію дизайну на системах гармонії і пропорцій повязаних з золотим 
перетином [Le Corbusier,1999].  Ле Корбюзьє вірив в математичний 
порядок Всесвіту, який тісно прив’язаний до золотого співвідношення і 
ряду Фібоначчі [https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio], (Рис.1.).

Пропорції, які утворюються при дотриманні закону золотого перетину 
та чисел Фібоначчі дуже легко і комфортно сприймаються людьми, бо 
на психологічному рівні це найбільш гармонічні пропорції. На основі 
аналізу золотого перетину та чисел Фібоначчі було створенно план, 
який став базовим елементом розробки генерального плану (Рис.2.) і  
підпорядковується послідовності чисел Фібаначчі.

Після підготовки моделі були розроблені об’ємно - просторові 
композиції, для кращого розуміння запроектованого ландшафтного 
дизайну та для заперечення дизайнерських помилок, до певних 
проектуальних неточностей  були внесені по необхідності корективи 
(Рис.3.).

Рис. 1.  Спіраль Фібоначчі  
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Рис. 2. Генеральний план, в якому запропоновано спосіб використати золотий 
перетин

Рис. 3.  Вид з висоти пташиного льоту 

Навпроти входу, запропоновано розмістити водойму - як центр 
композиції (Рис.4.). Під час дефрагментації прямокутників і квадратів 
початкового абстрактного рисунка, було вирішено  центральні сегменти  
відвести для посадки червоних троянд, які будуть в кольористичній 
гармонії з будівлею. Інші сегменти використати для посадки класичного 
газону, щоб  полегшити просторову композицію (Рис.5.).

Одним з доповнень композиційного рішення є скульптурна група, яка 
матиме чудове віддзеркалення на водному полотні, вона може носити 
різне смислове навантаження, але найкраще візуалізуватиметься з 
вікон будівлі та підкреслюватиме центральну частину і межі об’ємного 
простору ландшафту (Рис.6.). 
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Рис.6. Вид на скульптурну групу 

Таким чином, можна зробити висновок, що застосування золотого 
перетину та чисел Фібоначчі на етапі розробки абстрактного рисунка 
для території перед  Західним фасадом Червоного корпусу Київського 
національного Університету імені Тараса Шевченка, як бази для 
подальшого проектування, є вдалим та гармонічним, що підтверджують 
створені візуалізації.
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Рис. 4.  Вид на вхід до університецької 
будівлі 

Рис. 5.  Вид з бокового входу на 
територію перед західним фасадом



199

Фіщук О.
МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦВІТИНИ 

ТА АНДРОЦЕЮ КВІТКИ ALLIUM CEPA L. 
(AMARYLLIDACEAE J.ST.-HIL.)

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
пр.Волі 13, Луцьк, 43000, України

e-mail: dracaenaok@ukr.net

Fishchuk O. MORPHOMETRIC PARAMETERS OF PERIANTH AND 
ANDROECIUM IN ALLIUM CEPA L. FLOWER (AMARYLLIDACEAE 
J.ST.-HIL.). In the genus Allium L. perianth is simple, corolla-shaped, consists 
of six leaves. There are two bracts enclosing inflorescence. Flowers are 
characterized by the presence of a small flower tube and stamens attached to 
them. Androecium consists of 6 free stamens, anthers attached to the stamen 
filament by the back, below the middle. Ovary is semi-inferior, ovules are 
apotropous. Style is gynobasic, paired projections from the ovary. Fruit is a 
loculicidal capsule. Seeds are black with caruncle.

У сучасній молекулярній класифікації APG IV рід Allium належить до 
родини Amaryllidaceae, підродини Allioideae (раніше родина Alliaceae) та 
до триби Allieae [APG IV, 2016] У деяких старих системах класифікації 
рід Allium був розміщений у родині Liliaceae [Thorne, 1976]. К. Кубіцкі 
виділяє родину Alliaceae окремо поруч з родиною Amaryllidaceae та 
відносить їх до «Higher Asparagales» [Kubitzki, 1998] А Л. Тахтаджян 
відносив рід Allium до родини Alliaceae, порядку Amaryllidalles [Takhtajan, 
2009]. Молекулярні філогенетичні дослідження показали приналежність 
родини Alliaceae до родини Amaryllidaceae, і що з родиною Liliaceae вони 
не є монофілетичними [Meerow et al., 2000; Chase et al., 2009].

Рід Allium L. представлений багаторічними трав’янистими рослинами, 
які мають цибулини та налічують близько 850 видів. Представники роду 
Allium L. поширені у помірному кліматі Північної півкулі, за винятком 
кількох видів, що зустрічаються в Чилі, Бразилії та тропічній Африці. 
Особливо велика кількість зростає у Європі (Середземномор’я), Азії та 
Північній Америці [Иванина, 1982].

Квіти Allium cepa  0,5-0,7 см завдовжки, актиноморфні, білі. Квітконіс 
45-60 см довжиною та 1,3 см у діаметрі при основі та 0,7 см на верхівці. 
Квітки зібрані у шаровидний зонтик. Приквітки дві пірамідальні із 
загостренням, довжиною 2,5 см та 2,8 см, близько 0,5 см біля основи 
та 2,5 см завширшки, шкірясті, світло-коричневі. Квітконіжка до 1,5 см 
завдовжки, близько 0,1 см у діаметрі. 
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Листочки оцвітини вільні, зовнішні три листочки оцвітини довжиною 
0,4 см та 0,2 см завширшки, а внутрішні листочками оцвітини довжиною 
0,3 см та 0,1 см шириною. 

Три тичинки зовнішнього кола і три тичинки внутрішнього кола 
вільні. Тичинкові нитки внутрішні 0,3 см завдовжки та 0,05 см у діаметрі, 
зовнішні тичинкові нитки довжиною 0,4 см, та діаметр тичинкової нитки 
0,05 см. Пиляки лінійні, інтрорзні, дорзифіксні, пиляки зовнішніх тичинок 
довжиною 0,1см завдовжки та 0,04 см у діаметрі, пиляки внутрішніх 
тичинок 0,15 см завдовжки та 0,5 см у діаметрі. Пиляки кріпляться нижче 
середини висоти пиляка до тичинкової нитки. 

Гінецей довжиною 0,45 см. Зав’язь напівнижня, довжиною 0,2 см 
та 0,3 см у діаметрі, трьохгранна, масивна, білого кольору. Стовпчик 
білого кольору довжиною 0,2 см і 0,05 см у діаметрі, догори звужується. 
Приймочка головчаста трилопатева довжиною 0,05 см та 0,05 см у 
діаметрі. Плід локуліцидна коробочка, трикутна, зверху сплющена, 
насінини шаровидні, кутасті, чорні з елайосомою.

Отже, вивчення морфометричних показників та мікроморфології 
квітки, а пізніше і васкулярної анатомії, дозволить побудувати шляхи 
еволюціїї квітки за морфологічними ознаками у представників родини 
Amaryllidaceae. 
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Today, obesity is considered as one of the most widespread medical and social 
problems, which causes a decrease in working capacity, reducing life expectancy 
and decline in the quality of people`s life of different age groups in all countries 
all over the world. Most experts think that the spread of obesity at the epidemic 
level is caused by the way of people`s lives which is manifested by a decrease in 
physical activity, excessive consumption of complex carbohydrates and saturated 
animal fats in food, poor diet [Kodoth. N., 2020; Matthias B., 2019].

Overweight is one of the most serious problems nowadays because it causes 
a number of complications that leads to early disability. It is well-known that 
obesity is a major component of metabolic syndrome and the main risk factor 
for the appearance and development of serious illnesses such as type 2 diabetes, 
non-alcoholic fat disease of the liver and pancreas, kidney pathology, arterial 
hypertension, dyslipidemia, sleep apnea syndrome and others. Obesity is also 
connected with a wide variety of cancers, including the large intestine, breast, 
endometrium, kidney, esophagus, stomach, pancreas, liver, and gallbladder 
[Emerenziani, 2020].

For the prevention and treatment of metabolic-related disorders, it has been 
proposed to use the plant raw materials and various enterosorbents, whose 
positive multifactorial pharmacological effects have been proved in several 
studies [Murugan S., 2019; Voronin, E., 2017]. Herbal products are drugs 
obtained from plant raw material, whole plants or their extracts. Phytotherapy 
is widely used now as an independent type of treatment, and in combination 
with other drugs. It is mainly used in the gastroenterological practice and in the 
treatment of metabolic disorders.

Among the wide range of enterosorbents, preparations based on amorphous 
synthetic nanosized highly dispersed silicon dioxide (Aerosil) are most often 
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used. Studies of the effects of drugs and biologically active substances that 
are adsorbed on carriers such as Aerosil are also very interesting. Such 
forms of drugs can help prolong their action and enhance effects. In previous 
studies, it was discovered that Aerosil normalized the level of free fatty acids 
in the liver, contribute to better restoration of integrity and permeability of 
the mucous membrane and microenvironmental balance of the large intestine 
cavity [Tomchuk, 2014].

However, the effects of enterosorbents and herbal products on the 
digestive system, including the large intestine, in metabolic disorders are 
poorly studied, because there are not enough experimental cytophysiological 
research, in which morpho- and pathogenesis of simulated alimentary 
obesity on the gastrointestinal tract in the setting of the correction of the 
negative impact of obesity are studied. Therefore, studies of this problem 
are still relevant.

The experiment was conducted at the Department of Cytology, Histology 
and Reproductive Medicine of the National Institute of Biology and Medicine 
of Taras Shevchenko National University. The study was performed on male 
laboratory Rattus norvegicus of the Wistar line 3-month mature white rats. 
One part of the rats was kept on a standard diet (control) for 95 days. At the 
same time, the development of alimentary obesity by using the high-calorie 
nutrition enriched with fats and carbohydrates was simulated to the rest of 
the animals. During the experiment, one of the animal groups with alimentary 
obesity received the herbal product (a mixture of plant material based on 
hibiscus flowers, echinacea, calendula and clover, dandelion leaves, rhizome 
root) containing high concentrations of polyphenols, flavonoids, terpenes and 
polysaccharides. Another group with alimentary obesity received a composite 
system based on highly dispersed nanosilicon (commercial name – «aerosol») 
and adsorbed herbal product. All the studied drugs were developed and created 
by the staff of the A.A. Chuiko Institute of Surface Chemistry of the National 
Academy of Science of Ukraine.

For histophysiological research, standard methods for histological 
preparations were used, including fixation slices in the 10% formalin, paraffin 
impregnation and staining of 5 µm slices with hematoxylin and eosine. The 
micrographs were taken on a System Microscope installation with an Olympus 
BX 41 hystem video camera, equipped with the Camedia C-5050 zoom digital 
camera and Olympus DP 80 FT 3.2 software.

The ImageJ program was used to analyze markers of morphofunctional 
status large intestine, in particular, the depth of crypts of the mucous 
membrane (μm2), the cross-sectional areas of enterocyte nucleuses and goblet 
cells were measured (μm2). All digital data were statistically processed. The 
difference at p≤0,05 was considered probable. In addition, pathomorphological 
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changes in histostructure were analyzed on the histological specimens of the 
large intestine, in particular, a special attention was paid to the indication of 
mucous epithelium dystrophic changes development, desquamation, necrosis 
of enterocytes, the presence of lymphocytic infiltration, which indicates the 
development of inflammation.

It was found that in the control group of rats (standard diet) the anatomical, 
structural and functional organization of the mucous membrane and the walls 
of the large intestine corresponded to a normal structure, without visible 
pathological changes. The average indices of crypt depth of the mucous 
membrane of the large intestine reached 300,14 ± 2,92 μm2, the cross-sectional 
area of enterocyte nucleuses – 14,01 ± 0,33 μm2, the cross-sectional area of the 
goblet cells - 338,44 ± 9,53 μm2.

Data of morphometric research of the large intestine of animals which 
were fed with food enriched with carbohydrates and fats, indicate a probable 
decrease in all measured histological markers of function of the large intestine 
compared with control: depth of crypts of the mucous membrane - up to 178,92 
± 3,85 μm2, cross-sectional area of nucleuses - up to 11,03 ± 0,23 μm2, the 
cross-sectional area of the goblet cells - up to 227.60 ± 9.61 μm2. At the same 
time, desquamation of enterocytes, a decrease in the number of goblet cells, 
foci of necrobiosis and epithelial necrosis, and a slight lymphocytic infiltration 
were observed.

Therefore, alimentary obesity causes atrophic changes in the epithelium of 
the mucous membrane of the large intestine with the development of the initial 
stages of inflammation in animals, which will lead to disfunction of the large 
intestine, in particular the absorption, excretory and barrier functions.

In order to correct morphofunctional disorders of the large intestine in 
alimentary obesity, the following group of rats together with high-calorie 
food consumed herbal medicine for 95 days. In this series of experiments, 
we obtained data that indicate the recovery of cell populations of the mucous 
membrane of the large intestine compared with alimentary obesity, but the 
studied morphometric parameters do not reach the control values. However, in 
the mucous membrane, there are single cells with signs of moderate dystrophic 
changes. The indexes of creep depth and nucleus size of the intestinal mucosa 
of the large intestine significantly increased to 238.95 ± 3.94 μm2 and 12.32 ± 
0.32 μm2, respectively. At the same time, together with the number, we note an 
increase in the cross-sectional area of the goblet cells to 273.30 ± 10.44 μm2.

Summarizing the obtained morphometric data and analyzing the 
morphological changes, we can conclude that there was positive influence of 
herbal product with a high content of biologically active substances on the 
structural and functional organization of the large intestine in obesity, however, 
the obtained data do not reach the control level, which may be indicative of 
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insufficiency timing of implementation or the need to increase the dose of 
herbal product.

In the group of animals which got high-calorie nutrition diet together 
with the composite system, we noticed a more effective improvement of the 
morphological structure of the large intestine and the studied parameters. The 
size of the crypt depth increased to 248.81 ± 3.45 μm2, along with the rates of 
the previous group, a significant increase in the number and cross-sectional area 
of the goblet cells was observed to 282.03 ± 8.58 μm2. In addition, the cross-
sectional areas of the nucleus (μm2) of the mucosal epithelium enterocytes are 
significantly increased to 13.20 ± 0.29 μm2 compared to alimentary obesity and 
these data reach control values.

In general, at the optical level, the cyto-histological pattern of the large 
intestine with the introduction of the composite system in the setting of 
alimentary obesity indicates the restoration of the structural organization of all 
types of colonocytes of the mucous membrane.

Therefore, as a result of performed experiments on the 95th day of the 
simulated high-calorie diet of rats, destructive changes in the structure 
of the mucous membrane of the large intestine were found in comparison 
with those of control animals, which may indicate a significant 
impairment of all the functions of the large intestine. On addition of 
herbal product or the composite system based on Aerosil and plant 
components to the diet of animals with alimentary obesity results in a 
significant deepening of the crypts of the mucous membrane of the large 
intestine, which have undergone atrophy due to simulated obesity. In 
addition, the supplement of these drugs, especially with the introduction 
of the composite system, significantly increases the synthetic activity 
of colonocytes, which will result in the normalization of reabsorption 
capacity, and at the same time enhance the secretion of goblet cells in the 
mucous membrane, which may indicate a greater number of slime on the 
surface of the large intestine.
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Hutsaliuk M., Byelinska I., Dziubenko N., Rybalchenko T. STATE 
OF IMMUNOCOMPETENT ORGANS UNDER THE INFLUENCE OF 
FULLERENE C60 ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL CHRONIC 
CHOLANGITIS. Previous studies have proven the effectiveness of using 
C60 fullerene as a compound that has anti-inflammatory properties in both 
acute and chronic pathological processes. Linking the mechanisms of anti-
inflammatory action of C60 fullerene requires the study of the morphofunctional 
state of the peripheral organs of the immune system, lymph nodes and spleen.

Хронічний холангіт – запальний процес, що може бути викликаний 
різноманітними патогенами, як віруси, бактерії, гриби, гельмінти 
та характеризується такими симптомами, як жовтяниця, озноб, 
запаморочення, гарячка та шок. Без вчасного медичного втручання 
захворювання приводить до летального результату. Здатність фулеренів, 
які є потужними антиоксидантами, корегувати різноманітні патологічні 
стани підтверджує перспективність їх застосування [Kuznietsova H., 2018, 
Byelinska I.V., 2018]. Крім того ці сполуки є малотоксичними [Прилуцька, 
2019]. У попередніх  дослідженнях доведена ефективність застосування 
С60 фулерену як сполуки, яка має протизапальні властивості як за гострих, 
так і за хронічних патологічних процесів [Kuznietsova H., 2018, Byelinska 
I.V., 2018]. З’язсування механізмів протизапальної дії С60 фулерену 
вимагає дослідження морфофункціонального стану періферійних органів 
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імунної системи, лімфовузлів та селезінки. Відомо, що лімфовузли мають 
широкий спектр реактивних відповідей на різноманітні патологічні 
чинники, які проявляються фолікулярною та паракортикальною 
гіперплазіями, гранульоматозним та гнійно-некротичними лімфаденітами, 
гнійним гістіоцитозом тощо [Melikyan, 2009]. Залученість селезінки до 
патологічного процесу проявляється спленомегалією на макрорівні. При 
довготривалій хронічній інфекції, може спостерігатися спустошення білої 
пульпи з переважанням червоної. В меншу сторону також змінюється 
густина розташування клітин без значної зміни їх видового складу. На 
початкових етапах хронічного запалення проліферативний процес в білій 
пульпі навпаки зростає. Про це свідчить збільшення об’єму білої пульпи, 
щільності клітин в лімфатичних вузликах і періартеріальних муфтах, 
посилення вираженості макрофагальной реакції, утворення плазмобластів 
і плазматичних клітин, посилення апоптозу з боку лімфоїдного компоненту 
селезінки [Макалиш, 2013]. Тому для з’ясування механізмів модулювання 
імунної відповіді за дії С60 фулерену на тлі експериментального хронічного 
холангіту проведений аналіз морфофункціонального стану кісткового 
мозку, як центрального органу гемопоезу, та селезінки, периферійного 
органу імунної системи.

Експеримент проведено на 32 білих лабораторних щурах-
самцях розділених на 4 групи: І – контрольна група; ІІ – хронічний 
експериментальний холангіт; ІІІ – хронічний експериментальний холангіт 
+ С60 фулерен інтраперитонеально; IV – хронічний експериментальний 
холангіт + С60 фулерен pe ros. Хронічний холангіт моделювали 
щотижневим введенням α-нафтил-ізотіоціанату (ANIT, Sigma, США) у 
дозі 100 мг/кг, розчиненим у соняшниковій олії протягом 4 тижнів. Для 
корекції холангіту використовували стабільний водний колоїдний розчин 
С60 фулерену (C60FAS) за концентрації 0,15 мг/мл.

За розвитку експериментального хронічного холангіту підвищується 
вміст лімфоцитів у крові (р<0.05), зростає відносна вага селезінки 
(р<0.05), її довжина, ширина і площа (р<0.05), що свідчить про наявність 
спленомегалії. Дослідження морфофункціонального стану селезінки на 
мікроскопічному рівні показав зростання загальної кількості лімфатичних 
фолікулів (р<0.05) здебільше за рахунок вторинних (р<0.05), що свідчить 
про активацію імунної відповіді і залученість імунних клітин до розвитку 
патологічного процесу.

Інтраперитонеальне застосування С60 фулерену сприяло нормалізації 
кількості лімфоцитів у крові (р<0.05), частковій нормалізації 
макроскопічних показників селезінки, про що свідчить зменшення 
довжини селезінки (р<0.05), хоча її відносна вага залишається збільшеною 
відносно контроля (р<0.05). Ці дані свідчать про нормалізацію імунного 
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навантаження. Збереження збільшеної відносної ваги селезінки пов’язане 
із її залученням до накопичення С60 фулерену в організмі.

Пероральне застосування С60 фулерену нормалізує кількість 
лімфоцитів у крові (р<0.05), макроскопічні показники селезінки: 
відносна вага, довжина, ширина і площа відповідають показникам 
контрольної групи, що підтверджує протизапальні властивості С60 
фулерену, а менша його біодоступність уразі перорального застосування 
порівняно з інтраперитонеальним вимагає корекції дози (зменшенню) 
за інтраперитонеального застосування. Результати досліджень наших 
досліджень співпадають з попередніми результатами Кузнєцової 
Г.М. [2018], в яких продемонстрована часткова корекцію печінкової 
недостатності уразі застосування С60 фулерену за експериментального 
гострого холангіту,  що свідчить на користь протизапальних  властивостей 
даної молекули.

Висновки. Селезінка, як периферійний орган  імунної системи, 
залучається до розвитку експериментального хронічного холангіту, 
що проявляється збільшенням її відносної ваги, довжини і площі, 
що підтверджує наявність спленомегалії. Зростає загальна кількість 
лімфатичних фолікулів за рахунок збільшення вторинних, що разом із 
підвищеним вмістом лімфоцитів у крові відображує активацію імунної 
відповіді. С60 фулерен нормалізує рівень імунної відповіді, що свідчить 
про його протизапальні властивості, у той же час залучає селезінку до 
його накопичення за інтраперитонеального застосування.
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Mushii.O., Z Zadvornyi T., Skrypnyk N., Chekhun V. PECULIARITIES OF 
OSTEINECTIN EXPRESSION IN HUMAN PROSTATE CANCER CELLS: The 
expression level of bone remodeling protein Osteonectin in human prostate 
cancer cell lines with different sensitivity to hormonal therapy was investigated. 
Expression of this protein in LNCaP cells was significantly lower than in DU-
145 and PC-3 cells. Osteopontin expression related to high level of Androgen 
receptor and with low level of Estrogen α and β, Progesterone and HER2/neu 
receptors. A considerable increase in the invasive activity of DU-145 cells was 
associated with high expression level of Osteonectin.

Вступ: Рак передміхурової залози (РПЗ) є найбільш поширеною 
формою онкологічних захворювань серед чоловічого населення світу 
[Ben-Shlomo, 2008]. Сучасні дослідження свідчать про наявність 
тенденції до збільшення випадків РПЗ як у світі так і в Україні, що 
зумовлює високу актуальність біологічних та клінічних експериментів у 
цьому напрямі [Бурдим, 2010]. Загальна частка РПЗ поміж усіх випадків 
виявлення злоякісних новоутворень у чоловічої статі складає більш 
ніж 15%. Смертність від РПЗ в середньому у світі складає 26% від усіх 
випадків [McGuire, 2016].

Саме тому з’ясування особливостей патогенезу РПЗ та його 
ускладнень є одним із найактуальніших завдань сучасних біомедичних 
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досліджень. В сучасній літературі існують свідчення про участь у 
процесах метастазування протеїнів, що в нормі здійснюють процеси росту 
та перебудови у кістковій тканині. Одним із них є Остеонектин, який в 
нормі регулює регенеративні процеси, проліферацію клітин та ремоділінг 
тканинних структур. Однак всіх особливостей функціонування цього 
білка в умовах трансформованої клітини досі невідомо [Paiva, 2017].

Мета: дослідити особливості експресії остеонектину та його зв’язок 
з основними молекулярно-біологічними характеристиками клітин РПЗ 
людини з різною чутливістю до гормональної терапії 

Матеріали та методи: Дослідження проведено на клітинах ліній 
РПЗ людини з різною чутливістю до гормональної терапії - DU-145 
та РС-3 (гормон-рефрактерні), і LNCaP (гормон-чутлива). Експресію 
молекулярних маркерів визначали імуноцитохімічним методом 
використовуючи систему детекції Lab Vision™ UltraVision™ Quanto 
Detection System фірми “Thermo Scientific”, USA. Для проведення 
імуноцитохімічного налізу використовували антитіла до Андрогенового 
рецептора (клон 441, ThermoScientific, USA), Естрогенового рецептора α 
(клон 1D5, DakoCytomation, Denmark), Естрогенового рецептора β (клон 
14C8, Thermo Scientific, USA), Рецептора прогестерону(клон PgR636, 
DakoCytomation, Denmark), Рецептора епідермального фактора росту 
(HER2/neu) (клон e2-4001, Thermo Scientific, USA), маркера проліферації 
Кі-67 (клон MIB-1, DakoCytomation,Denmark), остеонекину (клон ON1-
1, Thermo Scientific, USA). Оцінку результатів проводили за допомогою 
оптичної мікроскопії з використанням методу H-Score. Високим вважали 
рівень експресії маркера при значеннях від 201 до 300 балів H-Score, 
від 101 до 200 балів – середній рівень H-Score, 0 до 100 балів H-Score – 
низький рівень експресії. 

Для статистичної обробки результатів використовували програму 
STATISTICA 6.0. Біоінформатичний аналіз проводили за допомогою бази 
даних та алгоритму STRING v.11.0.

Результати: Показано, що експресія остеонектину була достовірно 
вищою у гормон-рефрактерних клітинах ліній PC-3 (200±7.6) та DU-
145 (231.6±4.6) порівняно з гормон-чутливими клітинами лінії LNCaP 
(175±6.2 бали H-Score) (рис.1).

Проведений нами аналіз зв’язку між показниками експресії 
досліджуваного білка та основними молекулярно-біологічними 
властивостями клітин досліджуваних ліній встановив наявність 
кореляційного зв’язку між рівнями експресії остеонектину та 
андрогеновим рецептором (0.734), естрогеновими рецепторами α та β 
(-0.957 та -0.866 відповідно), рецептором прогестерону(0,992), HER/neu 
(-0.962)та  проліферативною активністю клітин ( Кі-67 )(0,838).
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Отримані результати стали підґрунтям для проведення дослідження 
функціонального зв’язку між досліджуваними протеїнами, за допомогою 
бази даних та алгоритму STRING v.11.0 (див.рис.2). Згідно отриманих 
результатів, можна припустити про спільну дію остеонектину в комплексі 
із рецептором цитокіна TGF1β на експресію фактора проліферації, 
стероїдних ядерних рецепторів та сигналінг EGF через його рецептор 
HER2/neu [Francki, 2004]. 

Рис.1. А – рівень експресії остеонектину (* - p≤0,05 – у порівнянні з 
клітинами лінії LNCaP; # - p≤0,05 – у порівнянні з клітинами лінії РС-3); Б – 
мікрофотографії імуноцитохімічного визначення остеонектину в клітинах 
ліній раку передміхурової залози людини (1 – LNCaP; 2 – PC-3; 3 – DU-145) з 
дофарбовуванням гематоксиліном Маєра (Ок.×10, Об.×40)

Висновки: Одержані результати свідчать про участь остеонектину у 
формуванні чутливості клітин РПЗ до гормональної терапії і є підгрунтям  
для подальшого вивчення особливостей його експресії в пухлинній тканині 
хворих на рак передміхурової залози з метою прогнозування перебігу 
захворювання та визначення ефективності гормональної терапії. Крім 
того, отримані значення кореляцій між остеонектином та рецепторами 
стероїдних гормонів , HER2/neu  та  проліферативною активністю клітин 
дають можливість в подальшому розширення досліджень, задля кращого 
розуміння функціональної ролі Остеонектину в процесах канцерогенезу 
та метастазування пухлин РПЗ до кісткової тканини. 
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Рис. 2. Візуалізація наявних функціональних зв’язків між глікопротеїном SPARC 
та обраних для дослідження молекул (де SPARC – Остелнектин, ESR1 – ERα, ESR 
– ERβ, PGR – PR, MKI67 – Ki-67, ERBB2 – HER2/neu).
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Piechka A., Pesch Y. Y. INFLUENCE OF THE ALTERATIONS OF 
GAP JUNCTION PROTEIN INNEXIN 4 ON GENERAL FERTILITY AND 
GONADAL DEVELOPMENT IN DROSOPHILA MELANOGASTER. 
Reproductive dysfunctions studied in this work were induced by the mutations 
in gene encoding germline-specific gap junction protein Innexin 4 in 
Drosophila melanogaster. We examined alterations of the particular area in 
the first extracellular loop of chosen protein, which is presumably responsible 
for gating of the channel, and compared the fertility levels of individuals of 
different genotypes. Certain structure-function correlations were tracked and 
the structure of Innexin 4 channels was modeled.

Міжклітинні контакти є ключовим механізмом, що забезпечує 
розвиток кожного типу тканин багатоклітинного організму. При 
патологіях міжклітинної комунікації спостерігаються різноманітні 
дисфункції, затримки у розвитку, що деколи призводять до летальних 
наслідків. Дана робота фокусується на одному з таких механізмів 
комунікації – щілинних контактах. В межах одного організму наявний 
цілий спектр білків щілинних контактів, що беруть участь у хімічній та 
електричній комунікації в різних тканинах відповідно. Таке розмаїття 
дозволило нам обрати для досліджень конкретний білок комунікаційних 
шляхів інексин 4, який експресується в особинах обох статей і задіяний 
у дозріванні гонад у Drosophila melanogaster [Tazuke, 2002]. Незважаючи 
на те, що мало подібності було виявлено у нуклеотидних послідовностях, 
що кодують інексини безхребетних та конексини хребетних [Beyer, 2018], 
значна структурна схожість простежуються між деякими представниками 
цих двох родин білків, що надає змогу досліджувати функціонування 
щілинних контактів на простих модельний об’єктах.

Об’єктом дослідження було обрано висококонсервативну ділянку білка 
щілинних контактів безхребетних, значні структурні подібності якої наявні 
у аналогічних білках представників інших видів, включаючи людину 
[Oshima, 2016]. Мутації у послідовності, що відповідальна за формування 
цієї ділянки, викликають ретардації розвитку окремих тканин та органів, 
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залежно від організму. У людини одна з таких альтерацій, а саме мутація 
D50A [Mhaske, 2013], призводить до виникнення мультисимптомного 
KID-синдрому.  Дослідження даної ділянки та змін, що виникають 
внаслідок її мутацій, допоможуть скласти точніше уявлення про будову 
конкретного типу щілинного контакту, а також частково поглиби знання 
щодо конексинопатії, що викликає згаданий синдром.

Ми вивчали 11 мутацій гена zpg, який кодує інексин 4, що дозволило 
б дослідити зміни у фолдингу та покращити уявлення про структурну 
організацію окремого щілинного контакту. Наступні генотипи 
були дослідженнями в цьому проєкті: sb (надалі: контроль), 2533/+ 
(гетерозигота дикого типу та нульового мутанту), zpg- (нульовий мутант), 
D50A- 3M3, D50R, D59N, D59H-2M1, D59H-2M3, D59A-1M4, D59A-
1M1, D59A-1M2, що відповідають певним залишкам у амінокислотній 
послідовності інексину. 

Всі мутації «D» (ділянка, що відповідає за становлення аспартату в 
інексині) впливають на залишки, які, як вважається, знаходяться всередині 
пори на N-кінці або першій позаклітинній петлі білка. Таким чином, якщо 
ми змінимо ці залишки, ми потенційно вплинемо на зміни в проникності 
каналу та/або його гейтингу (відкриття та закриття). Основним принципом 
проведених мутацій була зміна заряду залишків всередині пори шляхом 
заміни негативно зарядженого аспартату з метою змінити конформацію 
білк та пропускну здатність каналу. У «D-A» мутантів аспартат замінили 
невеликим неполярним аланіном. У «D-R» мутантів аспартат замінено 
позитивно зарядженим аргініном. У «D-N» мутантів аспартат був 
замінений структурно дуже схожим, але незарядженим аспарагіном. У 
«D-H» мутантів аспартат замінено на негативно заряджену глутамінову 
кислоту як альтернативний негативно заряджений структурний елемент. 
Інші числові характеристики в номенклатурі мутантів означають близькі 
точкові мутації.

З метою дослідити фізіологічні наслідки мутацій на репродуктивну 
функцію, ми провели 16 щотижневих аналізів фертильності (схрещування 
дикого типу♂ з усіма мутантними генотипами, що мали лише одну копію 
мутантного гену на другій хромосомі та були нульовими мутантами 
по третій♀) і підрахували середню кількість лялечок за всі дні тижня. 
Деякі мутантні лінії виявилися безплідними, тим часом як інші були 
фертильними, але відкладали малу кількість яєць на день.

Фертильні лінії: sb,   , D59N, D59H-2M1, D59H-2M3.

Безплідні лінії: zpg-null, D50A-3M3, D50R, D59A-1M4.
Для кращого розуміння патологій, спричинених дисфункцією інексину 

4, конфокальна мікроскопія була використана для візуалізації сім’яників 

zpg 2533
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личинок D.melanogaster переважно пізньої L3 стадії. Усі знімки сім’яників 
sb та гетерозиготної ліній були зроблені на збільшені х40, в той час як для 
нульових мутантів та яєчників використовувалось збільшення х100 через 
малі розміри останніх. Ядра клітин, пофарбовані DAPI, на всіх слайдах 
позначені синім кольором. Повзунки у лівому нижньому кутку кожного 
знімку мають стандартну довжину: 50 нм. 

Рис. 1. Сім’яники L3 дикого типу, гетерозиготи та zpg-нульового генотипів 
відповідно. Дуже ранні соматичні клітини позначені зеленим, пізні соматичні 
клітини - червоні та пурпурові (друга та третя мікрофотографії відповідно). 
Цікаво, що у нульових мутантів, як правило, з’являються пізні соматичні клітини, 
тим часом, sb не мають їх на стадії L3.

На основі усіх отриманих даних, а також використовуючи дані 
супровідних експериментів по інексину 6 [Oshima, 2016], було проведено 
аналіз консервативних ділянок та побудовано модель інексину 4 за 
допомогою SWISS-MODEL.

Рис. 2. Прогнозована структура інексину 4 Drosophila виявляє октамерне 
розташування навколо центральної пори. Вид зверху (а), вид збоку (б). Кожна 
субодиниця позначена іншим кольором. Одинична субодиниця білка гену zpg 
зображена праворуч (в). Позаклітинні, внутрішньоклітинні та трансмембранні 
ділянки анотуються. Перший позаклітинний домен, як і весь N-кінець, стикаються 
всередині пори каналу. Висококонсервативні та потенційно функціонально 
відповідні залишки в каналі маркуються пурпуровим кольором.
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Підсумовуючи, самки генотипів D59N, D59H-2M1, D59H-2M3 були 
плідними, але продемонстрували значно менші показники порівняно з 
контрольними sb та гетерозиготними лініями. Найвищі показники мала 
лінія D59N, де аспартат у зовнішній петлі було замінено на нейтральний 
та подібний за структурою аспарагін, тим часом найнижча була у D59H-
2M1, де аспартат замістила негативно заряджена глутамінова кислота. 
Цікаво, що заміна саме на нейтральний, але близький за будовою 
елемент виявилася найбільш ефективною при відстеженні фертильності 
мутантних ліній. Інша негативно заряджена структура також проявила 
певну функціональну подібність. Можна припустити, що ця ділянка 
зовнішньої петлі відповідає за пропускну здатність каналу, тому 
заміна аспартату на споріднену структуру зробили можливим часткове 
функціонування щілинного контакту, однак не забезпечили повноцінну 
його роботу. За рахунок візуальної частини експерименту, можна помітити, 
що sb та гетерозиготні особини в більшості випадків демонструють 
однакові параметри. Враховуючи також результати аналізів фертильності, 
можна вважати, що лінія   може вважатися повноцінною за 
цією характеристикою. Матеріали даного дослідження 
зробили можливим побудувати точнішу 3D-модель інексину 4, окремі 
послідовності гену якого є висококонсервативними серед безхребетних, а 
функціональна і структурна аналогія певних ділянок прослідковується й у 
конексинах людини. Оскільки одна із мутацій (D50A) проведеного аналізу 
також простежувалась у людини при виникненні мультисимптомного 
синдрому Сентера (KID), дані дослідження зробили крок до кращого 
розуміння етіології цього захворювання.
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Pohrebna A., Pravda O., Nasiedkin D., Kutsenko T., Pampuha I., Makarchuk 
M. EVENTS RELATED VISUAL POTENTIALS AT THE FULFILLMENT OF 
THE COMBINED STROOP TEST BY PARTICIPANTS OF JOINT FORCES 
OPERATION (JFO). The study involved 11 participants of JFO. Stimuli (the 
word “Green” or “Red”, “Blue” or “Yellow” written in relevant or irrelevant 
color) were displayed on the right or left from the center of the screen. In 
the case of congruence the word and its semantic meaning should be pressed 
one button by the ipsilateral hand (“yes”), while in the case of mismatch – 
the other button by the contralateral one (“no”). 400 stimuli (100 for each 
of four types) were presented. Simultaneously with passing the test there was 
recorded EEG and extracted event-related potentials for all four types of 
stimuli. The results obtained are consistent with behavioral data and point 
out that, when performing a combined Stroop test, event-related potentials are 
most pronounced in the left frontal brain region, indicating that these cortical 
areas contain a methacontrol center for such cognitive tasks.

Відомо, що військова служба пов’язана з переробкою великого обсягу 
різноманітної інформації, необхідністю прийняття відповідальних, 
швидких і точних рішень, постійною готовністю до екстрених дій. 
Варто зазначити, що багато практичних військових завдань, вимагають 
тривалого концентрування уваги  на певних видах важливої інформації, 
особливо у випадку роботи командирів та інших службовців, які несуть 
чималу відповідальність за виконання складних завдань підлеглими та 
свої дії. [Трінька І., 2016]. Військові нейропсихологи використовують 
цілий ряд методичних прийомів і засобів для з’ясування стану 
когнітивних функцій як за умов норми, так і при травматичному ураженні 
мозку. Одним із таких методичних прийомів є складний тест Струпа. 
Ним користуються для дослідження процесів уваги та функціонування 
оперативної (робочої) пам’яті. Проте для більш глибокого розуміння 
нейрофізіологічних механізмів, що лежать в основі цих процесів, потрібна 
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одночасна реєстрація інформативних як психо-, так і нейрофізіологічних 
показників. Одними із таких високоінформативних нейрофізіологічних 
показників натепер визнані амплітудно-часові характеристики потенціалів 
головного мозку, пов’язаних з подіями (ППП) [Xu  M., 2020]. Вважається, 
що результати, отримані при реєстрації ППП у обстежуваного, можуть 
адекватно прогнозувати загальні критерії його поведінки та реагування 
при виконанні складних завдань, таких, які, зокрема, присутні у військовій 
службі [Armstrong, 2012]. 

Метою роботи було дослідити пов’язані з подіями зорові викликані 
потенціали кори головного мозку при виконанні комбінованого тесту Струпа. 

Було обстежено 11 курсантів-волонтерів Військового інститут 
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут віком 21-30 років, які 
брали участь у бойових діях на сході України. Всі обстежувані були визнані 
фізично та психічно здоровими. Стимули (слова «Зелений», «Червоний», 
«Синій», «Жовтий», написані відповідними або невідповідними 
кольорами рідною для обстежуваного мовою) пред’являлись праворуч 
або ліворуч від центру екрану. У випадку конгруентності слова і його 
семантичного значення обстежувані повинні були натискати одну клавішу 
іпсилатеральною рукою (Left_Yes, Right_Yes), а в разі невідповідності - 
іншу клавішу контралатеральною рукою (Left_No, Right_No). Таким 
чином обстежуваним було представлено 400 стимулів (по 100 кожого 
типу). Для реєстрації ЕЕГ та ППП використовували комплекс «Нейрон-
Спектр-4/ВП» (НейроСофт, Росія). Запис ЕЕГ здійснювали монополярно, 
референтний електрод розміщували на мочці вуха з кожного боку, 
частота квантування ЕЕГ дорівнювала 500 Гц. Використано мостикові 
посріблені електроди, які накладалися за міжнародною системою 10–
20% у 19 стандартних відведеннях. У кожному відведенні для частотних 
діапазонів ЕЕГ – дельта- (0,5–3,9 Гц), тета- (4,0–7,9 Гц), альфа-1 (8,0–
9,4 Гц), альфа-2 (9,5–10,5 Гц), альфа-3 (10,6–12,9 Гц) бета-1 (13,0–19,9 
Гц), бета-2 (20,0–35,5 Гц). Отримані дані були оброблені в середовищі 
MATLAB 2019В (The MathWorks) за допомогою програмного пакету 
EEGLAB2019.1 (SCCN). Було проведено попередню обробку сигналів 
електричної активності головного мозку. На першому етапі в записах за 
допомогою режектуючого фільтру були відсічені дані, які не знаходились 
у межах частот від 1 до 45 Гц, і за допомогою мережевого фільтру – дані, 
які знаходились на частоті 50 Гц. На наступному етапі встановлювали 
референтну точку системи монтажу. Для виявлення та видалення 
окорухових артефактів використали аналіз незалежних компонент (ICA). 
Завершальним етапом попередньої обробки було позначення часових 
міток на записах та поділ записів на епохи з часовими рамками відносно 
мітки від 200 до 1000 мс. На основі епохованих даних проводився 
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груповий аналіз потенціалів пов’язаних з подіями за кожним з чотирьох 
типів міток (Left_No, Left_Yes, Right_No, Right_Yes). 

Аналіз міжпівкульних відмінностей показав, що більш активною 
є фронтальна частка кори лівої півкулі. Активність саме цих ділянок 
кори пов’язують із залученням ресурсів уваги внаслідок конфлікту 
між семантичним значенням слова і кольором, яким воно написане, та 
включення просторової карти для передавання команди протилежній 
руці [Куценко, 2019]. Тобто виникає когнітивний дисонанс (ефект 
Струпа). Також, оскільки піки ППП були більш вираженими саме у 
лівій фронтальній корі (рис. 1), порівняно з правою (рис. 2), можемо 
припустити та підтвердити раніше висловлену гіпотезу,  що команди із 
лівої півкулі в праву передаються легше, ніж в протилежному напрямку – 
із правої в ліву [Куценко, 2017]. 

Рис. 1. Груповий аналіз потенціалів, пов’язаних з подіями, за кожним з чотирьох 
типів міток (Left_No, Left_Yes, Right_No, Right_Yes) у відведенні F3.

Рис. 2. Груповий аналіз потенціалів, пов’язаних з подіями, за кожним з чотирьох 
типів міток (Left_No, Left_Yes, Right_No, Right_Yes) у відведенні F4.
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Крім того, в даному бімануальному тесті обстежуваний постійно 
приймає рішення, якою рукою йому натиснути на кнопку. Відомо, 
що в реакціях вибору залучена і лобна кора [Vozniuk, 2019]. В наших 
обстеженнях підвищена активність реєструвалася і у потиличних 
відведеннях (О1 та О2), що, цілком ймовірно, пов’язано з типом стимулу, 
оскільки саме зорова інформація обробляється у потиличних частках кори 
головного мозку. Отже, отримані результати дозволяють зробити висновок 
про те, що при виконанні комбінованого тесту Струпа в учасників АТО-
ООС найбільш вираженими є потенціали, пов’язані з подіями, у ділянці 
лівої лобної кори головного мозку, що вказує на те, що саме ці зони кори 
є найбільш залученими до виконання таких когнітивних завдань.
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Romanenko M.1, Rushkovsky S.1, Demchenko O.2, Rybchenko L.2, Кurinnyi 
D.2,  PECULIARITIES OF THE IMPACT OF IONIZING RADIATION IN 
VITRO ON THE LYMPHOCYTIC GENOME OF PERSONS WITH 5382insC 
MUTATION IN BRCA1 GENE. Breast and ovarian cancers are the second and 
fifth leading causes of cancer deaths among women. Both breast and ovarian 
cancers are highly heterogeneous and are presented with diverse morphology, 
natural history, and response to therapy. Thus, we have established the features 
of the development of genomic instability in intact and irradiated lymphocytes 
of carriers of mutation 5382insC BRCA1.

Рак молочної залози, рак яєчників є найбільш поширеними  
пухлинними захворюваннями серед жінок у світі. Щодня фіксується 
близько 3,5 тис. випадків. Велика кількість (69% хворих) реєструється в 
країнах, що розвиваються, де більшість випадків хвороби діагностується 
на пізніх стадіях. Згідно зі статистикою, кожна 8-ма жінка ризикує 
захворіти цими типами раку.

На сьогодні є відомими визначальні чинники, що впливають на процес 
розвитку раку молочної залози та раку яєчників. Відомо, що жінки, 
віком старше 40 років чи ті, які ніколи не були вагітні мають більшу 
схильність захворіти на дані типи раку. До факторів ризику відносяться: 
ранній початок менструацій чи пізнє настання менопаузи; сімейна 
історія синдрому Лінча (спадкового неполіпозного колоректального раку, 
СНПКР) – жінки з цим синдромом мають підвищений на 60% ризик раку 
матки і на 10-12% раку яєчників; замісна терапія естрогеном; паління; 
використання внутрішньоматкової спіралі; синдром полікістозних 
яєчників; тривалий прийом препаратів для лікування безпліддя; мутації 
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в генах BRCA1 або BRCA2. Відомо, що гени BRCA1 та BRCA2 [Paradiso, 
2019] задіяні в процесі гомологічної репарації дволанцюгових розривів 
ДНК, яка пригнічується за наявності мутації в одній з алелей цих генів.  
Інші шляхи репарації (BER, NHEJ) [Xia, 2019] не можуть повністю 
компенсувати відсутність гомологічної репарації, що призводить до 
накопичення з часом репараційних помилок, наслідком чого є значне 
підвищення ризику розвитку злоякісних новоутворень (рака молочної 
залози, рака яєчників, рака простати, рака підшлункової залози), 
Спадковістю, точковими мутаціями (5382insC, 185delAG, 300T>G, 
4153delA) в гені BRCA1, обумовлено приблизно кожен двадцятий 
випадок раку молочної залози та яєчників. Мутаційні зміни в гені  BRCA1 
призводять до значного підвищення ризику розвитку первинних раків 
молочної залози та яєчників в когорті осіб-носіїв (до 72% і 69%) . Після 
діагностування інвазивного раку молочної залози ці жінки мають високий 
ризик розвитку другого, іпсилатерального або контралатерального раку 
молочної залози. 

Злоякісні патології, асоційовані з мутаціями в гені BRCA1, виявляють 
патологічно-агресивні особливості фенотипу, їх лікування пов’язано з 
активним застосуванням хіміо – та радіотерапії. 

Мета роботи: оцінити вплив мутації 5382insC в гені BRCA1 на 
розвиток індивідуальної радіочутливості.

Матеріали та методи: було проведено культивування лімфоцитів 
крові 9 осіб (трьох осіб з мутацією 5382insC BRCA1 без реалізованої 
онкопатології та 6 умовно здорових волонтерів). У всіх випадках наявність 
мутації було верифіковано з використанням полімеразно-ланцюгової 
реакції. Частину культур опромінювали γ-квантами (випромінювач IBL-
237C, потужність 2,34 Гр/хв) в дозі 1,0 Гр на G0 стадії клітинного циклу. 
Для оцінки відносного рівня пошкодження ДНК використовували метод 
електрофорезу окремих клітин (Сomet assay) в нейтральних умовах 
[Lewies, 2014]. Після електрофорезу препарати фарбували DAPI та 
аналізували під люмінесцентним мікроскопом. Зображення обробляли за 
допомогою програми Image J (imagej.nih.gov) з використанням плагіну 
OpenComet [Gyori, 2014]. В якості параметру для визначення відносного 
рівня пошкодження ДНК використовували показник «Tail Moment». 
Статистичну обробку даних проводили за загальноприйнятими методами. 

Результати та обговорення. Встановлено, що в культурах лімфоцитів 
периферичної крові осіб-носіїв мутації 5382insC BRCA1, середній 
рівень комет з високою частотою одно- двох ланцюгових розривів ДНК 
достовірно перевищував показники в культурах лімфоцитів крові осіб з 
групи порівняння (рис.1, рис.2, група клітин з ТМ >16). 
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Після опромінення було відмічено падіння частот клітин з високим 
показником розривів ДНК в культурах лімфоцитів осіб-носіїв мутації 
5382insC BRCA1. 

Частотний аналіз розподілу “комет” за значеннями рівня пошкоджень 
ДНК показав активацію репараційних процесів в опромінених  культурах 
лімфоцитів осіб-носіїв мутації 5382insC BRCA1 (групи клітин з ТМ від 
0 до 7). Відмічено, що апоптична активність в культурах лімфоцитів 
осіб-носіїв мутації 5382insC BRCA1 статистично значуще (p<0,001) 
перевищувала таку в культурах умовно здорових волонтерів (рис. 3).

Рис. 1.  Рівні ТМ в 
інтактних та опромінених 
культурах лімфоцитів 
периферичної крові 
умовно здорових осіб.

Рис. 2.  Рівні ТМ в 
інтактних та опромінених 
культурах лімфоцитів 
периферичної крові осіб-
носіїв мутації 5382insC 
BRCA1.

Рис. 3.  Зміна частоти 
клітин у стані апоптозу 
в культурах лімфоцитів 
периферичної крові після 
опромінення in vitro в 
дозі 1,0 Гр.
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Таким чином, за допомогою методу електрофорезу окремих клітин нами 
були встановлені особливості розвитку геномної нестабільності в інтактних 
та опромінених лімфоцитах периферичної крові осіб-носіїв мутації 5382insC 
BRCA1: підвищення рівень геномної нестабільності в інтактних клітинних 
культурах лімфоцитів периферичної крові в порівнянні з відповідними 
показниками умовно здорових осіб, достовірне збільшення частоти клітин у 
стані апоптозу у відповідь на дію іонізуючого опромінення in vitro в дозі  1,0 Гр. 
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Tarnopolska O., Kotyk O., Kotliarova A. DEPENDENCE OF PATCH-
CLAMP RECORDINGS OF ION CURRENTS THROUGH THE CHANNELS 
OF THE NUCLEAR MEMBRANE ON METEOROLOGICAL CONDITIONS. In 
our laboratory, we use the patch-clamp technique to record ion channels activity in 
the nuclear membrane. We are studying large conductance cation channels, which 
were discovered in 2005 by Sergiy Marchenko. During our experiments, we have been 
observing that sometimes it is hard to form the gigaseal connect with the membrane or to 
record any ion currents through the patched membrane. Usually, those situations occurred 
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in wintertime. We decided to check if there is a dependency between meteorological 
conditions and patch-clam registrations. We found out that there is a strong correlation 
between the percent of registrations with ion currents through LCC-channels 
and average temperature (r = 0,75), rainfalls (r = -0,96), atmospheric pressure (r = 
-0,59) and cloud cover (r = -0,58). The results obtained are important for planning 
experimental studies using a nuclear patch clamp.

Patch-clamp – метод вимірювання струмів через іонні канали, 
завдяки якому стає можливим спостереження за активністю каналів 
на мембрані в реальному часі та визначення їх електрофізіологічних 
властивостей [Conforti, 2012]. Зазвичай цю методику застосовують для 
дослідження каналів плазматичної мембрани, але в наших дослідженнях 
ми застосовуємо метод patch-clamp для реєстрації струмів через канали 
ядерної мембрани, а саме  досліджуємо властивості виявлених у 2005 
році [Marchenko et al., 2005] високопровідних катіонних каналів (LCC 
- Large Conductance Cation channels), інозитол-1,4,5-трифосфатних 
рецепторів та ін. [Kotliarova et al., 2016; Marchenko et al., 2005]. Загальною 
метою досліджень є визначення фізіологічної ролі цих каналів, для цього 
ми перевіряємо параметри функціонування LCC-каналів за впливу 
різних н-холіномодуляторів, оскільки в ході попередніх досліджень 
було з’ясовано, що деякі з них ефективно інгібують активність каналу 
[Kotyk et al., 2017]. Зокрема серед н-холіноблокаторів виявлений 
ефективний інгібуючий вплив на LCC-канали тубокурарину [Lunko 
et al., 2016], атракуріуму та дитиліну [Kotyk et al., 2017], а також було 
виявлено інгібуючий ефект агоніста н-холінорецепторів – нікотину 
[Котлярова та ін., 2019]. Нещодавно було представлено вплив таких 
блокаторів н-холінорецепторів, як піпекуронію та рокуронію бромідів, 
на функціонування LCC-каналів ядерних мембран нейронів Пуркіньє 
мозочка та кардіоміоцитів [Котлярова та ін., 2019; Тарнопольська та ін., 
2019; Тарнопольська та ін., 2020]. 

Під час дослідів ми помітили, що в деякі дні проводити реєстрацію 
струмів через канал значно складніше, а саме зіткнулись із проблемою 
неможливості встановлення гігаомного контакту між мікропіпеткою 
та мембраною, або ж проблемою відсутності струму через канали на 
більшості ділянок мембрани з якими вдавалося утворити гігаомний 
контакт. Звісно частина невдалих спроб реєстрації може бути зумовлена 
якістю зразка або ж якістю виготовленої мікропіпетки, однак емпірично 
прослідковувалася закономірність, що складнощі частіше виникають саме 
взимку. Така особливість методу сповільнювала дослідження, тому ми 
вирішили перевірити чи справді існує залежність між впливом погодних 
умов та виконанням нуклеарного patch-clamp, що і стало метою роботи.
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Нами було проаналізовано успішність реєстрацій іонних струмів 
крізь LCC-канали (або спроби їх реєстрацій) за період 1 липня 2016 до 31 
грудня 2018 року (серед них 214 днів з експериментами методом patch-
clamp) – та накладено ці дані на погодний архів з метеостанції № 33345, 
що територіально знаходиться в аеропорту Жуляни – найближчої від місця 
проведення досліджень станції із загальнодоступним метеорологічним 
архівом та з потрібними нам датами. 
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Tishchenko V., Malanchuk O. FEATURES OF PROTEIN COALATION IN 
MAMMALIAN CELLS UNDER OXIDATIVE STRESS. Reactive oxygen species 
(ROS) are involved in most important cellular processes, including signaling, 
homeostasis regulation, and induction of cell death. Oxidative stress, induced 
by increased ROS production, can cause significant damage to biological 
macromolecules, resulting in proliferation, genome instability and cell aging. 
Cells activate various molecular mechanisms to cope with oxidative stress, 
such as activation of superoxide dismutase, catalase, peroxidase, as well as 
low molecular weight thiols. СoA is a common thiol with high concentration in 
all living cells, whose functions are mainly related to the regulation of cellular 
metabolism and gene expression. It has been shown that CoA is able to protect 
proteins in response to oxidative stress through posttranslational protein 
modification - by CoAlation.

Активні форми кисню (ROS) залучені  до більшості важливих клітинних 
процесів, зокрема сигналінг, регуляція гомеостазу та індукція клітинної 
смерті. Оксидативний стрес, що виникає внаслідок підвищення рівня 
продукції ROS та порушення функціонування системи поглинання вільних 
радикалів, може викликати значні пошкодження біологічних макромолекул, 
що в результаті негативно відображається на проліферації, є причиною 
нестабільності геному та старіння клітин [Chen, 2017]. Клітини задіюють 
різні молекулярні механізми, щоб справитися з оксидативним стресом 
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та відновити пошкодження, спричинені ROS. Це, зокрема, існування 
ферментативних систем з антиоксидантними властивостями, таких як 
супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза, а також тіолів з низькою 
молекулярною вагою (LMW-тіолів) [Van Laer, 2013]. Кофермент А (КоА) є 
розповсюдженим тіолом з високою концентрацією в усіх живих клітинах, 
функції якого, в основному, пов’язані  з регуляцією клітинного метаболізму 
та генною експресією. На сьогоднішній день показано, що КоА здатен 
захищати білки у відповідь на оксидативний та метаболічний стрес шляхом  
посттрансляційної модифікації білків – коалюванням [Gout, 2018]. 

Метою даної роботи було проаналізувати особливості коалювання 
білків у клітинах ссавців як одного з можливих механізмів їх захисту в 
умовах оксидативного стресу.

У роботі були використані клітини ліній HEK293, HEK293/Pank1β 
та UC-MSCs (мезенхімальні стовбурові клітини людини, отримані із 
пуповинного канатику). Індукція оксидативного стресу була здійснена  
шляхом обробки клітин Н2О2 (0.5 мM протягом 30 хв.). Після отримання 
лізатів клітин проводили визначення концентрації тотального білка за 
Бредфордом. Детекцію коалювання здійснювали методами вестерн-блот 
та імунофлуоресцентного аналізу з використання специфічних до КоА 
антитіл, отриманих в нашій лабораторії методом гібридомної технології 
[Malanchuk, 2015].

Методом імунофлуоресцентного аналізу було продемонстровано, 
що рівень білкового коалювання визначається клітинним рівнем КoA 
(Рис.1). У клітинних лізатах HEK293 імунореактивний сигнал від анти-
КоА моноклональних антитіл був слабким, але помітно збільшувався 
в клітинах HEK293/Pank1β зі стабільною гіперекспресією Pank1β - 
основного ферменту, що обмежує швидкість біосинтезу KoA в клітині. 
Крім того, в клітинах спостерігалося суттєве збільшення рівня білкового 
коалювання при оксидативному стресі, індукованому Н2О2. Отримані 
результати підтверджують дані попередній досліджень [Tsuchiya,2017].

Рис. 1. Мікрофотографії клітин лінії HEK 293 (А) і HEK 293/PANK1β (В) в нормі (-Н2О2) і за 
умов індукції оксидативного стресу (+Н2О2), отримані методом конфокальної мікроскопії
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Прискіпливий аналіз дистрибуції специфічного імунного сигналу 
анти-КoA антитіл в імунофлуоресцентному аналізі досліджуваних 
клітин показав, що він переважно асоційований із мітохондріями (Рис.2). 
Для перевірки цього припущення ми проаналізували колокалізацію 
мітохондрій з імунореактивними анти-КоА сигналами в інтактних і 
оброблених H2O2 клітинах HEK293/Pank1β. Для детекції мітохондрій ми 
прижиттєво пофарбували клітини мітотрекером. Наші дані вказують на те, 
що в Н2О2-стресованих клітинах HEK293/Pank1β спостерігається значне 
підвищення інтенсивності сигналу анти-КоА антитіл, асоційованих 
переважно з мітохондріями.

Рис. 2. Мітохондріальна локалізація анти-КоА імунореактивних сигналів в 
оброблених Н2О2 клітинах лінії Hek293/Pank1 β

Імунофлуоресцентний аналіз показав, що по аналогії із клітинами лінії 
HEK293/Pank1β, в клітинах UC-MSCs на ранніх пасажах, які зазнавали 
оксидативного стресу з боку Н2О2, спостерігали збільшення рівня 
білкового коалювання (Рис.3.). Також, подібним був і патерн субклітинної 
локалізації коальованих білків в мезенхімальних стовбурових клітинах - 
переважно цитоплазматичний.

Загалом, дані імунофлуоресцентного аналізу свідчать про те, що 
рівень коальованих білків суттєво зростає у відповідь на індукцію 
оксидативного стресу, але рівень базального білкового коалювання все 
ж таки може бути виявлений за допомогою імунофлуоресценції навіть 
у необроблених клітинах, які культивують за звичайних умов. Ці дані 
дозволяють припустити, що коалювання може забезпечувати не тільки 
важливий антиоксидантний захист шляхом запобігання незворотного 
окислення тіолових груп цистеїну білків у відповідь на оксидативний 
стрес, але може бути і частиною нового механізму регуляції активності  
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функцій клітинних ферментів. Додатковим цікавим моментом є той 
встановлений факт, що індуковане коалювання білків переважно 
асоційоване із мітохондріями. 

Рис. 3. Мікрофотографії клітин лінії UC-MSCs в нормі (-Н2О2) і за умов індукції 
оксидативного стресу (+Н2О2), отримані методом конфокальної мікроскопії

Наведені вище дані вказують на необхідність подальшого більш 
поглибленого вивчення функцій КоА всередині клітин.
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Tomyak M., Mykytenko D. MOSAICISM IN TROPHECTODERM OF 
HUMAN BLASTOCYST OBTAINED IN ASSISTED REPRODUCTIVE 
TECHNOLOGY PROGRAMMES. The incidence of pregnancy in assisted 
reproductive technology (ART) programs among different age groups of patients 
without the use of donor eggs is about 24 -52,4%, and the live-birth rate is only 
up to 42%. Chromosomal abnormalities are the main cause of unsuccessful 
implantations, miscarriages or multiple birth defects. Mitotic errors during 
cleavages of embryos often leads to the appearance of chromosomal mosaicism. 
Chromosomal mosaicism increases the probability of a diagnostic error and 
reduces the chances of success of the In vitro fertilisation procedure. Pre-
implantation genetic screening (PGS) with biopsy of cells of the troptododerm 
blastocyst allows high-resolution detection of chromosomal abnormalities in 
regular and mosaic form and transfer of euploid blastocysts. However, the 
question of the possibility of chromosomal correction in embryos with mosaic 
karyotype has not been well studied. Also relevant is the study of the types of 
chromosomal mosaicism , which is compatible with the birth of a healthy baby.

Частота настання вагітності у програмах допоміжних репродуктивних 
технологій (ДРТ) серед різних вікових груп пацієнтів без використання 
донорських яйцеклітин становить близько 24 -52,4 %, а народження 
здорової дитини – лише до 42 % [Sunderam, 2019]. Основною причиною 
невдалих імплантацій, спонтанних абортів або множинних вад розвитку 
плоду є хромосомні аномалії [Rajcan-Separovic, 2010]. Порушення 
мітотичних поділів під час дроблення ембріонів часто призводить до 
появи мозаїчних форм хромосомних аномалій. Хромосомний мозаїцизм 
збільшує ймовірність діагностичної помилки і знижує шанси на 
успіх процедури екстракорпорального запліднення [Esfandiari, 2016]. 
Проведення повнохромосомного передімплантаційного генетичного 
скринінгу (ПГС) із біопсією клітин трофектодерми бластоцист дозволяє 
із високою роздільною здатністю виявляти хромосомні аномалії у 
регулярній та мозаїчній формі та переносити у порожнину матки 
бластоцисти із еуплоїдним хромосомним набором [Микитенко, 2014]. 
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Однак не зважаючи на широке впровадження ПГС у практику ДРТ, 
недостатньо вивченим є питання про можливість хромосомної корекції 
у ембріонах з мозаїчним каріотипом. Актуальним також залишається 
дослідження типів хромосомного мозаїцизму клітин трофектодерми, що 
є сумісним з народженням здорової дитини.

Тому метою нашої роботи стало вивчення частоти та типів 
мозаїчних форм хромосомних порушень у зразках трофектодерми 
бластоцист людини на 5-, 6-, 7-му добу розвитку в програмах ДРТ, а 
також дослідження впливу мозаїчних форм хромосомних аномалій на 
морфологічні характеристики бластоцист. 

Нами було проаналізовано результати повнохромосомного скринінгу 
методом NGS 1440 зразків трофектодерми, отриманих у 263 циклах ДРТ 
пар, що мали нормальний каріотип. Середній вік жінок становив 39,2±4,8. 
На п’яту-шосту-сьому добу після запліднення ооцитів проводили 
систематизацію наявних ембріонів, що не зупинилися у розвитку, за 
їх морфологічними характеристиками за системою Гарднера. Біопсію 
трофектодерми проводили у ембріонів, які досягли стадії бластоцисти і 
почали вилуплятися з блискучої оболонки. Далі з клітин трофектодерми 
бластоцист отримували WGA-ДНК. WGA-ДНК отримана з кожного 
зразка трофектодерми була оброблена для приготування бібліотеки ДНК. 
Зразки в бібліотеках ДНК поміщали в MiSeq картридж та секвенували 
в MiSeq відповідно до MiSeq System Guide. Отримані дані обробляли з 
використанням програмного забезпечення BlueFuse Multi.

Результати повнохромосомного скринінгу методом NGS показали, 
що частка зразків трофектодерми бластоцист на 5-, 6-, 7-му добу 
розвитку з мозаїчними формами хромосомних аномалій становила 20,1% 
(Рис.1). Статистично значимої різниці між частками мозаїчних зразків 
трофектодерми бластоцист на 5-, 6-, 7-му добу розвитку серед ембріонів 
чоловічої та жіночої статі виявлено не було (19,8% проти 19,7%) (р˃0,05). 
Частка ембріонів з мозаїчними формами хромосомних аномалій є 
більшою на 7-му добу розвитку (25%) порівняно з 6-ою (20,4%) та 5-ою 
добою розвитку (19,8 %) (р˂0,05). 

Рис. 1. Результати NGS зразків трофектодерми бластоцист. А –нормальний 
хромосомний набір; В – мозаїчний хромосомний набір
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Статистично доведено, що в мозаїчних зразках трофектодерми на 5-, 6-, 
7-му добу розвитку частіше зустрічається лише одна хромосомна аномалія 
(11,2 % проти 5,2 % з двома та 3,7 % з множинними) (р˂0,05). Мозаїчні 
форми повних анеуплоїдій хромосом виявили достовірно частіше, ніж 
сегментні (10,1 % проти 6,1 %, р˂0,05). Частіше в обстежуваних зразках 
трофектодерми бластоцист на 5-, 6-, 7-му добу розвитку зустрічалися 
повні та часткові хромосомні порушення таких хромосом, як 1 (2,5%), 2 
(3,06 %), 6 (2,01 %), 8 (2,01 %), 9 (2,08 %), Х (1,8 %).

Нами було досліджено вплив хромосомних аномалій у мозаїчній 
формі на морфологічні характеристики бластоцист відповідно до 
критеріїв якості бластоцисти за системою Гарднера (Рис.2). Результати 
показали, що частка мозаїчних зразків трофектодерми серед бластоцист 
на 5-, 6-, 7-му добу розвитку, що мали 3-ій ступінь зрілості за Гарднером 
становила 20,2% , 4 – 19,3%, 5 – 21,4%, 6 – 22%. Оскільки статистично 
значимої різниці між частками мозаїчних зразків трофектодерми 
бластоцист різного ступеня зрілості виявлено не було (p˃0,05), можна 
зробити висновок, що наявність хромосомних порушень в мозаїчній 
формі не асоціюється зі зниженим ступенем зрілості бластоцист. 

Рис.2. Бластоцисти з різними оцінками ступеня зрілості за системою Гарднера: 
А – 3 (повна бластоциста, що має велику порожнину;); Б – 4 (розширена 
бластоциста); В – 5 (бластоциста, клітини якої починають проривати оболонку і 
виходити назовні); Д – 6 (бластоциста повністю вийшла із блискучої оболонки) 
(Об.×40; Ок.×10)

Частка мозаїчних зразків трофектодерми серед бластоцист, чия 
внутрішньоклітина маса була охарактеризована оцінкою А становила 20%, 
В – 19,8%, С – 0% (Рис.3). Зниження оцінки внутрішньоклітинної маси не 
є інформативним критерієм для віднесення їх до групи ризику наявності 
хромосомних аномалій у мозаїчній формі (p˃0,05). Частка мозаїчних 
зразків трофектодерми серед бластоцист, чий трофектодермальний шар 
був охарактеризований оцінкою А становила 17,7% , В – 22,2%, С – 36,4% 
(Рис.3). Зниження оцінки трофектодермального шару є інформативним 
критерієм для віднесення їх до групи ризику наявності хромосомних 
аномалій у мозаїчній формі, оскільки ризик виявлення хромосомних 
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аномалій зростав у 2,3 разів серед зразків із характеристикою 
трофектодерми - С (OR = 2,3; CI: 0,7-7,9; p˂0,05).

Рис.3. Бластоцисти з різними морфологічними характеристиками за системою 
Гарднера: А – А (багатоклітинна,компактна внутрішньоклітинна маса;); Б – В 
(мало клітин внутрішньоклітинної маси, не компактна); В – С (дуже мало клітин 
внутрішньоклітинної маси); Г – А (велика кількість клітин трофектодерми); Д – В 
(невелика кількість клітин трофектодерми); Е – С (дуже мало клітин формують 
трофектодерму) (Об.×40; Ок.×10)

Таким чином, оцінка трофектодерми – С є інформативним критерієм 
до віднесення ембріонів з даною морфологією до групи ризику наявності 
мозаїчних форм хромосомних порушень. Проте селекція ембріонів за 
морфологією не може замінити ПГС, адже варто оцінити тип та рівень 
мозаїцизму в зразках трофектодерми перед рекомендацією до трансферу 
мозаїчного ембріону.
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Khmelnytska U., Perepelytsina O., Herheliuk T., Ostapchenko L., 
Sydorenko M. COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTICANCER DRUGS 
FOR BREAST CANCER CELLS. Tumors are composed of different types 
of cancer cells such as ordinary tumors cells and cancer stem cells. This 
study highlights the importance of finding therapeutic agents targeting the 
heterogeneous population of tumor cells. The aim of this research was to 
determine the proliferative, morphological, kinetic characteristics of MCF7 
cells under incubation with anticancer drugs of different mechanisms 
of action. Analysis of drugs has shown that salinomycin has the same 
cytotoxic effect as well-known anticancer drugs. It has been shown that 
salinomycin induces the differentiation and decreases migration property 
of breast cancer tumor cells. Also, this drug demonstrates the ability to 
affect different types of tumor cells.

Вступ. Стовбурові пухлинні клітини (СПК) являють собою 
субпопуляцію пухлинних клітин, що володіють здатністю до 
самовідновлення та ініціації пухлини. СПК мають багато внутрішніх 
механізмів резистентності до хіміотерапевтичних препаратів, що 
дозволяє їм пережити стандартну терапію раку та ініціювати рецидиви та 
метастази пухлин. Тому, виникає необхідність пошуку протипухлинних 
препаратів, направлених не лише на основну масу пухлинних клітин в 
новоутворенні, а й популяції СПК. 
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Мета. Визначення проліфераційних, морфологічних та кінетичних 
характеристик клітин аденокарциноми молочної залози лінії MCF-7 за 
умов інкубування з протипухлинними препаратами різного механізму дії.

Матеріали та методи. MCF-7 культивували за стандартних умов (при 
370С, 10% СО2, 95% вологості)  в середовищі DMEM («Sigma», США) 
з додаванням 10% фетальної сироватки теля (ЕТС, «Sigma», США), 2 
mML-глутаміну («Sigma», США). Протипухлинні препарати додавали 
до клітин у концентраціях: цисплатину (СР, «EbewePharma», Індія) - 0,01 
мкг/мл, 0,1 мкг/мл, 1 мкг/мл; метатрексату  («Тева», Україна) – 0,1 мкг/
мл, 1 мкг/мл, 10 мкг/мл; доксорубіцину «EbewePharma», Індія) – 0,1 мкг/
мл, 1 мкг/мл, 10 мкг/мл; саліноміцину («Sigma», США) – 30 мкг/мл, 15 
мкг/мл, 7,5 мкг/мл, 3,75 мкг/мл, 1,875 мкг/мл, 0,94 мкг/мл, 0,47 мкг/мл, 
0,23 мкг/мл. Клітини інкубували з препаратами протягом 48 годин. % 
живих клітин визначали за допомогою МТТ-тесту. Виявлення рецепторів 
стовбурових клітин і пухлино асоційованих маркерів проводили за 
допомогою методу імуногістохімії, використовуючи пероксидазну 
систему детекції PolyVueHRP/DAB («DiagnosticBioSystem», США) 
та моноклональні антитіла Ck (клон AE1 / AE3, IS053, «Dako», США), 
CD44, («Sigma», США), CD133 («Sigma», США), bmi-1 («Sigma», 
США), EGFR («Dako», США).  Здатність клітин формувати нові колонії 
після 6-годинного впливу протипухлинних препаратів аналізували за 
допомогою клоногенного аналізу з використанням розчину кристалічного 
фіолетового. Статистична обробка результатів була здійснена за 
допомогою програм Excel (MSOffice 2010) із використанням Т-тесту для 
незалежних вибірок даних, які відповідали нормальному розподілу.

Результати досліджень. В результаті роботи було визначено, що 
концентрація напівмаксимального інгібування  (IC50) для саліноміцину 
складала 14,5 мкг/мл, що майже співпадало з IC50 для доксорубіцину 
– 14,93 мкг/мл. ІС50 для метатрексату – 67,22 мкг/мл. Цисплантин мав 
найбільший цитотоксичний вплив на клітини ІС50-2,52 мкг/мл. 

В той же час було показано, що цисплатин за концентрації (1,0 мкг/
мл) знижував експресію CD44, CD133, bmi-1 та підвищував експресію 
цитокератинів 8 та 14, в порівнянні з контролем. Цисплатин зменшував 
виживання та індукував диференціювання субпопуляцій пухлинних клітин 
раку молочної залози. Вплив метатрексату на пухлинні клітини мав іншу 
тенденцію. Так, при культивуванні метатрексату в концентрації 10,0 мкг/мл 
відносна кількість клітин, які експресують маркери СПК збільшувалася, 
в порівнянні з контрольними зразками. Одночасно відсоток клітин MCF-
7, що експресують цитокератини 8 та 14 та Р-ЕФР зменшувалася. В 
присутності доксорубіцину в концентрації 10,0 мкг/мл знижується експресія 
цитокератинів 8 та 14 на 41,4%, та одночасно збільшується експресія CD44 
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на 122%, CD133 на 51%, bmi-1 на 40%. Таким чином, можливо припустити 
механізм виникнення нечутливості пухлинних клітин до доксорубіцину 
під час лікування хворих на рак молочної залози за рахунок збільшення 
відсотку СПК клітин в пухлині. Під впливом саліноміцину в концентрації 
30,0 мкг/мл експресія маркерів CD133 та CD44 знижується на 30,8 та 22,2 % 
відповідно, а експресія bmi-1 залишається на рівні з контролем. Водночас, 
експресія цитокератинів статистично достовірно підвищується на 130%, а 
EGFR – знижується на 73%.

Рис.1. Кінетичні криві загибелі пухлинних клітин лінії MCF-7 при інкубуванні з 
доксорубіцином, метатрексатом, цисплатином та саліноміцином. p≤0,05

Результати клоногенного аналізу продемонстрували, що найменшою 
клоногенною здатністю володіє метотрексат за концентрації 1,0 мкг/
мл. Саліноміцин та цисплатин в концентраціях 30 мкг/мл та 1,0 мкг/мл 
відповідно знижували клоногенну здатність клітин MCF-7.  Саліноміцин 
та цисплатин пригнічували формування нових колоній на  35 % і 40% 
відповідно. Доксорубіцин за концентрації 10 мкг/мл знижував клоногенну 
здатність клітин вдвічі. Отже, саліноміцин та цисплатин мають 
найбільший вплив на колоніє утворюючу здатність пухлинних клітин. 
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Рис.2. Рецепторний профіль клітин лінії MCF-7 після 48 годин інкубування 
з саліноміцином, в концентрації 30,0 мкг/мл: А – контроль, Б – маркеру 
CD44, В – цитокератинів, Г – маркеру bmi-1, Д – EGFR, Е - маркеру CD133. 
Імуногістохімічний метод. Дофарбовано гематоксиліном Майера. Стрілками 
вказана експресія маркерів.

Рис.3. Відносна кількість 
колоній клітин лінії MCF-7 при 
інкубуванні з протипухлинними 
препаратами доксорубіцин 
(DOX), в концентрації 10,0 мкг/
мл, цисплатин (CP), в концентрації 
1,0 мкг/мл, метатрексат (MTX), 
в концентрації 10 мкг/мл, 
саліноміцин (Sal), в концентрації 
30,0 мкг/мл.  
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Висновки. Отримані дані демонструють значну  чутливість 
клітин MCF-7 до дії саліноміцину, що співставна з дією визнаного 
протипухлинного препарату такого, як доксорубіцину та більша за 
метатрексат. Саліноміцин не лише має цитотоксичну дію на пухлинні 
клітини, а й сприяє зниженню експресії рецепторів СПК та рецептору 
епідермального фактору росту, що вказує на його здатність пригнічувати 
міграційну властивість пухлинних клітин молочної залози. Ці ефекти 
вказують на потенціал цього препарату впливати на конкретні клітини, 
стійкі до хіміотерапії в пухлині.
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Interferon alfa-2b is used in medicine for curing hepatitis, respiratory 
infections, herpetic infection, some types of cancer etc. due to its antiviral 
and antiproliferative activity [1].  Nowadays, the ability to accumulate 
the recombinant human interferon alpha protein has been shown for potato 
[2], tobacco [3], tomato [4], arthemisia [5], carrot [5], lettuce plants [6] etc. 
The advantages of plants as  bioreactors include the reduced prime cost of 
the produced pharmaceutical protein due to the absence of the necessity of 
posttranslational protein modifications (like in case of prokaryotic organism 
bioreactors) and their higher safety because this way the proteins are produced 
without toxicants of bacterial and animal origin.

The aim of this study was to obtain the transgenic carrot plants of Dobir-1, 
Dobir-2 and Konservna varieties (provided by the Institute of Vegetable and Melon 
Growing, NAAS of Ukraine), able to express human interferon alpha gene.

The human interferon alpha-2b gene (the ‘control’ vector carried the gene of 
beta-glucuronidase reporter protein instead of the interferon one) was transferred 
to plant genome via genetic transformation using the GV3101 Agrobacterium 
tumefaciens nopalin strain. Both vector constructs also contained the selective 
neomycinphosphotransferase (nptII) gene, which caused the plant resistance to 
antibiotic kanamycin sulfate, and were kindly donated by the Institute of Cell 
Biology and Genetic Engineering, NAS of Ukraine.

Aseptic seedlings were obtained in 3 weeks after surface-sterilization 
of carrot seeds and cultivated on MS medium [7]. In 1,5-2 months the 
formation of primary callus clones were observed on MS medium with 
2 mg/l 2,4-dichlorophenoxyacetic acid as a growth regulator and 100 mg/l 
kanamycin sulfate and 500 mg/l cefotaxime for bacteria elimination after 
inoculation of the plant explants by the bacterial suspension culture. The 
control untransformed explants died on MS medium with 100 mg/l kanamycin 
sulfate as a selective agent. We observed the formation of first regenerants 
via somatic embryogenesis in 3-4 months after moving of the callus clones to 
hormone-free MS medium with 100 mg/l kanamycin sulfate. We obtained up 
to 3-4 regenerant plants from one callus clone. No significant differences due 
to the frequency of genetic transformation, which was defined as the ratio of 
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the number of the obtained kanamycin-resistant plants to the total number of 
explants, was observed for different carrot varieties.

Here the further studies in order to confirm the presence of target transgenes 
by PCR method and to measure the antiviral activity of the extracts of the 
obtained plants are necessary.
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The World Health Organization (WHO) has noted tuberculosis the most 
deadly disease in the world. The existing BCG (Bacillus Calmette Guerin, 
BCG) vaccine is not always effective, so new vaccine options are being 
actively sought. As the problem of investigation of the new vaccine remains 
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still open, one of the modern approaches is to obtain edible vaccines and 
to create a genetic transformation of plants by genes of proteins agents of 
a certain disease.

The aim of our work was the creation of transgenic carrot (Daucus carota) 
plants containing genes of Mycobacterium tuberculosis antigens. Passive 
immunization by oral delivery of antigen proteins expressed in transgenic 
plants seems to be a promising strategy for protecting farm animals and humans 
from tuberculosis. Carrot plants seem to be the perfect object for such studies 
since root crops do not require heat treatment and can be used as animal feed.

The genetic transformation of carrots was performed by means of 
Agrobacterium tumefaciens strain GV3101. The genetic vector рCB256 
carrying the fused gene of Mycobacterium tuberculosis antigens ESAT6:Ag85B 
was courtesy provided by the Institute of Cell Biology and Genetic Engineering 
of NAS of Ukraine. For genetic transformation experiments the aseptic carrot 
seedling hypocotyls were used. The explants were cultivated in a diluted 1:4 
night bacterial culture for two hours and then another 48 hours on wet filter 
paper. After this hypocotyls were transferred to a callus induction medium 
containing a 2.4-D growth regulator in concentration of 2 mg/ml and 500 
mg/l antibiotic of ceftriaxone. In a 6-7 weeks of cultivation, we observed 
the formation of callus lines on carrot explants. The received callus was 
transferred to a plant regeneration medium (MS medium, supplemented by 
1 mg/l benzylaminopurine, 0.1 mg/l naphthalic acid) containing 100 mg/l 
kanamycin for the selection of transgenic plants.

As a result of the experiments kanamycin resistant plants of carrot on 
the selective medium were obtained. The presence of selective genes in 4 
regenerated plants was confirmed by analysis using polymerase chain reaction 
(PCR). The next step of our work is to study the obtained carrot plants using 
PCR to confirm the presence of genes of interest.

Zaretskyi V. M.
ANALYSIS OF THE ABILITY OF AQUATIC FERN SALVINIA 

NATANS (L) AND DUCKWEED LEMNA MINOR (L) PLANTS TO 
REDUCE CHROMIUM (VI)

Kyiv Palace of Children and Youth, 
Mazepy str.13, Kyiv, Ukraine
e-mail: zvm_mail@ukr.net

Chromium is used for ferroalloy production, oil refining, electrolytic 
chromizing, textile, electotechnical and woodworking industry in order to 
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prevent metal corrosion. The excessive discharge of chromium (VI) into 
the environment causes the intoxication and leads to the abnormalities of 
functioning of the living organisms.  The sewages treatment may be carried 
out by means of physical and chemical methods (including sorption, chemical 
neutralization, electrochemical physical and chemical treatment), but using 
of plants for the reduction of chromium (VI) to its non-toxic form (III) is 
considered one of the most promising methods.

The annual aquatic heterosporic Salvinia natans (L.) All. fern was 
chosen as the potentially promising plant object for our study. In Ukraine, 
Salvinia is known to form the massives of 100-120 plants on 1m2 still water 
surface and may naturally cause the ecological disaster, but the number 
of its unusual morphologic and physiologic characteristics make salvinia 
the promising object of the scientific studies devoted to the developmental 
morphology, comparative evolution, and functional genomics [Mikuła 
et al. 2008]. moreover, pteridophyta (Pteris, Marsilea, Azolla, Salvinia 
etc) were shown to able to bioaccumulate the heavy metals (cadmium, 
cuprum, nickel); salvinia plants turned out to be tolerant to the high 
content of aluminum, lead, and chromium in aquatic environment as well. 
The duckweed Lemna minor L. plants are considered the model plant for 
estimation of the level of toxicant contamination and this way were taken 
as the control ones in our study [Dhir et al. 2008, Mandal et al.  2016, 
Mohan et al. 2006, Hołtra et al.  2015].

The aim of our study was to analyze the ability of Lemna minor L. duckweed 
and Salvinia natans L. fern plants to reduce chromium (VI) and to study out 
the effect of chromium-anion on their vital level characteristics. 

The plants were cultivated on half-strength MS medium [Murashige, 1962] 
with the addition of 0 mM, 1 mM, 2mM, 4mM chromium (dichromate anion) 
at 22-24оС for a week. Then the chromium (VI) concentration was measured 
every day during 5-day-period in the media and in the studied plant tissues 
after the experiment being finished.

Figure 1 The dynamics of chromium (VI) concentration reducing in the medium in 
case of the studied fern (a) and duck weed (b) plant cultivation 
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The studied fern plants were proved to be able for chromium (VI) 
detoxication up to 40-70% of its initial concentration (according DPC) due 
to its reduction to insoluble and non-toxic chromium (ІІІ) hydroxide within 
the short time period. However, the dynamics of decreasing of chromium (VI) 
content in the result of cultivation of the model duckweed plants in the media 
with 1, 2, 4 мМ dichromate-anion was significantly lower. 

High chromium concentration (4 mM) was toxic for the studied fern 
plants as the four-time decreasing of their relative growth rate with the further 
plant death was observed in our studies. So that the accumulation level of 
the toxic (VI) chromium form came up to 0,0379+0,0038 mg/g plant fresh 
weight in case of 1 mM dichromate-anion concentration in the media with 
its further increasing to 0,3961+0,0049 mg/g FW and 0,8221+0,0721 mg/g 
FW in cases of 2 mM and 4 mM chromium (VI) concentrations respectively. 
At the same time the tendency of the dynamics of the dichromate-anioncon 
centration decreasing in the media during the plant cultivation was similar for 
both cultivated plant species as the rate of chromium reduction was higher at 
the initial phase than at a later date.
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The usage of genetically modified crops was resulted by the intensive 
agriculture development in many countries around the world, but despite 
the large number of studies devoted to the safety aspects of their consuming, 
people are known for the ambiguous attitude to GMO. In particular, one of the 
disturbing aspects of GM plant consuming is the hypothetical possibility of 
transmission of the selective marker (which, in the course of transformation, is 
transferred along with the target gene and, for instance, may cause the antibiotic 
resistance of plant cells in order to enable the selection of the transformed 
cells) to the intestinal microflora of humans. Therefore, the selective antibiotic-
independent strategies have been developed recently, as well as the strategies 
for the selective marker exclusion from the completed plant genome. But, as 
the protocols of the construction of GM plants using the traditional selective 
markers remain quite popular, we were interested in the analysis of the effect 
of genetically modified plants on human gastrointestinal microflora and to 
evaluate the possibilities of the transition of antibiotic resistance from GM 
plants to bacteria.

Thus the aim of our study was to analyze the effect of the crude extracts 
of genetically modified lettuce and rue plants on Escherichia coli (strain XL1 
Blue). Transgenic lettuce and rue plants were kindly provided by Institute 
of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS of Ukraine (by Dr.Sci.
Matvieieva N., [1]). The studied plants contained the human interferon alpha 
2b gene as these edible plant species were considered potential sources 
of pharmaceutical protein production. Moreover, the plants contained the 
selective neomycinphosphotransferase gene in order to provide their resistance 
to the selective antibiotic kanamycin sulfate. Thus, the studied plants perfectly 
satisfied the purpose of our research. The study was carried out in the Laboratory 
of Experimental Biology of Kyiv Palace of Children and Youth.

The extracts of the transgenic and non-transgenic plants were prepared 
by their triturating in 1M PBS buffer with their further centrifugation and 
sterilization. After cultivation of E.coli night suspension culture with the 
obtained extracts (control samples contained PBS buffer instead of the extracts) 
we measured the optical density of the studied samples (by spectrophotometer); 
the bacterial cells were counted in 1 ml the studied suspension samples in order 
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to compare the growth rate of bacterial culture of human biota under the effect of 
the extracts of transgenic and nontransgenic plants of two species. Moreover, the 
plant extracts were analysed for their possible mutagenic effect by sowing of the 
studied suspension samples on the solid media in presence of selective antibiotic 
kanamycin sulfate. The experiment was repeated three times.

As a result we found no significant differences between the data of the 
growth rate of Escherichia coli suspension culture under the effect of the 
extracts of control nontransgenic and transgenic plants. We did not also detect 
any mutagenic effect of the transgenic plant extracts on E.coli culture as no 
colonies were formed on the media in presence of the selective antibiotics 
– this fact proved the selective neomycinphosphotransferase gene wasn’t 
transferred from the plants to bacterium genome in our studies.

REFERENCES
Matvieieva N.A., Shakhovsky A.M. Regeneration of Ruta 

graveolens transgenic plants// Intrnational J OF Crop Breeding and Genetics. 
– 2017. – Vol.3, № 1. – Р. 66-71

Блануца А. В.
ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСТА 

ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ

Южноукраїнської загальноосвітньої школи №2, 
Україна, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, 

бульвар Шкільний, 3, 55000.
e-mail: blanucanasta4@gmail.com

Blanutsa A. STUDY OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE CITY WITH 
THE AID OF LICHENOINDICATION. Epiphytic lichens have been investigated; 
the projective coverage on the investigated sites was evaluated. According to the 
results obtained, the overall ecological status of the air was estimated by the degree 
of projective coverage. This fact is consistent with the results of the analysis of air 
samples (physicochemical) on the state monitoring network and complements the 
results of the conducted studies in 2016 - 2017 and 2018-2019.

Вивчення екологічного стану міст зараз як ніколи є важливим для 
збереження життя та покращення його якості. Існує багато методів 
визначення рівня забруднення ,але більшість вимагають великих грошових 
витрат. Одним з найпростіших та економних методів є ліхеноіндикація. 
Він дає можливість без шкоди природі визначити вплив людини не тільки 
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на повітря , а й на флору в цілому.
Метою є дослідження поширення епіфітних лишайників на 

території міста Южноукраїнська. Визначення можливості використання 
біоіндикації для визначення ступеня забрудненості атмосфери з 
допомогою лишайників.

Було зібрано гербарій та проведено ідентифікацію лишайників, що 
були виявлені на досліджуваних територіях. Збір гербарію лишайників 
проведено згідно з загальноприйнятими методиками. Обережно 
спеціальним садовим ножем я зрізала невеликий зразок, щоб не завдати 
шкоди природі, складала кожний зразок окремо в паперові пакети 
та заповнила етикетку. Деякі види я сфотографувала. Дрібні зразки 
я розглядала за допомогою лупи. Опираючись на прочитані мною 
дослідження, провела визначення видів проводила в польових умовах та 
в навчальному кабінету біології стандартними методами за допомогою 
визначників лишайників та ключа по визначенню ліхенофлори.

Такий напрям біоіндикації як ліхеноіндикація цінний тим, що бере 
до уваги сумарний вплив речовин, що забруднюють безпосередньо живі 
організми (а саме лишайники).

Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря ґрунтується на вивченні 
епіфітних лишайників (лишайників, що ростуть на корі дерев), які за 
зовнішнім виглядом і типом росту поділяють на три морфологічні групи: 
накипні, листуваті, кущисті. Встановлено, що за підвищення ступеня 
забруднення повітря першими зникають кущисті, потім листуваті, а 
відтак накипні форми.[Солдатекова, 1977]
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WINTER WHEAT TRITICUM AESTIVUM L. The aim is cultivation of 
callus culture from apical meristems of wheat seedlings on medium with 
different composition. The object is  callus culture . The velocity of culture 
culture growth is investigated. Also, in experiment has been shown that 
6-BAP and phytohormones have been introduced into the medium MS is not 
required for rhizogenesis. But for creating photosynthetic tissue released 
only with 6-benzylaminopurine in medium, and also intensity of which can 
be rather low.

Рослинні клітини вирізняються здатністю до відновлення організму з 
однієї гаплоїдної клітини, з подальшим морфо- та органогенезом. Калус 
- особливий тип тканини, що утворюється на цілій рослині в результаті 
його поранення.[3] Виникає шляхом неорганізованої проліферації клітин. 
Проліферація – це новоутворення клітин і тканин шляхом розмноження 
вже існуючих. [2]

Калюс захищає місце травми, накопичує поживні речовини і сприяє 
регенерації спеціального захисного шару або втраченого органу. 
Фрагмент тканини або органу, так званий експлант, поміщений на 
відповідне за складом живильне середовище, через деякий час починає 
рости і перетворюється в масу недиференційованих клітин - калус. Цей 
процес називається калусоутворенням (калусогенезом). Для вирішення 
багатьох проблем біології рослин використовують метод культивування 
клітин та тканин в середовищі in vitro. 

В роботі проведено дослідження умов та швидкість утворення калюсу з 
апікальної меристеми кореня проростків озимої пшениці Triticum aestivum 
L. на середовищі Мурасіге-Скуга [1] , [3]. Фрагмент тканини або органу, 
так званий експлант, було висаджено  на відповідне за складом живильне 
середовище з додаванням 2,4-дифеноксиоцтової кислоти (2,4-Д).  

Також показано, що введення 6-БАП та фітогормонів в середовище 
МС не є обов’язковою умовою для ризогенезу. Проте утворення 
фотосинтезуючої тканини проходить в середовищі з 6-бензиламінопуріну, 
та за наявності денного світла навіть невисокої інтенсивності. 
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Kushnir M., Holubenko A. INTRODUCTION TO IN VITRO CULTURE 
AND PRIMARY CALLUS INITIATION IN PLANTS OF PELARGONIUM 
SIDOIDES DC. Pelargonium sidoides is a medicinal plant that needs 
conservation due to the active collection of herbal medicinal products. The 
callus of P. sidoides can be an alternative source of medicinal raw materials. 
So, biotechnological methods can improve the conservation of this species’ 
natural reserves. The paper presents new data on the technology of P. sidoides 
callus production, in particular the selection of auxins and cytokinins 
concentrations for the initiation of callus was conducted and the ability to 
morphogenesis in various explants of pelargonium was discovered.

Pelargonium sidoides DC (пеларгонія очиткоподібна) – 
південноафриканська трав’яниста рослина з родини Geraniaceae, яка також 
поширена в Малій Азії та Австралії. P. sidoides широко використовують для 
лікування захворювань дихальних шляхів. Існують дані про її ефективність 
у лікуванні виразки шлунка та здатність знижувати реплікацію вірусу 
простого герпесу. Лікарську сировину отримують із суцвіть, листків 
та коренів [Gaidarzhy, 2019]. На основі спиртового екстракту з коренів 
P. sidoides виготовляють такі фармацевтичні препарати, як «Умкалор» та 
«Резістол» [УМКАЛОР, 2019; РЕЗІСТОЛ, 2019]. Активний збір рослин 
як лікарської сировини став причиною збіднення природних запасів 
P. sidoides, що дало підстави для занесення цього виду до Червоного списку 
рослин Південної Африки [Red List..., 2009].
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Для збереження рослин пеларгонії очиткоподібної застосовують як 
консервативні природоохоронні методи, так і сучасні біотехнологічні, 
які здатні забезпечити потреби фарміндустрії лікарською сировиною без 
залучення для цього природних рослинних запасів. Так, культури калюсу 
P. sidoides, здатні продукувати біоактивні речовини in vitro, на кшталт умкаліну 
та інших фармацевтично цінних сполук, можуть стати альтернативним 
джерелом лікарської сировини і, водночас, сприяти збереженню виду. 
Оскільки цей напрямок біотехнології пеларгонії очиткоподібної досліджений 
недостатньо, особливо в Україні, то нашою метою стало введення рослин 
P. sidoides в асептичну культуру, отримання первинного стерильного 
рослинного матеріалу та ініціація первинного калюсогенезу.

Матеріалом для введення в культуру in vitro P. sidoides були 
насінини репродукції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна 
КНУімені Тараса Шевченка, отримані шляхом штучного запилення за 
умов оранжерейної культури. 

Пророщування насінин проводили за власними модифікаціями 
загальноприйнятих методик [Войтенко, 1980]. За лабораторних умов 
насінини висівали на зволожений фільтрувальний папір, пророщували 
у чашках Петрі за температури +24 С° та 16-годинного фотоперіоду. 
Поверхневу стерилізацію насінин виконували у такій послідовності: 
витримування насінин впродовж 1 хв. у 70% розчині етилового спирту; 
12 хв. – 0,1 % розчині хлориду ртуті (HgCl2); 4-кратне промивання 
їх стерильною дистильованою водою та висівання на поверхню 
агаризованого живильного середовища Мурасіге-Скуга з розведеним 
удвічі вмістом мінеральних елементів (1/2 MS) [Murashige, 1962], яке було 
базовим для усіх експериментів in vitro. Частини асептично вирощених 
3-тижневих проростків P. sidoides (листки, черешки, гіпокотиль та 
корені) стали первинним культиваційним матеріалом для ініціації 
калюсогенезу in vitro. Усі роботи in vitro виконували у ламінарному 
боксі. У дослідженнях застосовували метод культури рослинних клітин, 
тканин та органів у власних модифікаціях [Кушнір, 2005]. Контрольним 
середовищем у досліді з ініціації калюсогенезу було середовище MS без 
додавання регуляторів росту. Для дослідження ініціації калюсогенезу 
використовували живильні середовища MS, доповнені регуляторами 
росту з цитокініновою та ауксиновою активністю у різних поєднаннях 
концентрацій (1 мг/л кінетину або 1 мг/л БАП у поєднанні з 0,5-2,5 мгл 
2,4-Д). Для ініціації калюсогенезу експланти викладали на поверхні 
агаризованого середовища у чашки Петрі та культивували в темряві у 
термостаті за температури +24 C°.

Підраховували частоту калюсогенезу – відсоток первинних експлантів, 
на яких спостерігалося утворення калюсу, за формулою , де X – 
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частота калюсогенезу; n – кількість експлантів, на яких утворився калюс; 
N – загальна кількість експлантів.

У експериментах з ініціації калюсогенезу було встановлено, що всі 
типи експлантів здатні утворювати калюс, однак морфогенний потенціал у 
експлантів різного походження відрізняється. Так, на більшості живильних 
середовищ калюсогенез рідше спостерігався на експлантах, отриманих із 
гіпокотиля та листкових черешків, а частіше – на кореневих та листкових 
експлантах, що свідчить про їхній вищий морфогенний потенціал.

У ході тестування середовищ з додаванням 1 мг/л кінетину у поєднанні 
з 2,4-Д у різних концентраціях виявлено, що 2 мг/л 2,4-Д у концентрації 
у поєднанні з 1 мг/л кінетину найоптимальніше впливає на калюсогенез, 
ініціюючи його досить високу частоту у всіх типів експлантів. Підвищення 
концентрації 2,4-Д у середовищі виявляло стимуляцію утворення калюсу 
у всіх експлантів, крім гіпокотиля. Ми припускаємо, що для ініціації 
калюсу у гіпокотиля потрібно використовувати більш молоді рослини і 
брати для експерименту не 3-тижневі, а, наприклад, 2-тижневі проростки.

У дослідах з ініціації калюсогенезу на середовищі з додаванням 
поєднання 1 мг/л БАП з різними концентраціями 2,4-Д спостерігалось 
більш рівномірне утворення первинного калюсу на усіх живильних 
середовищах та в усіх експлантів, окрім тих, які походять з гіпокотиля. 
Навіть за мінімального вмісту 2,4-Д (0,5 мг/л) калюсогенез виявився 
ефективним, а найвищі показники частоти калюсогенезу спостерігалися 
на живильному середовищі з додаванням 1 мг/л 2,4-Д.

Отже, найефективнішим з протестованих нами живильних середовищ 
для ініціації первинного калюсогенезу є середовище MS, доповнене 1 мг/л 
БАП у поєднанні з 1 мг/л 2,4-Д. Вищі показники частоти утворення калюсу 
в усіх досліджених варіантах також свідчать про вищу ефективність БАП, 
у порівнянні з кінетином, у середовищах для ініціації калюсогенезу.

Спостереження за утворенням калюсу також показали, що експланти 
різного походження здатні утворювати різноякісний калюс, який 
відрізняється за щільністю та забарвленням. Так, експлантам, отриманим 
з гіпокотиля, листків та коренів притаманне утворення світлого, майже 
білого калюсу, а калюс кореневого походження має жовтувате, аж до 
коричневого, забарвлення. За структурою і щільністю візуально теж можна 
виявити різницю – усі типи експлантів утворюють пухкий калюс, окрім 
черешкових, калюс з яких щільний, майже твердий. Вважається, що пухкий 
калюс частіше може бути нездатним до регенерації з нього нових рослин 
(неморфогенним) та використовуватися як джерело біологічно активних 
речовин, у той час як щільний калюс менш придатний для отримання 
продуктів вторинного метаболізму, але здатний до утворення регенерантів 
(морфогенний). Однак, це твердження потребує додаткових досліджень.
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Висновки. Використання стерилентів (70% етанолу, 0,1% 
хлориду ртуті) при введенні в асептичну культуру знижує схожість 
насіння P. sidoides. .Найефективнішими для ініціації калюсогенезу є 
середовища MS, доповнені 1 мг/л кінетину в поєднанні з 2-2,5 мг/л 2,4-
Д або 1 мг/л БАП у поєднанні з 0,5-1 мг/л 2,4-Д, проте вищі показники 
частоти калюсогенезу в усіх досліджених варіантах свідчать про вищу 
ефективність БАП, у порівнянні з кінетином. Встановлено, що первинні 
експланти кореневого та листкового походження мають вищу морфогенну 
здатність, порівняно з черешками листків та гіпокотилем. Різні типи 
експлантів здатні утворювати різний за щільністю та забарвленням 
калюс. Гіпокотиль, листки та корені можуть бути використані як джерело 
пухкого неморфогенного, а черешки – щільного морфогенного калюсу.
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SPECIES OF THE GENUS IRIS L. The problems of classification and 
systematization of individual plant taxa become especially relevant with the 
development of molecular phylogenetic; new ways of confirming existing 
systems based on morphological factors appear. In our work, we carried out 
a comprehensive molecular phylogenetic study of 52 species of irises based 
on the matK chloroplast gene. To confirm the obtained dendrogram, we used 
cytomorphometry of the stomatal apparatus along with cluster analysis based 
on the Ward and k-means methods. Our research confirms the effectiveness 
of cystomorphometric methods of analysis as a tool for validating molecular 
phylogenetic models and makes it possible to recommend parallel studies as a 
variant of the taxonomic correct context.

Потужний розвиток та вдосконалення  методів молекулярної біології 
та деяких окремих галузей, таких, як обчислювальна біологія та 
філогенетика, дає дослідникам можливість на новому рівні вирішувати 
існуючі проблеми класифікації та систематизації проблемних таксонів 
різних живих організмів. Рід Ірис відомий ще зі стародавніх часів, проте, 
навіть сьогодні систематика та чітка класифікація даного роду відсутня, 
що в результаті є суттєвою перешкодою для встановлення положення 
того чи іншого виду. Методи молекулярної філогенетики значно 
спрощують процес біологічної валідації вже наявних філогенетичних 
досліджень, заснованих на морфологічних, цитоморфологічних та інших 
чинниках досліджуваної групи рослин. Метою нашої роботи стало 
конструювання та аналіз дендрограми на основі молекулярного маркера 
хлоропластного гену matK та остаточна валідація цитоморфометричним 
та цитоморфологічним аналізом продихового апарату дібраних рослин. 
Для дослідження було використано репрезентативну вибірку з 52 видів 
ірисів, більшість з яких поширена на території України. Нуклеотидні 
послідовності дібрано з відкритих біологічних баз даних NCBI(National 
Center For Biology Information) та EMBL-EBI(The European Bioinformatics 
Institute). Цитоморфологічний аналіз та виготовлення препаратів 
продихового апарату 8 видів ірисів проведено на базі Миколаївського 
ОЕНЦУМ. В якості морфологічного чинника взято розміри замикаючих 
клітин продихів. Середні частини наймолодших листків фіксувалися у 
суміші спирт-гліцерин-вода за методикою, наведеною в роботі [Лабунська, 
2008]. Відокремлена шкірочка підфарбовувалась йодом, фото для 
необхідних замірів робилося при збільшенні X600, методика вимірювання 
розроблена науковим керівником М. О. Троїцьким [Троїцький, 2018]. 
Остаточний етап аналізу продихів полягав у статистичній обробці 
отриманих замірів за допомогою методів кластерного аналізу Ворда та 
k-середніх. Виявлено значну різницю відстаней між середземноморськими 
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видами підроду Iris із різних секцій та відстанями між європейськими і 
середземноморськими борідковими ірисами, про що в літературі раніше 
не згадувалося. Чітко продемонстровано залежність форми продиху від 
умов місцезростання. Для побудови філогенетичного дерева використали 
метод множинного вирівнювання MUSCLE; безпосереднє моделювання 
базувалось на використанні байєсівських моделей програмне 
забезпечення MRBAYES та сервер NGPhylogeny). Базисною гіпотезою 
для зв’язків стало припущення щодо адаптації предкових форм видів 
до певних географічних умов, що була повністю підтверджена. Дерево 
показало розподіл усіх видів на дві великі клади, гомогенність другої 
клади підтвреджує недавній час видоутворення середземноморських 
представників Oncocyclusae. Виявлено суттєві неточності положення Iris 
spuria у вже наявних спробах класифікації роду. Також було підтверджено 
недоцільність виділення підродів Scorpiris та Iridodyctium роду Iris L., 
що узгоджується з думкою більшості вчених. Перспективи подальших 
досліджень спрямовані на розширення вибірки видів та практичному 
використанні результатів філогенетичних досліджень за розробленим 
нами алгоритмом в селекційних роботах, виявляючи оптимальні шляхи 
гібридизації для кожного випадку.
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LABORATORY MARKER OF THE EFFECTIVENESS OF CHEMOTHERAPY 
IN THE BREAST CANCER. This work is devoted to a method of investigating 
the effectiveness of chemotherapy in breast adenocarcinoma by assessing the 
expression level of miR-34a, miR-124a, miR-155 in the patient’s tissue samples 
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before chemotherapy and after adjuvant chemotherapy. 10 volunteers with 
breast adenocarcinoma participated in the study. Each patient took three tissue 
samples: a biopsy of the tissues adjacent to the tumor before chemotherapy, 
a surgical specimen of the tumor after chemotherapy, and a biopsy of the 
adjacent tissues after chemotherapy. These samples were tested for the level of 
three miRNAs. Having positive experimental results in favor of our hypothesis, 
we were able to draw the following conclusions: an increase in the level of 
expression of miR-34a, miR-124a and a decrease in the level of expression of 
miR-155 testify to the effectiveness of the performed chemotherapy and the 
reduction of the intensity of carcinogenesis.

Рак молочної залози – друга по поширеності онкологія у світі. За даними 
ВООЗ, станом на 2019 рік такий тип онкології є найрозповсюдженішою 
патологією серед жінок  віком від 40 років у всьому світі. 

Щорічно у світі реєструється понад 1,2 млн нових випадків раку молочної 
залози і 16,5 тис. в Україні. У більшості країн світу показник захворюваності 
підвищується на 1-2% кожного року. При цьому в більшості розвинених країн 
через відсутність національних скринінгових програм показник смертності 
від раку молочної залози становить 80%. Відзначається швидке зростання 
захворюваності цією патологією в усіх розвинених країнах світу.

На сьогоднішній день одним з найпопулярніших методів лікування 
раку є хіміотерапія. У зв’язку з великою кількістю побічних ефектів 
хіміотерапії (автоімунні захворювання , анемія , вторинні новоутворення, 
безпліддя, когнітивні порушення та ін.),  враховуючи значний внесок 
даного типу лікування у протиракову терапію, а також стрімкий 
розвиток клінічних досліджень нових протиканцерогенних препаратів на 
території України, постає гостра потреба якісного контролю результатів 
хіміотерапії, для подальшого розроблення стратегій лікування та 
використання вже отриманих клінічних даних. 

Отже, метою даної роботи є дослідження miR-34a, miR-124a, miR-
155, в якості лабораторно-молекулярного маркера, на залежність змін 
їхньої експресії до і після застосування хіміотерапії.

Об’єктом даного дослідження були мікроРНК (miR-34a, miR-124a, 
miR-155), що наявні в тканинах людини.

Предметом дослідження є залежність рівня експресії виділених 
мікроРНК (miR-34a, miR-124a, miR-155) від змін онкології молочної 
після до і після застосування хіміотерапії. Обрані об’єкт та предмет 
дослідження пов’язані з збільшенням кількості хворих на дану онкологію.

Робота виконувалася на базі відділу Загальної та молекулярної 
патофізіології інституту Фізіології НАН України ім. О. О. Богомольця. 
Науковий керівник: к.б.н. Древицька Тетяна Ігорівна.



259

Початково, нами була сформована гіпотеза, щодо змін експресії 
даних мікроРНК, після застосування хіміотерапії, відповідно до їх роді 
у канцерогенезі. Відповідно рівень мікроРНК супресорів канцерогенезу 
(miR-34a, miR-124a) мав би збільшитись, а онкогенної (miR-155) – 
зменшитись.

Для перевірки такої гіпотези нами було змодельвано експеримент, в 
якому було задіяно 10 пацієнтів з раком молочної залози, в кожного з них 
було взято 3 зразки тканин:

• Біоптат прилеглих до пухлини тканин до хіміотерапії
• Хірургічний зразок тканин пухлини після застосування 

хіміотерапії
• Біоптат прилеглих до пухлини тканин після хіміотерапії
Показові зміни у рівні даних мікроРНК очікувались між зразком до 

хіміотерапії (1 зразок) і зразками після хіміотерапії (2 зразок). Кожен з 30 
дослідних зразків перевірили на рівень 3 дослідних зразків.

В даному експерименті застосовувались такі методи: виділення 
тотальної РНК з дослідних тканин,  полімеразна ланцюгова реакція з 
зворотною транскрипцією (RT PCR) та полімеразна ланцюгова реакція в 
реальному часі (Real Time PCR) (усі прилади та програмне забезпечення 
– (Software) Applied Biosystems).  В якості калібрувального гена було 
використано ген U6 – housekeeping gene.

Після статистичної обробки даних по всіх трьох досліджуваних 
мікроРНК ми отримали такі результати:

• miR-34a. З десяти проб п’ять підтвердили кореляцію (50%), 
чотири частково підтвердили кореляцію (40%), одна проба не підтвердила 
кореляцію (10%).

• miR-124a. З семи проб шість підтвердили кореляцію (86%), одна 
проба не підтвердила кореляцію (14%).

• miR-155. З десяти проб шість підтвердили кореляцію (60%), 
три частково підтвердили кореляцію (30%), одна проба не підтвердила 
кореляцію (10%).

(Часткове підтвердження кореляції – 2-га (чи 3-тя) проба по 
відношенню до  1-ої підтвердили кореляцію, а  3-тя (чи 2-га) – ні.

Усі 4 контрольні зразки зразки засвідчили відсутність контаменації.

За результатами даної роботи можна зробити наступні висновки:
• Збільшення кількості miR-34a, miR-124a та зниження рівня 

експресії  miR-155 засвідчує ефективність проведення хіміотерапії та 
зменшення канцерогенезу.   

• Результати роботи можуть мати вагомий вплив на подальші 
дослідження та методи терапії аденокарциноми молочної залози, а також 
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використовуватися для загального розвитку області медичної діагностики 
та клінічних досліджень. 

• Отримані дані можна застосовувати практично: як метод 
перевірки успішності хіміотерапії (отримання точних даних) та як метод 
персоніфікації лікування (сучасний підхід індивідуальної медицини).

То М.
 КУЛЬТИВУВАННЯ IN VITRO ТА ОТРИМАННЯ БОРОДАТИХ 

КОРЕНІВ ASTRAGALUS DASYANTHUS 

Київський Палац дітей та юнацтва
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To M. CULTIVATION IN VITRO AND ОТРИМАННЯ HAIRY ROOT OF 
ASTRAGALUS DASYANTHUS. Astragalus is a plant included in many Red 
Data Books of the world, so optimizing in vitro cultivation conditions for this plant 
is very important. This topic is also relevant because Astragalus dasyanthus is a 
valuable resource for the production of secondary metabolites. It has a calming, 
diuretic, antihypertensive and cardiotonic effect. Therefore, it suggests that 
activation of biosynthesis by Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation 
may increase the efficiency of using this plant as a drug. Therefore, the aim of this 
work is to introduce in vitro Astragalus dasyanthus culture and obtain bearded 
roots from this plant. The following methods were used in the work: mechanical 
scarification and superficial sterilization of seeds. Also, Agrobacterium rhizogenes-
mediated transformation was performed to obtain «bearded roots». Therefore, 
to obtain aseptic plants of Astragalus dasyanthus, it is quite efficient to use the 
method of surface sterilization of seeds with sodium hypochlorite solution with 
prior mechanical scarification. It was shown that the most optimal for in vitro 
cultivation of astragalus plants is the nutrient medium of Hamburg with the 
addition of 0.5 mg / l IMC. However, astragalus ‘bearded roots’ were obtained 
by Agrobacterium rhizogenes-mediated transformation, with a frequency of 1-3%.

Однією з актуальних питань сьогодення є проблема зміни клімату, 
оскільки зміни клімату можуть призводити до зміни цілих екосистем. 
Особливо ця проблема стосується мало адаптивних, примхливих, рідкісних 
рослин. Одним із шляхів подолання цієї проблеми є використання 
біотехнологічних підходів, зокрема, культивування рослин in vitro. 
Така технологія дозволяє нивелювати вплив факторів навколишнього 
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середовища (в тому числі кліматичних факторів ) і культивувати рослину 
незалежно від сезону. Метод мікроклонального розмноження дає 
можливість створити штучне середовище, яке б задовольняло потреби 
кожної рослини, внаслідок цього збільшується врожайність та швидкість 
росту рослини. Завдяки культивуванню in vitro ви маєте змогу дослідити 
життєвий цикл рослини, також це є більш економічно вигіднішим у 
порівняно з традиційними методами. Для нашого досліду ми обрали 
Astragalus dasyanthus, що на даний момент є зникаючим видом. Він 
занесений до Європейського Червоного списку, Червоної книги України, 
Червоної книги Бєлгородської області, Червоного списоку рослин Болгарії, 
Червоної Книги Республіки Молдови та Червоного списку МСОП. Разом 
з тим, астрагал є цінною сировиною для фармакологічної промисловості 
завдяки наявності флавоноїдів (кверцетину, кемпферолу), полісахаридів 
(арабіну, басорину), органічні кислоти, тритерпенові сапоніни, кумарини, 
вітаміни C і Е, гліциризин, слиз та сполуки заліза, кальцію, алюмінію, 
фосфору, магнію, натрію, барію, кремнію, стронцію, молібдену, ванадію і 
марганцю. Витяжки з різних частин астрагалу мають лікарські властивості, 
зокрема, заспокійливу, діуретичну, гіпотензивну та кардіотонічну дію. Тому 
задля активації біосинтезу цих речовин, ми вирішили трансформувати 
астрагал за допомогою Грам-негативних грунтових бактерій  Agrobacterium 
rhizogenes. Ця трансформація може ініціювати отримання бородатих 
коренів. Перевагами цього методу є швидкий ріст, довготривала генетична 
та синтетична стабільність, збереження ознак притаманним звичайним 
корінням. Враховуючи вище зазначене, метою роботи було оптимізувати 
умови культивування in vitro та отримання «бородатих коренів» Astragalus 
dasyanthus. Робота була виконана на базі Інституту клітинної біології та 
генетичної інженерії НАН України та лабораторії експериментальної 
біології відділу біології Київського Палацу дітей та юнацтва. Асептичні 
рослини астрагалу було отримано шляхом поверхневої стерилізації 
насіння. Для цього насіння послідовно витримували у 70%-му етанолі (30 
сек), 25%- му розчині комерційного препарату «Білизна» протягом 10 хв 
(діюча речовина гіпохлорит натрію), стерильній дистильованій воді (тричі 
по 10 хв). Насіння було розділено на 2 частини: одну з них піддавали 
механічній скарифікації перед стерилізацією, другу частину насіння 
стерилізували без пошкодження. Пророщували насіння на поживному 
середовищі Мурасиге та Скуга. Після проростання рослини переносили 
середовища різного складу: 1)Мурасиге і Скуга (МС); 2) середовище 
Гамборга (В5); 3) Мурасиге і Скуга зі зменшеною вдвічі концентрацією 
макроелементів (1/2МС); 4) середовище В5 з додаванням 0,5 мг/л 
індолілмасляноїкислоти (ІМК). Рослини культивувалися при освітленні 16 
000 Лк та 16-тигодинному фотоперіоді. Результати дослідження показали, 
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що механічна скарифікація насіння суттєво підвищує ефективність 
проростання насіння після поверхневої стерилізації. Так, процент 
насінин, що проросли, після механічного ушкодження він виріс у рази 
з 0,03% до 82,8%. При культивуванні на середовищі 1/2 МС протягом 
тижня ми спостерігали значне побіління астрагалута загибель декілька 
проростків. При вирощуванні рослин астрагалу на середовищі Гамборга 
(В5) з додаванням 0,5 мг/л  ІМК спостерігали чисельне галуження і більш 
інтенсивний ріст, збільшення кількості листків, однак корені у даних рослин 
не утворювались, спостерігалась лише незначна проліферація клітин в 
нижній частині стебла. Ростові показники рослин при культивуванні на 
середовищах МС та В5 майже не відрізняються між собою, але на МС 
рослини астрагалу з часом починають біліти. Також було отримано бородаті 
корені внаслідок трансформації астрагалу  Agrobacterium rhizogenes А4, 
проте відсоток трансформованих есплантів виявився досить низьким - 1-3%. 
При цьому такі корені було отримано на 35-45 добу після трансформації. 
Отже, для отримання асептичних рослин Astragalus dasyanthus достатньо 
ефективним є використання методу поверхневої стерилізації насіння 
розчином гіпохлориту натрію з попередньою механічною скарифікацією. 
Також було показано, що найбільш оптимальним для культивування in vitro 
рослин астрагалу є поживне середовище Гамборга з додаванням 0,5 мг/л  
ІМК. Та отримано «бородаті корені» астрагалу за допомогою Agrobacterium 
rhizogenes-опосередкованої транформацієї, з частотою 1-3%. 
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Fedosova A.O., Ivanchenko A.V., Hytra Z.M., Cheremshenko N.L. 
EFFICIENCY OF APPLICATION OF MODIFIED GAUZE MEDIUM FOR 
CULTIVATION OF B. SUBTILIS IMV B-7724 to OBTAIN OF SUBSTANCE 
WITH CYTOTOXIC ACTIVITY. The aim: evaluation of the effectiveness 
of the use of a modified synthetic Gauze medium for the growth of strain 
B. subtilis IMV B-7724 to obtain a substance with cytotoxic activity. The culture 
broth of B. subtilis IMV B-7724 contains a substanses with the cytotoxic effect 
on transformed MDBK cells. Maximum cytotoxic activity against transformed 
cells was observed at 4 days of culture growth. The use of a synthetic nutrient 
medium provides standard conditions and facilitates the cultivation process.

Застосування засобів імунотерапії в схемах лікування різних 
захворювань, в тому числі і онкологічних, часто дозволяє досягти більш 
позитивних результатів. Одними з потенційних імунотерапевтичних 
засобів можуть бути лектини – речовини білкової природи неімунного 
походження, що володіють здатністю вибірково, специфічно зв`язувати 
вуглеводи на мембрані клітин. Завдяки такій властивості лектини 
відіграють значну роль в процесах вуглевод-білкового розпізнавання та 
можуть володіти мітогенними, імуномодулюючими, протипухлинними 
властивостями. На сьогодні більш досліджені властивості лектинів 
рослинного походження. Ефективність бактеріальних – вивчена меншою 
мірою і потребує більш детального дослідження.

Метою роботи була оцінка ефективності застосування модифікованого 
синтетичного середовища Гаузе для росту штаму B. subtilis ІМВ В-7724 
з метою отримання речовини з цитотоксичними властивостями щодо 
трансформованих клітин. 

Експериментальні дослідження проведені в лабораторії онкоімунології 
та конструювання протипухлинних вакцин Інституту експериментальної 



патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. В 
роботі використані мікробіологічні, культуральні та імунологічні методи. 
Оцінювали інтенсивність росту B. Subtilis ІМВ В-7724 на двох поживних 
середовищах (м`ясопептонному бульйоні (МПБ) та модифікованому 
синтетичному середовищі Гаузе), морфологічні ознаки бактеріальних 
колоній та мікроорганізмів. Визначали цитотоксичну активність зразків 
культуральної рідини, отриманої на різні доби росту, по відношенню до 
трансформованих клітин лінії MDBK.

Показано, що при культивуванні В. subtilis ІМВ В-7724 на обох 
середовищах бактерії проявили майже однакову активність росту: 
кількість клітин в 1 мл культуральної рідини складала 80х106 КУО/
мл (середовище Гаузе) та 75х106 КУО/мл (МПБ). Морфологічні ознаки 
колоній та отриманих з них мікроорганізмів, підтвердили наявність 
росту чистих культур В. subtilis ІМВ В-7724. Подальші дослідження 
стосувалися оцінки цитотоксичної активності речовини, яка продукується 
мікроорганізмом в середовище росту. Через кожні 24 год протягом 8 діб 
відбирали зразки культуральної рідини та визначали її цитотоксичну 
активність по відношенню до клітин лінії MDBK. Відмічене поступове 
зростання такої активності починаючи з 2-ї доби росту культури. 
Найвищий індекс цитотоксичності (78%) фіксували на 4-ту добу, в 
подальшому відмічали його поступове зменшення – до 60% на 8-му добу 
росту культури. 

Таким чином, отримані результати дозволяють зробити висновок про 
присутність в культуральній рідині мікроорганізму В. subtilis ІМВ В-7724 
речовини з цитотоксичною дією. Тобто, подальші дослідження щодо 
виділення та вивчення властивостей цієї речовини (вірогідно лектину) 
є перспективними. Суттєвим є визначення доби росту культури, на яку 
більш доцільно виділяти лектин – за максимальною цитотоксичною 
активністю – це 4-та доба. Застосування синтетичного поживного 
середовища дозволяє забезпечити стандартні умови та полегшує процес 
культивування.



265

БІОФІЗИКА, БІОІНФОРМАТИКА, 

БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ 

Buziashvili A., Cherednichenko L., Kropyvko S., Yemets A. 
Transgenic expression of human lactoferrin in potato plants 
enhance their resistance to fungal pathogens.......................................7

Mohilnikova I.V., Tsygankova V.A., Yemets A.I. Evaluation of biological 
effects of low molecular heterocyclic derivatives of pyrimidine as a 
potential plant growth regulators............................................................11

Shymanska Ye., Manoilov K., Kolybo D. Construction of recombinant 
fluorescent jm-a/cyt-1 isoforms of human epidermal growth 
factor receptor erbb4/her4................................................................14

Yaroshko O., Kuchuk M. Establishment of direct regeneration of Physalis 
ixocarpa Brot. cv. Likhtarik and Physalis peruviana L..............................17

Вавриш Д.Р., Папуга О.Є., Мацевич Л.Л., Лукаш Л.Л. Дослідження 
терапевтичної ефективності біотехнологічних ранових покриттів 
на основі ліофілізованих безклітинних препаратів...................18

Кваско А.Ю., Ісаєнков С.В., Дмитрук К.В., Ємець А.І. створення рослин 
тютюну (Nicotiana tabacum L.) та пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) 
з дріжджовими генами біосинтезу трегалози TPS1 та TPS2.................23

Константінова Д., Варченко О., Пірко Н., Парій М.3, 
Симоненко Ю. Порівняння рівня експресії гена gfp при 
agrobacterium-опосередкованій транзієнтній трансформації 
рослин махорки Nicotiana rustica L. конструкціями з різними 
послідовностями сигнальних пептидів..............................................27

Шень К.В., Бабицький А.І. Аналіз сучасного стану та 
тенденцій розвитку виробництва біогазу....................................31

ВІРУСОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ

Hajesfandyari J., Rouzbahani M. Using our own immune cells to treat cancer.37
Kulik M.V. Use of information technologies for research of viruses.........40
Melnykova O., Babenko L., Lazarenko L. Change of toll-like receptors` 

expression during staphylococcal infection in mice..............................44

ЗМІСТ



266

Poliakova A.V., Kharkhota M.A. Physicochemical characterization of red 
fluorescent pigment produced by Bacillus endophyticus UCM B-5715.....46

Shepeleva A., Blokhina O., Korotkiy A., Dranitsina A., Grebinyk D., 
Dvorshchenko K. Expression of tgfb2 gene in blood of rats with acute 
hind paw inflammation and with administration of chondroitin sulfate..49

Бужава М., Коротєєва Г., Шевченко Т., Міщенко Л. Вірус огіркової 
мозаїки у насадженнях рослин Gladiolus L. у Полтавській області....50

Друзь Ю., Гринчук Н., Домбровська І. Вплив азитроміцину 
на адгезивні властивості S. аureus та P. aeruginosa...................53

Жолуденко Є., Жолобак Н. Антигерпетична активність солей церію.....56
Костюк І., Гамова Д., Сківка Л., Файдюк Ю., Зелена П., Терещенко 

О., Булуй О. та Назаренко В. Перспективи дослідження 
руху бактерії Proteus vulgaris в умовах анізотропії.................60

Совінська Р., Дуніч А., Міщенко Л. Деякі біологічні властивості 
ізоляту вірусу жовтої мозаїки квасолі  із гладіолусів.65

Топчій А., Абдуліна Д. Вплив сульфатвідновлювальних 
бактерій на полімерні та гумотехнічні матеріали....................70

Чукань Л., Абдуліна Д. Кріопротектори для низькотемпературного 
зберігання сульфатвідновлювальних бактерій...............................73

Чумак А., Симчич Т., Федосова Н., Черемшенко Н., Чехун В. 
Функціональний стан резидентних макрофагів у мишей з 
модельним пухлинним процесом.........................................................76

БІОХІМІЯ, БІОМЕДИЦИНА ТА ФАРМАКОЛОГІЯ

Konovalov A., Polkovnychenko K., Bondarenko L., Karatsuba 
T., Khavich O., Shayakhmetova G., Sharykina N., Kovalenko 
V., Kharchenko O.I. , Serhiichuk N.M. , Kalachinskaya M. 
Quinazolin derivatives chemotherapy effects on chromatine 
components in rat skin with tumor growth and undamaged tissue....81

Polkovnychenko K., Konovalov A., Bondarenko L., Karatsuba T., 
Khavich O., Shayakhmetova G., Sharykina N., Kovalenko V., 
Kalachinskaya M. Chromatin components changes with tumor 
growth and quinazolin derivatives chemotherapy in rat uterus...............84

Базавлук Є.В., Шикула С.І., Конечний Ю.Т., Хропот О.С., 
Конечна Р.Т., Новіков В.П. Оцінка антимікробного потенціалу 
Delphinium elatum L...............................................................................88

Басовська О., Павлівський Ю., Гурин В., Дмитрик В. 
Аналіз фракції трипсиноподібних ферментів отриманих з 
плазми крові пацієнтів хворих на рак сечового міхура.............91



267

Голоборода А.І, Вискірко С.І. Матриксні металопротеїнази -2 , -9 
та редокс-стан жирової тканини у хворих на рак прямої кишки 
із зайвою вагою...................................................................................93

Конашенкова В., Ртіщева Є. Значення експресії деяких 
диференційно-діагностичних маркерів в діагностиці 
волосковоклітинного лейкозу (вкл).....................................................95

Опанасенко Д., Курик О. Імуногістологічна діагностика 
нейроендокринних пухлин підшлункової залози............................99

ЗООЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ 
ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

Абражевич П. Панцирні кліщі (Аcariformes: oribatida) ківерцівського 
національного природного парку «Цуманська пуща»....................107

Бондар Т., Подобайло А. Видове багатство паразитів ротаня-головешки 
та гірчака-європейського в межах НПП «Пирятинський».....110

Демченко О., Трохимець В. Структурованість угруповань 
літорального зоопланктону олександрівського водосховища........113

Дрюк М.М. Ураження деревних насаджень Viscum album L. в умовах 
міста Києва (на прикладі Печерського району).....................115

Незбрицька І., Велинська А. Оцінка токсичності комбінованого 
фунгіциду методом біотестування........................................................118

Нікітенко О., Кошовий І. Видове різноманіття риб р. Удай в межах 
НПП «Пирятинський»........................................................................122

Опалько Р., Каськів М.В. Сучасний стан проблеми демодекозу. 
Анабазис безлистий: нові можливості у лікуванні...............125

Янюк М., Безсмертна О. Вплив біогенних компонентів на розповсюдження 
Salvinia natans (L.) All. (Salviniaceae) у ріці Дніпро в межах Києва....129

МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ ТА ГЕНЕТИКА

Блюм Р.Я., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Рахметов Д.Б., 
Пірко Я.В. Оцінка генетичного різноманіття українських 
високопродуктивних сортозразків та сортів рижію для підвищення 
ефективності селекційного процесу..................................................133

Kovryzhenko D., Martsynyuk M., Kapustyan L., Romashchenko 
O., Nimenko O., Yakovenko L., Kroupskaya I. Cloning of cdna, 
expression and purification of recombinant human Hsp60..........137



268

Shadrina R.Yu., Horiunova I.I., Yemets A.I. Transcriptome analysis 
of atg8 and tua genes involved in process of autophagy induced by 
microgravity stress.................................................................................140

Кащук А.Л., Олефіренко В.В. Вплив екстрактів нетрансформованих  
та трансформованих коренів рослин роду Аrtemisia на рівень 
одно- та дволанцюгових розривів ДНК...................................144

Павлівський Ю., Ральченко С., Оліфіров Б., Оболенська М. Умовний 
нокаут гена gart в культурі клітин HeLa за допомогою системи 
CRISPR-Cas9............................................................................148

Плугатар М.О., Назаренко Т.А., Банникова М.О. Дослідження 
спадкування трансгена NPTII у пшениці м’якої.....................152

Римар Ю.Ю., Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В. ПЛР-аналіз 
стану мітохондріальної днк у дріжджів Saccharomyces cerevisiae..155

Ріпа О., Іномістова М., Скачкова О., Горбач О., Храновська Н. 
Асоціація мутацій в генах brca1 та brca2 із ризиком розвитку 
тричі негативного раку грудної залози.....................................157

Сіроха Д., Городна О., Ложко Д., Лівшиць Г., Зелінська Н., 
Лівшиць Л. Мутації в ліганд-зв‘язуючому домені андрогенового 
рецептору у пацієнтів зі синдромом нечутливості до андрогенів..........158

Стефінів Н., Сулаєва О. Генетичні альтерації та імуногенність 
колоректальних карцином за результатами молекулярного 
профілювання................................................................................162

ПРИКЛАДНА ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНА 
БІОЛОГІЯ РОСЛИН

Hrechyshkina S., Olkhovych O., Musienko M., Taran N. Stress-tolerance 
evaluation of pleuston by changes in catalase activity and amino 
acids content under the influence of metal nanoparticles..................169

Бухонська Я., Дерев’янчук М., Кравець В. Вплив брасиностероїдів 
на активність nadph-оксидаз у рослин арабідопсису з 
нокаутованими генами неспецифічних фосфоліпаз с та цитохромне 
і альтернативне клітинне дихання у рослин дикого типу.............171

Зененко Б., Шпагін В. Проектна пропозиція благоустрою території 
перед бічним фасадом корпусу ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка...174

Козак О., Баданіна В. Проєктна пропозиція з озеленення та благоустрою  
присадибної ділянки в м. Камінь-Каширський (Волинська обл.)...178

Пастух А., Баданіна В. Еколо-біоморфологічні особливості Coelogyne 
cristata Lindl. та Coelogyne tomentosa Lindl. (Orchidaceae Juss.) та 



269

перспективи їх використання у вертикальному озелененні..........182
Пишненко А., Шпагін В. Особливості вибору архітектурного 

стиля майбутнього скверу на території ННЦ «Інститут біології та 
медицини»..........................................................................................186

Приймак Ю., Смірнов О. Вплив ультрафіолету-а на активність 
антиоксидантних ензимів у калусних культурах Lactuca sativa L..190

Терлецька Д., Шпагін В. Специфіка застосування золотого 
перетину при проектуванні архітектурного простору перед 
західним фасадом червоного корпусу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка..............................195

Фіщук О. Морфометричні показники оцвітини та андроцею квітки 
Allium cepa L. (Amaryllidaceae J.St.-Hil.)...............................................199

ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ 
ТА ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Kocherhina D., Yaremenko M., Kravchuk O., Paziuk L., Krupska 
T., Ostrovska G. The effect of a composite system based on 
silica and phyto-raw materiіals on changes in the structural and 
functional organization of rat colon in alimentary obesity..................203

Гуцалюк М., Бєлінська І., Дзюбенко Н., Рибальченко Т. 
Cтан імунокомпетентних органів за впливу C60 фулерену 
на тлі експериментального хронічного холангіту...207

Мушій О.М, Задворний Т.В, Скрипник Н.В., Чехун В.Ф. 
Особливості експресії білків ремоделювання кісткової 
тканини в клітинах ліній раку передміхурової залози......210

Пєчка А., Pesch Y.Y. Вплив альтерацій білка щілинних контактів 
інексину 4 на загальну фертильність та розвиток гонад на моделі 
Drosophila melanogaster.....................................................................214

Погребна А., Правда О., Насєдкін Д., Куценко Т., Пампуха І., 
Макарчук М. Пов’язані з подіями зорові викликані потенціали в 
учасників ато-оос при виконанні комбінованого тесту струпа.......218

Романенко М.Г., Рушковський С.Р., Демченко О.М., 
Рибченко Л.А., Курінний Д.А. Особливості впливу 
іонізуючого випромінювання in vitro на геном лімфоцитів 
осіб з виявленою мутацією 5382insC в гені BRCA1...............222

Тарнопольська О., Котик О., Котлярова А. Залежність якості 
patch-clamp реєстрацій іонних струмів крізь ядерну мембрану 
від метеорологічних умов............................................................225



270

Тіщенко В., Маланчук О. Особливості коалювання білків 
в клітинах ссавців за умов оксидативного стресу..........228

Томяк М., Микитенко Д. Мозаїцизм у зразках трофектодерми 
бластоцист людини у програмах допоміжних репродуктивних 
технологій....................................................................................232

Хмельницька Ю., Перепелиціна O., Гергелюк Т., Остапченко 
Л., Сидоренко М. Порівняльний аналіз протипухлинних 
препаратів на клітини раку молочної залози......................236

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

Burbela O.M. Construction of the transgenic carrot plants able to express 
the recombinant interferon alfa-2b protein..........................................243

Lysenko L. Creation of transgenic carrot plants containing genes of 
Mycobacterium tuberculosis antigen proteins....................................244

Zaretskyi V. M. Analysis of the ability of aquatic fern Salvinia natans (L) 
and duckweed Lemna minor (L) plants to reduce chromium (VI)......245

Zozuk S. Analysis of the effect of the extracts of genetically modified 
plants on Escherichia coli................................................................248

Блануца А. В. Вивчення екологічного стану міста за допомогою 
ліхеноіндикації....................................................................................249

Косяк А.Ю. Дослідження умов утворення морфогенного калюсу 
з апікальної меристеми пшениці озимої Triticum aestivum L.......250

Кушнір М., Голубенко А. Введення в культуру in vitro та 
первинний калюсогенез у рослин Pelargonium sidoides DC......252

Мірошніченко Н.О. Використання цитоморфометричних чинників 
для валідації молекулярно-філогенетичного дерева видів 
роду Iris L......................................................................................255

Підлипенець О., Древицька Т. MIR-34A, MIR-124A, MIR-
155 як лабораторний маркер ефективності хіміотерапії при 
аденокарциномі молочної залози...................................................257

То М. Культивування in vitro та отримання бородатих коренів 
Astragalus dasyanthus...........................................................................260

Федосова А.О, Хитра З.М., Черемшенко Н.Л. Ефективність 
застосування модифікованого середовища гаузе для 
культивування мікроорганізму B. subtilis імв B-7724 з метою 
отримання речовини з цитотоксичною активністю............263


