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Лекція №1 
Тема: Основи молекулярної біології та її значення в біотехнології. 

План заняття 
1. Історія розвитку біотехнології. 
2. Зміст, завдання і методи сучасної біотехнології.  
3. Генетична інженерія. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Історія розвитку біотехнології 
Біотехнологія - одна з найдавніших і водночас одна з наймолодших наук і 

галузей промисловості. 
Людство здавна опанувало на практиці різні процеси біотехнології. Ще з 

біблейських часів було відоме виноробство, випікання хліба, а дещо пізніше - 
одержання кисломолочних продуктів, квашеної капусти, медових алкогольних 
напоїв, силосування кормів тощо. Стародавні народи інтуїтивно використовували 
прийоми і способи виготовлення продуктів, які сьогодні ми відносимо до 
біотехнологічних. 

Значний поштовх у розвитку біотехнології пов'язаний з видатними 
дослідженнями великого французького вченого Луї Пастера - основоположника 
наукової мікробіології. В середині 19 сторіччя він розкрив мікробну природу 
бродіння, довів можливість життя у безкисневих умовах, експериментально 
спростував уявлення про самовільне зародження живих істот, створив наукові 
основи вакцинопрофілактики і вакцинотерапії, запропонував метод стерилізації, 
названий його ім'ям, - пастеризацією тощо. 

Термін «біотехнологія» вперше використав угорський вчений Карл Ереки в 
1919 році для позначення процесів, в яких продукти отримують за допомогою 
живих організмів 

Починаючи з другої третини XX століття розпочалось впровадження 
крупномасштабного герметизованого обладнання, яке забезпечує проведення 
процесів у стерильних умовах. Особливо потужний поштовх у розвитку 
промислового біотехнологічного обладнання був відмічений у період становлення і 
розвитку виробництва антибіотиків (період Другої світової війни 1939-1945 pp., 
коли виникла гостра необхідність у протимікробних препаратах для лікування 
хворих з інфікованими ранами). У цей час були вирішені основні завдання з 
конструювання, створення і впровадження у практику біореакторів, які 
використовуються й нині. 

Звичайно, без фундаментальної роботи Френсіса Кріка і Джеймса Уотсона 
(1953 рік) щодо встановлення структури ДНК було б неможливо досягнути 
сучасних результатів у сфері біотехнології. З'ясування механізмів функціонування і 
регуляції ДНК, виділення і вивчення специфічних ферментів привело до 
формування чіткого наукового підходу, до розробки біотехнологічних процесів на 
основі генно-інженерних робіт. 

Однак термін «біотехнологія» прижився лише з середини 70-х років XX ст., 
коли біотехнологія пережила своє друге народження у зв'язку з появою генетичної 
інженерії. Власне становлення біотехнології як самостійної науки розпочалося з 
1972 p., коли Пол Берг зі співробітниками у США створили першу рекомбіновану 
(гибрідну) молекулу ДНК. 



Уже в 1982 р. надійшов у продаж людський інсулін, синтезований кишковими 
паличками, які містили штучно вмонтовану інформацію про цей гормон. Згодом 
з'явились інші генно-інженерні препарати: інтерферони, соматотропний гормон 
людини та ін. 

Протягом останніх 10-15 років минулого століття проходив бурхливий 
розвиток біотехнології, визначались сфери пріоритетного впровадження конкретних 
результатів технологічних розробок. 

2. Зміст, завдання і методи сучасної біотехнології 
- Отже, біотехнологія — сукупність промислових методів, що застосовують для 

виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних 
процесів чи явищ. 

- Основні досягнення біотехнології: мікробіологічна промисловість і медицина; 
харчова промисловість; поліпшення екологічного стану планети; боротьба з 
шкідниками сільського господарства; виготовлення біопрепаратів: амінокислот, 
антибіотиків, білків, вітамінів, ліпідів, нуклеїнових кислот, пігментів, ферментів. 

- Об’єкти біотехнології досить численні. Це представники основних груп живих 
організмів – мікроорганізми (бактерії, віруси, гриби, наприклад, дріжджі, інші 
одноклітинні організми), рослини, тварини, а також ізольовані з них клітини та 
клітинні компоненти. 

Основні напрями біотехнології 
 
 
Промислова       Інженерна         Генна             Клітинна          Ембріональна 
мікробіологія    ензимологія        інженерія      інженерія          інженерія 
 

Промислова мікробіологія 
Одним з перших напрямків сучасної біотехнології є мікробні біотехнології, або 

мікробіологічний синтез, який полягає у використанні мікроорганізмів - різних 
бактерій, грибків, вірусів. Мета - одержання кормових білків, ферментів, 
антибіотиків та інших біологічно активних речовин, а також використання 
біологічних властивостей :мікроорганізмів для очищення стічних вод, боротьби зі 
шкідниками сільського господарства, одержання бактеріальних добрив, 
вилуджування металів тощо. Розглянемо, як розробляється промислова технологія 
харчових білків з нехарчової сировини. Це важливе економічне завдання. Білок - 
найдорожчий і найдефіцитніший компонент кормів і їжі. За його нестачі 
погіршується життєдіяльність організму, слабшає імунітет, енергетичні компоненти 
їжі даремно згоряють або перетворюються на жири, що шкідливо для людини й 
тварин. У цій роботі беруть участь різні фахівці, але першими включаються в роботу 
мікробіологи. Їм потрібно знайтимікроорганізми, які швидко ростуть і накопичують 
багато білків. 

Спеціальні експедиції мікробіологів відбирають проби з річок, морів, rрунтів - 
усюди. Чим брудніше середовище, тим більше шансів знайти в ньому якийсь 
корисний мікроорганізм. У гниючих плодах утворюється метиловий спирт. Тому в 
них часто знаходять мікроорганізми, які дають можливість одержувати білок із : 
метанолу. Із проб роблять суспензію, розливають у чашки Петрі з поживним 
середовищем. На них виростають колонії, різні за кольором і формою. Потім ведуть 
роботу з індивідуальними клітинами - штамами. Їх штучно поліпшують, щоб 
підвищити продуктивність (використовують мутагенні фактори, поліпшують умови 



культивування, підбирають середовища тощо). Коли штами отримані, приступають 
до промислового виробництва. 

Культивуються штами на біофабриках у біореакторах – металевих цистернах, 
які за величиною не поступаються доменним печам. У них створюються оптимальні 
умови для життєдіяльності. Після закінчення процесу штабельний розчин з 
:мікробами й продуктами, які утворилися, зливають, відокремлюють, очищають, 
фільтрують, висушують і використовують за призначенням. Мікробні білки 
використовують у харчовій промисловості для виготовлення напівфабрикатів, 
різних страв, у медицині - для виготовлення антибіотиків і вітамінів. 

Клітинна інженерія. 
Якщо клітини виділити з організму, помістити в поживне середовище, яке 

приблизно відповідне тому тканинному середовищу організму, з якого вони були 
взяті, то вони будуть жити й розвиватися поза організмом, утворюючи клітинні 
культури, які зберігають усі ознаки й властивості свого виду. Диференціюються 
різні тканини рідкісних рослин, як, наприклад, женьшень, у якого, якщо ви знаєте, 
дуже цілющий корінь (недарма його називають навіть коренем життя), елеутерокок, 
китайський лимонник. Правда, на жаль, навчилися культивувати рослини не цілком, 
а тільки їх клітини, але їх можна одержати необхідну кількість, а витяжки із цих 
клітин мають дуже велике фармацевтичне значення. Із клітин женьшеню, 
наприклад, одержують антидепресанти, які допомагають людині в стресових 
ситуаціях та стимулюють життєдіяльність. Елеутерокок підвищує кров'яний тиск, 
препарати лимоннику - знижують його. Завдяки цим технологіям можна зберегти 
рідкісні види рослин, а також примножити їхню кількість тим самим зберегти та 
відновити генофонд планети. 

Стволові клітини - один із численних видів клітин людини. Сама назва з'явилася 
в Росії на початку XX століття. Слово «стволові» означає, що вони основні, базові, 
«будівельні». Всі клітини, окрім стволових, живуть обмежений час і не здатні 
ділиться. Ці другі й сприяють оновленню організму, продовженню його життя. 
Стволові клітини здатні відтворюватися безкінечно й перетворюватися на будь-
яку іншу клітину (м'язів, мозку, крові, нервів, кісток або будь-яких органів). 

Перспективним напрямком клітинної інженерії є клонування. 
Клонування – це одержання ідентичних нащадків з допомогою нестатевого 

розмноження, або процес одержання генетично ідентичної копій окремого 
організму. Проблему клонування тварин (а вони не розмножуються вегетативно, а 
тільки статевим шляхом) розв'язали іншим шляхом. У 1997 році увесь світ облетіла 
сенсаційна новина: у Шотландії клонували ягничку генетичну копію матері, і 
назвали ії Доллі. Для цього були взяті клітини молочної залози донора, із клітини 
було взяте ядро і пересаджено в яйцеклітину іншої вівці, у якій ядро видалили. 
Після цього яйцеклітина із заміненим ядром розвивалася як запліднена. На стадії 16 
бластомерів вона була пересаджена в матку сурогатної матері, де й розвивалася в 
ягничку. Слід сказати, що у Доллі були не занадто вдалі попередники. ЇЇ творці 
зробили 277 ядерних трансплантацій, одержали 277 ембріонів, з яких лише 29 
прожили довше шести днів, і один з них розвинувся у повноцінне ягня Доллі. 

Зараз перед ученими не стоїть питання клонувати чи ні - звичайно, клонувати. 
Завдяки цьому відкриваються нові можливості. У сільському господарстві можна 
одержати високопродуктивних тварин. А клонування органів і тканин - завдання № 
1 у трансплантології (пересадженні органів). Трансплантація клонованих органів 
здатна врятувати мільйони людей, які помирають від хвороб серця, нирок, печінки. 



А трансплантація клонованих частин тіла - ніг, рук, очей - допоможе інвалідам стати 
нормальними людьми. Клонування допоможе розв'язати проблему безплідності - 
вищого ступеня гуманна мета. 

Генна інженерія 
Я вважаю, що генна інженерія, є одним із найцікавіших і перспективних 

напрямків у сучасній біотехнології. Вона розробляє методи перебудови геному 
організмів шляхом видалення або введення окремих генів. Об'єктами вивчення 
генної інженерії є клітини прокаріотів, тобто бактерії, хоча на даному етапі вчені 
працюють і з генами еукаріотів: мишей, жаб і навіть людини. Принцип роботи в усіх 
випадках приблизно однаковий. У ДНК клітини хазяїна (донора) знаходять 
потрібний ген, відповідальний за синтез необхідного продукту,- це може бути 
гормон, антибіотик, вітамін і т. д. Цей ген вирізають з молекули й приєднують до 
носія (вектора), потім повертають назад у бактеріальну клітину. Після цих операцій 
клітина починає виробляти необхідний продукт. Мети досягнуто! 

Але не все в цій роботі так легко, як може здаватися. Труднощі полягають у 
тому, як потрібний ген вирізати з ДНК хазяїна, де знайти переносників цього гена і, 
звичайно, як його до них приєднати. Це складніше завдання було розв'язане 
зусиллями генетиків усього світу. У 1970-х роках швейцарський біохімік Вернер 
Арбер виявив у вірусів бактеріофагів ферменти, з допомогою яких можна було 
розрізати ДНК на окремі гени. Він назвав їх рестриктадор (від дієслова «стригти» 
)Ці ферменти використовуються й донині. У той же час американські вчені 
Корнберг і Омоа виділивши з кишкової палички особливі ферменти, які начебто 
зшивали або склеювали нуклеотиди в полімерні ланцюжки, синтезуючи, тим самим, 
макромолекули ДНК. Ці ферменти назвали лігази. 

Таким чином, у результаті тривалої та кропіткої праці вченим удалося знайти 
«ножиці» й «клей» для ДНК. Як переносники, вирішили використовувати плазміди 
бактерій, тобто на бактеріальну ДНК. Цей вибір було зроблено за декількома 
очевидними причинами: у бактерій немає ядра, їх ДНК має вигляд замкнутого 
кільця, воно невелике й міститься прямо в цитоплазмі. Усе це значно спрощує 
роботу генетиків. Перші досліди з генної інженерії були проведені в 1973 році 
американськими вченими Коеном і Боером у лабораторії. Вони виділилиз 
бактеріальної клітини плазмідні кільця, розрізали їх ферментативними ножицями - 
рестриктазами. Із ДНК клітин жаби вирізали певні ділянки (гени) і змішали їх у 
пробірці з розрізаними плазмідами. Після цього додали фермент, що склеює. 
Жаб'яча ДНК була вбудована між відкритими кінцями бактеріальної плазміди - 
кільце замкнулося. Цю плазміду знову ввели в бактеріальну клітину. Результат 
виявився сенсаційним: бактерії дійсно дали себе обдурити. Вони не стали квакати, 
як жартували вчені, але тепер рибосоми бактерій поряд із власними білками 
утворювали й білок жаби. І всі їхні нащадки несли в собі частину спадкової 
інформації жаби. Початок було покладено! Таким же способом було отримано 
людський інсулін. 

Інсулін 
Як ви знаєте, інсулін - це гормон, який виробляється підшлунковою залозою й 

регулює рівень цукру в крові. За його нестачі виникає важке захворювання - 
цукровий діабет. Незасвоєний цукор виводитися із сечею. Організм втрачає цінні 
поживні речовини. Хворому дієвим способом можуть допомогти тільки ін'єкцією 
інсуліну. Хворих на діабет у світі мільйони. Раніше багато людей помирали від 
діабету. Чому? Інсулін одержували з підшлункових залоз забійних свиней і великої 



рогатої худоби. Однак не кожний хворий на цукрову хворобу в змозі переносити 
інсулін, отриманий від тварин. Виникає алергійна реакція - відторгнення. Чому? 
Тваринний інсулін відрізняється від людського трьома амінокислотами. Здавалося б, 
незначне відхилення, однак у багатьох хворих виробляються антитіла проти 
інсуліну тварин і він не засвоюється. Може допомогти тільки інсулін людини. Але 
звідки його взяти у великих кількостях? Допомогла біотехнологія. Щоби здійснити - 
ідею вироблення людського інсуліну, довелося провести величезну попередню 
роботу. Було відомо з яких саме амінокислот складається молекула інсуліну, а отже, 
і те, як виглядає ген інсуліну, тобто з якої послідовності нуклеотидів він 
складається. У пробірці вдалося штучно синтезувати ген інсуліну (саме по собі 
грандіозне досягнення). Потім його було вбудовано (подібно до жаб'ячої ДНК) у 
розрізані кільця плазмід бактерій, після чого плазміди були внесені назад у бактерії. 
І тепер уже вони стали продукувати інсулін людини. Апробація людського інсуліну 
дала чудові результати й тепер його застосовують для лікування хворих на цукровий 
діабет. 

Інтерферон 
Це чудова біологічно активна речовина від вірусних інфекцій. Утворюється він 

у живих клітинах, уражених вірусом, має білкову природу й захищає від клітини 
вірусів. Як відомо, існуючі антибіотики не чинять ніякого впливу на віруси. Вони 
тільки пригнічують розвиток тих бактерій, які могли б поширитися в разі вірусного 
захворювання в ослабленому організмі. До речі, не лікуйте грип антибіотиками!!! 
Це не допоможе, а тільки ослабить імунітет. Ми знаємо, що донедавна цей препарат 
коштував дуже дорого. Його, як нам відомо, одержували з лейкоцитів крові людей. 
Для одержання 

1 г інтерферону потрібна кров від 90 ООО тис. донорів. Зараз препарат коштує 
набагато дешевше, бо його отримали штучно. Але довелося генетикам стикнутися з 
великими труднощами, тому що будова гена інтерферону не була відома, на відміну 
від інсуліну. Роботи почалися у 1980-ті роки у Швейцарії. Лейкоцити людини 
заразили вірусами, і вони змушені були виробляти інтерферон. Отже клітинна ДНК 
посилала рибосомам поряд з наказами про синтез нормальних білків наказ 
виробляти інтерферон! Однак цей наказ довелося розшукувати серед тисячі інших 
наказів ДНК лейкоцитів. Для цього ДНК лейкоцитів спочатку перетворили на 
одиночну структуру, потім з допомогою ферментів одержали дволанцюгову копію 
материнської ДНК. Розрізали рестриктазами на фрагменти. З бактерії виділили 
плазміни, розрізали, вставили гени з різними наказами й знову ввели в бактерії. 
Бактерії стали розмножуватися на твердих поживних середовищах. Виникло 
близько 20 ООО різних бактеріальних колоній, кожна містила клітини з різними 
плазмінами. Після кропіткої роботи були знайдені саме ті, які продукували 
інтерферон! Екстракти цих бактерій захищали клітини людини від вірусів. У 
спеціальних біореакторах цих бактерій розмножували, потомство теж у своїх генах 
несло наказ виробляти інтерферон. Тепер він широко застосований в усьому світі. 
Інтерферон ефективний проти інфекційних гепатитів, сказу, різних видів риніту, 
його дають грудним дітям без імунітету. Зараз вивчається його дія на ракові 
клітини. 

ГМО 
Селекціонери займаються виведенням різних сортів, порід, штамів - це все 

штучно створені популяції з ознаками, потрібними людині. Раніше на селекційну 
роботу витрачалося дуже багато часу. На це йшло як мінімум кілька років. Зараз 



завдяки біотехнології навчилися одержувати бажані ознаки штучно, упроваджуючи 
чужі гени в геноми рослин (гени риб, павуків, бактерій і т. д.). Такі рослини 
називаються трансгенними, а продукти, які з них одержують,- генетично 
модифікованими (ГМП). У цей час створено понад 120 видів трансгеннихкультур 
(таких як баклажан, арахіс, овес, цукровий буряк, картопля, огірок, кукурудза, 
соняшник, пшениця, рис, жито і т. д.). 

Наприклад, створені сорти буряка, які не замерзають навіть за 10 градусів 
Цельсію, тому що в геном цієї рослини пересадили гени риб, які живуть у північних 
морях; або виведена картопля, яка не боїться колорадського жука; або в гени 
багатьох рослин, які вживають у їжу, уведений ген, що виробляє пестицид. Таких 
прикладів дуже багато. Та виникає питання чи не отруїмося ми самі? Ні! У ДНК 
картоплі вводиться ген бактерії, який відомий уже 45 років,· він зовсім 
нешкідливий. Він блоку є травну систему жука. Відгризає жук шматочок листка - і 
все, нічого він більше в житті не з'їсть і помре з голоду. Це найбільш безпечний 
метод. На сьогодні до використання в їжу дозволені три транс генні сорти сої, 
чотири сорти кукурудзи, один сорт цукрового буряка й два сорти картоплі. На 
сьогодні існує близько 40 генетично модифікованих продуктів,щоб дізнатися які 
продукти ми вживаємо, треба уважно читати упаковки: англійські букви GM, СЕ 
прямо вказують на наявність ГМП. Велика ймовірність умісту ГМП в імпортній 
рослинній олії, що зазвичай іменується vegetable oil, без указівки сировини, з якої 
вона виготовлена. Вітчизняні виробники в складі продукту (наприклад, пельмені, 
тушенка, майонез і т. д.) часто пишуть на етикетках «білок», «рослинний білок », 
«соєвий білок» - на 92 % це трансгенна соя. Аспартам, «фенілаланін , зазначені в 
складі продукту добавки, отримані із трансгенів. Я можу назвати всіх світових 
виробників, які виготовляють продукти, що містять трансгенні компоненти: 
«Нестле» - кава, шоколад, дитяче харчування; «Хайнц Фудс» - кетчупи, соуси; 
«Кока-кола» - напої «Кола-Кола», «Спрайт», «Фанта»; «Хершис» - шоколад; 
безалкогольні напої. «МаКдональдс» - мережа ресторанів швидкого харчування, 
«Данон» - йогурти, кефір, сир, дитяче харчування, «Кетбері» - какао, 
шоколад, «Марс» - шоколадні батончики «Снікерс», «Твікс». 

Ембріональна інженерія — галузь, що займається штучними змінами 
організмів у ході зародкового розвитку.  

Ембріональна індукція — взаємовплив частин зародка під час його розвитку. 
(Можна змінювати розвиток певних частин зародка в напрямі, який цікавить 
дослідників). 

3. Генетична  інженерія 
Генетична інженерія — це нова галузь молекулярної біології, яка розробляє 

метоли передавання генетичного матеріалу від одного живого організму до іншого з 
метою одержання нової генетичної інформації та управління спадковістю. Розвиток 
генетичної інженерії пов'язаний з досягненнями сучасної генетики, мікробіології й 
біохімії. Початок цієї галузі покладений П. Боргом (1972), який одержав перші 
гібридні (рекомбіновані) ДНК . 

У нас використовують два терміни—генетична інженерія й генна інженерія. 
Слід зазначити, що назву генетична інженерія використовують в більш широкому 
понятті, тобто вона включає й генну інженерію. При цьому до генної інженерії не 
відносять перебудову генома звичайними генетичними методами, тобто мутаціями, 
рекомбінаціями. 

Розглянено основні генноінженерні підходи, що можуть бути використані в 



тваринництві. Відомо, що генетичний матеріал всіх рослин, тварин, мікроорганізмів 
являє собою молекулу ДИК. Всі клітини організму мають ідентичні копії ДНК, але й 
ДНК диференціюється від організму до організму. Деякі організми представлені 
однією молекулою ДНК в своїй клітині (бактерії), а інші — більш ніж однією 
(гриби, рослини й тварини). 

Кожна непорушена молекула ДНК називається хромосомою. У багатоклітинних 
організмів одна запліднена яйцеклітина дає початок для створення величезної 
кількості клітин. Отже, і кожна вихідна молекула ДНК новоствореної зиготи е 
основою для виникнення гігантської кількості нових, але однозначних за 
зашифрованою генетичною інформацією молекул ДНК. 

Структуру ДНК встановили у 1953 р. лауреати Нобелівської премії Д. Уотсон і 
Ф. Крік на основі рентгеноструктурного аналізу. Відповідно до їх моделі молекула 
ДНК має подвійну спіраль, що складається з двох антипаралельних нуклеотидних 
ланцюгів з загальною віссю. 

Кожна молекула ДНК (хромосома) складається з окремих одиниць — ґенів, які 
несуть в собі інформацію, записану чо-тирма літерами коду. Цей код може бути 
зчитаний за допомогою клітинного механізму, що транслює так званий меседж 
(Інструкцію, вказівку) з кожного гена для синтезу одного конкретного протеїну. 
Протеїни являють собою молекули, необхідні для життя і виконання основних 
життєвих функцій, таких як ферментний каталіз біохімічних реакцій в клітинах і 
будівництво та структурний матеріал для клітин. 

Основою проведення генноінженерних досліджень є молекула ДНК, що 
показано на схемах. При цьому роботи виконують в певній послідовності: спочатку 
виділяють гени з окремих клітин або синтезують їх поза організмом, потім 
включають нові гени у вектор, поєднують ДНК гена й вектора і одержують 
рекомбінантну ДНК; далі переносять визначені гени в геном клітини-хазяїна, 
проводять копіювання й розмноження виділених або синтезованих генів у складі 
вектора (клонування генів) і одержують генний продукт шляхом експериментальної 
експресії чужорідного гена в реципієнтній клітині. 

Відомо два шляхи виділення генів та створення рекомбінантної ДНК. Перший 
— за допомогою хімічного синтезу (Корана, 1969), а другий, більш поширений, 
грунтується на використанні особливих ферментів (рестриктаз), які мають 
властивість розпізнавати чужорідну ДНК, що проникла  в організм, і розщеплювати 
її в відповідних ділянках. 

В результаті утворюються фрагменти різноманітних розмірів, які різняться між 
собою за довжиною. Відомо близько 500 ферментів рестриктаз і кожний розщеплює 
ДНК специфічно.  Хоча  багато  з них  за  специфічністю подібні, проте кількість 
сайтів (ділянок) розщеплення  становить близько  120.  Зазначені ферменти   
позбавлені   видової  специфічності. Завдяки цьому можна поєднувати в одне ціле 
фрагменти ДНК будь-якого походження й долати природні видові бар'єри. У 
попередньому матеріалі схематично зображено дію фрагменту на молекулу ДНК, 
що зумовлює відокремлення від неї частини нуклеотидів. 

Частини й розриви ниток ДНК лігизують (склеюють) за допомогою ферменту 
лігази. Особливістю виділених ділянок нуклеотидів (генів) є так звані липкі кінці, 
через що їх можна приєднати до ділянок ДНК плазмід (для рослин І бактерій) або 
фагів (тварини). Таким чином створюється вектор для перенесення виділених генів у 
клітину-реципієнт. 

Відомо інший шлях одержання фрагментів ДНК з липкими кінцями. Для цього 



виділені або штучно синтезовані ділянки ДНК обробляють ендонуклеазою, яка 
укорочує її з обох боків. Потім за допомогою ферменту полінуклеотидтрансферазн 
добудовують до цих кінців ділянки аденінових і тимідинових ну-клеотидів. 
Одержану молекулу рекомбінантної ДНК викорис-товують для перенесення 
чужорідного гена в бактеріальну клітину. Така схема була використана для генів 
інсуліну, інтерферону, імуноглобуліну. 

Молекули ДНК, які мають власний апарат реплікації і здатні доставляти в 
клітину потрібні гени й реплікувати їх, були названі векторами. Найбільш поширені 
вектори — це різноманітні плазміди, які часто спостерігаються у бактерій. Вектори 
для клітин ссавців будуються на основі вірусів, адено- та ретровірусів. 

Потрібно враховувати, що наявність і навіть введення гена у хромосому 
організму-хазяїна ще не дає можливості одержати продукти його синтезу. Для того, 
щоб ген міг функціонувати, він повинен поряд з частиною, де закодована 
інформація, мати ще регуляторну ділянку. Це так звані промотор та термінатор. З 
промотора починається зчитування інформації (транскрипція), а в термінаторі 
закодовано закінчення транскрипції з даного гена. Нині створено цілий «арсенал» 
клонованих промоторів, які дають можливість забезпечити проявлення генів у 
різних типах клітин. 

Слід враховувати також, що не всі молекули плазмідної ДНК можуть мати 
вставки чужої ДНК і відповідно не будуть рекомбінантними. Більшість плазмід 
відновлює вихідну кільцеву структуру. Тому перш за все необхідно відібрати 
бактерії, що містять рекомбінантні плазміди. 

Для відбору рекомбінантних ДНК найбільш поширеною е система, при якій 
чужорідну ДНК вбудовують в частину плазмідного гена, що кодує стійкість проти 
певного антибіотика, наприклад, ампіциліну. У випадку вбудовування чужорідної 
ДНК цей ген перестає нормально функціонувати, що свідчить про наявність 
рекомбінантної ДНК. 

Молекула рекомбінантної плазміди розмножується в клітині. У процесі ділення 
бактеріальної клітини вони розподіляються між дочірніми клітинами і в кожній з 
них знову відновлюють свою кількість. У результаті створюються колонії бактерій, 
кожна з яких містить багато копій рекомбінантної ДНК. У кожному такому клоні 
міститься тільки один відрізок ДНК тварини або рослини, який випадково потрапив 
у вихідну бактерію. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Які існують види біотехнології? 
2. Які Ви знаєте завдання та методи біотехнології? 
3. Охарактеризуйте генну інженерію. 
V Використана література:   
1. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. Пер. с англ. – М.: Мир, 2002 – 589 с. 
2. Спирин А.А. (ред.). Молекулярная биология, В 2-х томах, 1990 и 1986, 

Высшая школа. 6. Агол В.И. и др. Молекулярная биология. Структура и біосинтез 
нуклеиновых кислот. Под ред. А.С.Спирина. М., Высшая школа, 1990г. 

3. Альберте Б. и др. Молекулярная биология клетки. М.,Мир, 1994. 
  



Лекція №2 
Тема: Біотехнологія культивування ізольованих клітин і тканин. 

План заняття 
1. Рослинна клітина, як об’єкт для вивчення різних процесів 
2. Історія розвитку методу ізольованих клітин та тканин. 
3. Принципи і теоретичні основи створення поживних середовищ 
4. Фізичні фактори, що впливають на ріст і розвиток ізольованих тканин. 
5. Культура ізольованих тканин 
6. Культура калусної тканини.  
7. Рослинні суспензійні культури 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Рослинна клітина, як об’єкт для вивчення різних процесів 
Метод культури клітин, тканин і органів використовується в даний час в усьому 

світі при вирішуванні багатьох проблем сучасної біології. В основу методу культури 
тканин покладено пізнання живої клітини і законів, які управляють процесами 
життєдіяльності. Цінність методу культури тканин полягає в тому, що клітина – це 
природна модель – одиниця біологічної активності, що наближає умови 
експерименту до нативних. З другого боку, ізольована одиниця біологічної 
активності, будь-то клітина або орган, звільняється із-під впливу кореляційних 
зв’язків і залежностей материнського організму з певним ступенем автономності. 
При цьому створюються умови in vitro, які можна регулювати і якими можна 
управляти, що дозволяє кількісно виразити результати експерименту і встановити 
деякі загальні, фундаментальні біологічні закономірності. 

Рослинна клітина відрізняється рядом унікальних особливостей – це проявом 
здатності гаплоїдних клітин до відновлення цілого організму, переходом до 
органогенезу та морфогенезу, що дає можливість вирішувати багато проблем 
загально біологічного значення. 

Рослинна клітина – це об’єкт для вияснення первинних процесів росту, 
диференціації, взаємодії між ядром і цитоплазмою, стану генетичної інформації, її 
змінення і тимчасової реалізації. 

Функціональна гетерогенність клітин характерна для клітинних популяцій в 
живому рослинному організмі (in vivo) як то статеві, соматичні клітини, значно 
підсилюється в умовах ізольованих культур. Клітина в умовах культури in vitro 
проявляє цитогенетичну нестійкість, в результаті чого виникають популяції клітин з 
генетичною гетерогенністю. Появляються мутанти із зміненим морфогенезом, які 
можуть бути вихідним матеріалом для селекційно-генетичних досліджень. 
Цитогенетична нестійкість, виникнення генетичної гетерогенності клітинної 
популяції in vitro, здатність до морфологічних змін – залежать від типу тканини, її 
кількості, маси, ступеню диференціації, густини суспензійної культури, 
систематичного положення рослин та умов вирощування. При цьому хімічні 
компоненти поживного середовища і фізичні умови виступають як індуктори різних 
біосинтетичних процесів, або як мутагенні, екстремальні фактори, що призводять до 
змін в нуклеїновому і білковому обміні, цитогенетичній гетерогенності клітинної 
популяції, а також до зміни структури, форми і функції клітини. 

Метод культури тканин полягає у вирощуванні in vitro ізольованої клітини, її 
окремих структур, різних тканин, частин і органів рослин в стерильних умовах на 



твердому або рідкому поживному середовищі. 
Одним із основних принципів розробки культури тканин є ступінь відтворення 

in vitro умов близьких або ідентичних тим, в яких клітини перебувають на 
материнській рослині. Чим більш повною мірою в культурі in vitro відтворюються 
природні умови для того чи іншого типу клітин, тим більшого успіху досягають при 
їх вирощуванні. Друга і найважливіша умова успішного вирощування рослинних 
клітин і тканин in vitro – це ступінь можливості репресії і дерепресії генетичної 
інформації та здатність її модифікаційних і мутаційних змін в нових фізико-
хімічних умовах культури. 

2. Історія розвитку методу ізольованих клітин та тканин. 
Розробка основ методу культури тканин на рослинних організмах має 

порівняно коротку історію розвитку - біля 110 років. Перші спроби відносяться до 
кінця XIX – початку XX століть і пов’язані з іменами трьох видатних німецьких 
вчених: Фехтинга, Рехінгера, Габерландта (1878-1902рр). Причому, саме Габерландт 
в 1902 році вперше чітко висловив ідею про можливість культивувати in vitro 
ізольовані клітини рослин, однак ці спроби культивувати на штучному середовищі 
групи клітин палісадної паренхіми листка та епідермісу, не увінчались успіхами. 

Доволі тривалий період, який наступив за роботами цих перших дослідників 
характеризується багаточисленними науковими пошуками підбору відповідного 
поживного середовища і створення сприятливих умов для вирощування ізольованих 
від цілої рослини органів, тканин і клітин. 

Історія розвитку методу культури ізольованих тканин рослин була 
започаткована роботами двох відомих вчених, які присвятили даній проблемі всі 
сили, талант і довгі роки напруженої праці – Філіпа Уайта в США і Роже Готре у 
Франції (1932-1959рр.), які по праву вважаються основоположниками методу 
культури ізольованих рослинних тканин. Багато тканин, які були вперше введені в 
культуру in vitro Готре, існують в пасованій культурі і до теперішнього часу, як 
певні фізіологічно і біохімічно вирівняні клони, з якими працюють вчені в різних 
лабораторіях світу. Зусиллями Уайта і Готре та їх багаточисельними учнями і 
послідовниками були детально розроблені методика культивування рослинних 
тканин і склад поживних середовищ та підібрані фізичні фактори вирощування 
культур. Каталог рослин, тканини, яких вирощувались в культурі in vitro був 
виданий Готре в 1959р. і включав 142 рослини, із класу дводольних, трав’янистих і 
дерев’янистих форм, а також однодольних, голонасінних і спорових рослин. В 
даний час він може бути доповнений іще більшим числом рослин, тканини яких 
введені в культуру in vitro. 

В нашій країні систематичні роботи з питань культури тканин рослин були 
започатковані в 1944р. в Інституті фізіології рослин АН СРСР під керівництвом 
акад. Н.А. Максимова Дослідження проводились в області культури ізольованих 
зародків і культури ізольованих коренів. Метод ізольованих зародків був 
використаний при створенні гібридних форм рослин пшениці і при виведенні нових 
сортів персика та черешні в Нікітському ботанічному саду. На Україні дослідження 
по культурі ізольованих зародків проводились Ф.Л.Калініним і його школою в 
напрямку впливу на ранні стадії ембріогенезу рослин для надання їм нових якостей 
(1951-59 рр.). 

Подальші дослідження розвитку методу культури ізольованих клітин і тканин 
пов’язані з іменами: 

Р.Г.Бутенко, М.Х.Чайлахяна – культура ізольованих верхівкових бруньок; 



А.М.Смірнова, Б.П.Строгонова – культура ізольованих коренів; 
Р.Г.Бутенко, А.А.Ничипорович – пасована культура тканин різних рослин і 

вирощування клітинних суспензій. 
В даний час на Україні центром розвитку всіх напрямків культури ізольованих 

клітин, тканин і органів рослин є Інститут клітинної біології і генетичної інженерії, 
де наукові пошуки проводяться під керівництвом акад. Ю.Ю. Глеби. Значні обсяги 
робіт проводяться в інших науково-дослідних установах Національної та Аграрної 
академій наук. 

3. Принципи і теоретичні основи створення поживних середовищ. 
Поживні середовища, компоненти, які входять до їх складу, їх фізичні і хімічні 

властивості є однією із важливих умов успішного вирощування ізольованих клітин, 
тканин та органів рослин. Основою для підбору поживних середовищ слугували 
поживні розчини, які використовувались для вирощування цілих рослин. 
Основоположники методу in vitro Уайт і Готре користувались спочатку, перший – 
фізіологічною сумішшю для вирощування рослин Кноппа, а другий – розчином 
Успенських, розведеними в два рази. В середовищах, розроблених для культур 
тканин і органів рослин Уайтом (1946р.) і Хеллером (1953р.) вміст елементів 
мінерального живлення був значно вищим, але як було встановлено пізніше, явно 
недостатнім для підтримання максимального росту калусних і суспензійних 
культур. Середовища, які були розроблені протягом 70-80 років нашого століття, 
містять в 10 разів більше калію, натрію і фосфору. 

Середовище Мурасіге і Скуга – найбільш універсальне і багатоцільове 
середовище, яке сприятливе для рослинних клітин багатьох видів рослин. Дає 
позитивні результати при калусоутворенні та підтриманні неорганізованого 
калусного росту клітин і викликає індукцію морфогенезу у більшості дводольних 
видів. 

Середовище Гамборга і Евеленга (середовище В-5) використовується при 
культивуванні клітин і тканин бобових рослин і злаків. 

Середовище Уайта – для укорінення пагонів і нормального росту стеблової 
частини після регенерації. 

Середовище Нічей та китайські середовища – рекомендують для індукції 
андрогенезу в культурі пиляків., а також для індукції морфогенезу у злаків. 

Середовище Као і Михайлюка – для культивування одиничних ( або з малою 
густиною висіву) ізольованих протопластів і клітин. 

Будь-яке поживне середовище для вирощування культури ізольованих 
рослинних тканин включає до свого складу наступні компоненти: 

 макроелементи 
 мікроелементи 
 вуглеводи 
 амінокислоти 
 вітаміни 
 стимулятори росту синтетичного і природного походження 
 агар (у випадку вирощування тканин на твердому поживному середовищі) 
 воду. 
Розглянемо кожний компонент поживного середовища окремо. 
1. Макроелементи, які входять до складу більшості середовищ, представлені 

наступними елементами: азот, фосфор, калій, кальцій, магній, натрій, залізо, сірка, 
хлор. 



Азот. Рослинні тканини, що ростуть в ізольованій культурі, автотрофні у 
відношенні азотного живлення. Використовуючи неорганічні джерела азоту, 
рослинні тканини на їх основі синтезують всі необхідні для життєдіяльності 
органічні азотні сполуки. Найкращою формою азотного живлення тканин є нітрати, 
у вигляді яких азот входить до складу більшості поживних середовищ і тільки в 
деякі середовища, крім нітратів, добавляються солі амонію. 

За даними Хаймера і Філера асиміляція нітратів в культивованих клітинах 
рослин відбувається за наступною схемою: 

Середовище (NO3-) // Нітратредуктаза // Нітритредуктаза - NH4+ - 
перетворення аміаку в органічний азот: амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти. 

Фосфор для росту рослинних тканин використовується в основному вигляді 
ортофосфату (РО4-3 ). Джерелом фосфорного живлення можуть бути також 
фосфати цукрів. 

Іони Na+, Cl-, SO4-2 потрібні для культивування тканин в невеликих кількостях 
і привносяться до складу середовища з елементами мінерального живлення і при 
регулюванні pH середовища. 

Сірку вводять у вигляді сульфатів, сульфітів або амінокислот цистеїну, 
глутатіону, метіоніну. 

Залізо використовують у вигляді неорганічних солей і солей органічних кислот. 
При цьому одночасно з солями залізо в поживне середовище вводять 
етилендиамінтетраоцтову кислоту (ЕДТА). Наявність цієї сполуки як хелатуючого 
агента, покращує доступність заліза в широких межах pH, поскільки на його 
засвоюваність впливають метаболіти, що виділяються культурами тканин. 

2. Мікроелементи. Внесення Mn, Co, Cu, Zn, Mo в поживне середовище 
особливо важливе при культивуванні тканин в рідкому середовищі. Відсутність їх 
зменшує інтенсивність росту на 40% в першому пасажі і призводить до загибелі 
культури на протязі двох наступних пасажів. При вирощуванні ізольованих тканин 
на твердому агаризованому середовищі, вони не так гостро реагують на відсутність 
мікроелементів, оскільки агар містить в своєму складі макро- і мікроелементи. 

3. Вуглеводи. Ці сполуки необхідні для нормального розвитку хлорофілоносних 
тканин. Хоча в останні роки і одержані клони культур тканин, які характеризуються 
значною інтенсивністю фотосинтезу і розроблені умови їх культивування, 
одержання автотрофних культур тканин – завдання майбутнього. В більшості 
поживних середовищ, які використовуються для ізольованих культур рослинних 
тканин, джерелом вуглецю і енергії є гексози: сахароза і глюкоза в концентрації 20-
40 г/л. На середовищах з пентозами, за виключенням ксилоли, культури на ростуть. 
Для деяких тканин оптимальними джерелами вуглеводневого живлення є фруктоза, 
манноза або галактоза. Тканини, для яких характерна наявність активних 
гідролітичних ферментів, які вони виділяють в поживне середовище, можуть рости 
на середовищах з полісахаридами: розчинним крохмалом (пухлинні тканини, 
тканини деревних рослин), рафінозою і целобіозою. 

4. Амінокислоти. Окремі амінокислоти, внесені в поживне середовище як 
доповнення до нітратів можуть проявляти стимулюючу, пригнічуючи або 
нормативну дію, а суміш амінокислот, як правило, стимулює ріст тканин. 
Амінокислоти використовують в двох випадках: 

 як єдине джерело азотного живлення; 
 на фоні основного азотного живлення для активації метаболізму і росту 

тканин. 



Дуже часто суміш амінокислот замінюють гідролізатом казеїну, який 
синергічно діє з цитокінінами та ауксинами. В деяких випадках внесення до 
середовища гідролізату казеїну може бути замінено дією однієї або декількох 
амінокислот. 

5. Вітаміни. Більшість тканин, що культивуються in vitro, здатні до синтезу всіх 
необхідних для їх життєдіяльності вітамінів. Переважна кількість вітамінів, як 
відомо входять до складу ферментів-біокаталізаторів різноманітних важливих 
реакцій обміну в тканинах. Ряд рослинних тканин синтезують вітаміни в 
субоптимальній кількості і при їх внесенні до поживного середовища ріст тканин 
значно покращується. Вітаміни подовжують термін життя експланту і нормалізують 
деякі ростові процеси, що протікають при регенерації рослин. Найбільш важливу 
роль в рості культури тканин відіграють вітаміни групи В. Використовують 
жиророзчинні вітаміни:А, Д, Е, К та водорозчинні вітаміни: групи В (В0 – В12), 
нікотинову кислоту, пантотенат кальцію, мезо-інозит, параамінбензойну кислоту, 
фолієву кислоту, аскорбінову кислоту, біотин, рибофлавін. 

6. Стимулятори росту – синтетичні і природного походження. Для росту 
ізольованих тканин більшості рослин при культивуванні їх на штучних поживних 
середовищах необхідна наявність в поживному середовищі різних стимуляторів 
росту. Без додавання в середовище стимулюючих речовин в культурі здатні рости 
тільки пухлинні тканини (галлові пухлини, пухлини вірусного походження, звиклі 
тканини) і камбіальні тканини обмеженого числа видів рослин. 

а) Стимулятори росту синтетичного походження підрозділяють на наступні 
групи: 

 ауксини вводять для індукції клітинного ділення і диференціації. Вони 
активують утворення кореневих зачатків у основи пагонів, цибулинок в культурі 
тканин, регулюють соматичний ембріогенез, регенерацію пагонів із калусів 
експлантів. Найчастіше використовують індолілоцтову кислоту (1-30 мг/л), 
нафтилоцтову кислоту (0,1- 2 мг/л) 2,4 дихлорфеноксіоцтову кослоту (1 мг/л); 

 цитокініни приймають участь майже у всіх морфо генетичних реакціях. Вони 
активують і прискорюють процес де диференціації, клітинного ділення, утворення 
калусу, індукують розвиток пазушних бруньок, регулюють ріст соматичних 
зародків, активують диференціацію стеблових бруньок в калусній тканині. В 
поживних середовищах кінетин використовують в  концентрації 0,001-10 мг/л, 6-
бензиламінопурин - 0,0001-10 мг/л, зеатин - 0,01-10 мг/л. 

 гібереліни активують ріст і витягування стебла: прискорюють ріст 
сформованих в культурі бруньок, сприяє отриманню рослин (посадкового 
матеріалу) з міцною, добре розвиненою надземною частиною. 

 б). Стимулятори росту рослинного походження – рослинні екстракти. 
Додавання їх в середовище завжди викликає ефективну дію, але при цьому 

експерименти важко відтворюються, оскільки діючий компонент, як правило, точно 
не відомий. Для внесення в поживні середовища використовують кокосове молоко, 
ендосперми кінського каштану, грецького горіху, кукурудзи та інших злаків, 
екстракти із органів вегетуючих рослин, солодовий екстракт, дріжджовий екстракт, 
весняну пасоку деяких дерев, томатний сік, березовий сік. 

7. Агар. Додають для приготування твердого поживного середовища. Агар – це 
полісахарид, який добувають із морських водоростей у берегів Далекого сходу, 
Китаю та Японії. Звичайний агар має вигляд пластинок, зерен, або порошку. Агар 
утворює з водою гель, який плавиться при температурі 100оСі твердне при +45о С. 



Слід зазначити, що агар втрачає здатність утворювати гель в кислому середовищі. 
Агар додають до поживного середовища в концентрації 0,8-1,5%. Останнім часом 
використовують гелеутворюючі речовини – біогелі, силікагелі, поліакріламідні гелі. 
Желатинові поживні середовища непридатні для культури in vitro,в зв’язку з тим, 
що желатин токсичним для рослинних тканин. 

8. Вода. Використовують дистильовану або бідистильовану воду. Воду або 
переганяють двічі або отримують при допомозі іонообмінників (в де іонізаторах).  

4. Фізичні фактори, що впливають на ріст і розвиток ізольованих тканин. 
При створенні поживних середовищ і культивуванні на них тих чи інших 

експлантів слід враховувати вплив деяких фізичних факторів, необхідних для 
успішного культивування клітин тканин і органів рослин. До них відносять: 

Умови аерації – особливо важливі при культивуванні тканин коренів і клітинної 
суспензії. Аерація середовища в певній мірі обумовлює аеробне чи анаеробне 
протікання біохімічних процесів і є одним із факторів, які спричинюють клітинну 
диференціацію. 

Температурний фактор – безпосередньо впливає на ряд процесів і особливо на 
активність ферментів, необхідних для метаболізації джерел живлення та інших 
біохімічних процесів. Для більшості культивованих тканин температурний фактор 
становить +25-26о С. 

Осмотичний тиск поживного середовища є однією із умов направлення 
швидкості транспорту речовин через цитоплазматичну мембрану клітин. Регуляція 
величини осмотичного тиску здійснюється в основному варіаціями компонентів 
поживного середовища. В ряді випадків для підтримання відповідного осмотичного 
тиску в поживне середовище вводять компоненти, які не є джерелом живлення і не 
мають токсичних властивостей. 

Освітлення є необхідним фактором для утворення хлорофілу та морфогенезу, 
обумовлює реалізацію генетичної інформації, впливає на мітотичну активність і ріст 
клітин. Як джерело світла використовують люмінесцентні лампи з інтенсивністю 
освітлення 1000-5000 лк. Оптимум освітлення для більшості рослин лежить в 
області 1000 лк при 14-ти годинному світловому дні. Збільшення або зменшення 
інтенсивності світла пригнічують ріст і розвиток тканин. 

рН поживного середовища. Концентрація іонів водню в поживному середовищі 
при автоклавуванні впливає на стійкість індолілоцтової кислоти, на осідання 
фосфатів і солей важких металів, на желетинизацію агару, на стійкість вітаміну В1, 
пантотенової кислоти, цистину, триптофану, гіберелової кислоти. Оптимальне 
значення рН для більшості рослинних тканин лежить в межах 5,0-5,5. 

5. Культура ізольованих тканин 
Об’єктами культури in vitro можуть бути різноманітні тканини, які беруть із 

різних частин рослини, так звані експланти. Експланти відбирають із здорових, 
сильних і не пошкоджених рослин. Найчастіше вирощують в ізольованій культурі 
прокамбіальні тканини стебла, тканини, що містять первинний і вторинний камбій, 
судинну паренхіму коренеплодів і бульб, тканини зав’язі. Іn vitro культивують 
також тканини пелюсток квітів, пиляків, нуцелуса, пилкових трубок, відрізки 
кінчиків коренів, проростків, адвентивні корені, зародки непророслого насіння. 

В культурі тканин рослин вирішальне значення має використання 
онтогенетично молодих експлантів. Недозрілі тканини і органи більш пластичні з 
точки зору здатності до морфогенезу in vitro, ніж зрілі тканини і органи. Особливо 
зручні, як експланти - меристеми, верхівки пагонів, пазушні бруньки. Тканини 



рослин, які культивуються in vitro характеризуються високим ступенем 
функціональної і структурної гетерогенності, навіть в тих випадках, коли вони 
отримані від одних і тих же донорних генотипів і в однакових умовах 
культивування. В основі диференціації клітин лежать процеси репрограмування, 
репресії і дерепресії генетичної інформації, що призводить до утворення 
спеціалізованих клітин (явище тотипотентності), які стають компетентними і 
здатними до взаємодії, асоціації, органогенезу і морфогенезу. В окремих клітинах 
відбуваються не диференціація, а лише процеси їх поділу. 

Культура ізольованих тканин: 
 культура протокормів. Протокорми – це особливі ембріональні структури, які 

здатні до вегетативного розмноження. Морфогенетичні потенції протокормів 
реалізуються шляхом індукції адвентивних бруньок і пагонів. Кожна з цих структур 
є вихідним матеріалом для клонування, що створює необмежені  можливості для 
розмноження і одержання необхідної кількості рослин. Використовується тільки при 
розмноженні орхідних; 

 культура бульбоплодів і коренеплодів. Для отримання експлантів відбирають 
здорові бульбо – і коренеплоди, які зберігаються при температурі +4оС. При 
культивуванні експлантів моркви та пастернаку необхідно дотримуватись умов 
полярності. Для інших експлантів явище полярності не властиве. Використовується 
для отримання калусу і подальшого органогенезу; 

 культура паренхіми серцевини стебел. Використовують для вивчення 
метаболізму клітини при проходженні нею циклу від спеціалізованої тканини стебла 
до тканини стебла рослини-регенеранту та як об’єкт досліджень індукції елементів 
провідної системи - трахеїд. Завдяки даній культурі можна індукувати утворення 
апексу і одержувати рослини-регенеранти; 

 культура пагонів деревних рослин. Основні дослідження направлені на 
використання пагонів, як вихідного матеріалу для вивчення впливу різних факторів 
поживного середовища на калусоутворення і індукцію морфогенезу в отриманих 
калусах. Метод застосовують для розмноження листяних і хвойних порід, а також 
деревних рослин, що важко укорінюються чи прививаються звичайним способом; 

 культура коренів. В ізольованій культурі вирощують апекси коренів, 
адвентивні корені, ділянки кореневих систем рослин. Даний метод використовується 
для виявлення впливу зовнішніх факторів, компонентів поживного середовища і 
токсичних елементів на їх ріст та для промислового синтезу цінних природних 
сполук. 

 культура квіток. Частини квітки культивують з метою вивчення 
закономірностей їх розвитку, а також впливу факторів поживного середовища і 
інших умов на індукцію морфогенезу. В ролі первинних експлантів використовують 
цілі суцвіття, квіткові бруньки і окремі органи квітки – квітконіжки, пелюстки, 
квітколоже. 

 культура зав’язей та плодів. Перспективна для поглибленого вивчення 
процесів опилення, впливу різних тканин квітів на розвиток зав’язі в плід. 

Теоретичні питання, які вирішуються за допомогою культури ізольованих 
тканин. 

Метод культури тканин дозволяє вирішувати таке складне питання як 
перенесення і зміна генетичної інформації на основі об’єднання ДНК двох 
протопластів, що дало можливість здійснити соматичну гібридизацію як 
диплоїдних, так і гаплоїдних протопластів. Експериментальні методи ізольованих 



клітин та протопластів, які стоять на стику фізіології і генетики рослин, дають 
можливість вченим вирішувати конкретні проблеми, переходити з організм енного 
рівня на клітинний і працювати з мільйонами і більше клітин в пробірці, замість 
мільйонів рослин, що займають значні площі і вимагають великих матеріальних 
затрат. 

Метод культури тканин застосовується при вивченні механізмів утворення 
рослинних пухлин. За його допомогою вирішується ряд надзвичайно складних 
питань регулювання органогенезу і морфогенезу рослин. 

Крім того даний метод використовується при вивченні дії на рослини 
екстремальних факторів, а саме: низьких температур (холодо- та морозостійкість),  
радіоактивних іонізуючих випромінювань та ступеня їх стійкості. Все ширше метод 
застосовують в дослідженнях фітопатогенних вірусів, мікоплазм, грибів, нематод. 

6. Культура калусної тканини.  
Культура калусної тканини. Калусною тканиною вищої рослини називають 

тканину, яка виникла шляхом неорганізованої проліферації із експлантів органів 
рослин після першого субкультивування. Крім того, калус утворюється в місцях 
пошкодження рослин. Відомий вчений – ботанік Н.Кренке 50 років тому частину 
своїх робіт присвятив вивченню ролі калусної тканини в цілій рослині. Він повязав 
її з фазами, які проходить калусна тканина:  

• перша фаза – швидкий ріст калусних клітин, які захищають місце 
пошкодження;  

• друга фаза – запасання поживних речовин в клітинах калусів;  
• третя фаза – регенерація із калусної тканини втрачених органів. Культура 

калусів може бути отримана із різних експлантів: будь-яких органів рослин 
(наприклад коренів, пагонів, листя) або із клітин певного типу (ендосперм, пилок).  

При виборі експланту необхідно враховувати вік рослини. У молодих, 
ювенільних рослин здатність до ініціації калусу в умовах in vitro значно вища ніж у 
зрілих. При використанні спеціалізованих тканин, наприклад ендосперму, утворення 
і ріст калусу залежать від часу його отримання. Як правило, калус важко 
утворюється на експлантах старше 8-11 діб після запилення. Шматочки стебла 
деревних рослин можна використати як експлант попередньо проробивши наступні 
маніпуляції: зрізати бокову гілку, дати можливість утворитися раневому калусу 
безпосередньо на рослині, потім новоутворений калус ізолюють, стерилізують і 
поміщають на стерильне поживне середовище. Калусні тканини можна також 
отримати із ізольованих клітин та їх агрегатів із суспензійної культури. Якщо, 
наприклад, клітинна культура звикла до росту в умовах суспензії, то при 
висаджуванні на агар, ріст її значно покращується. Насіння є чудовим вихідним 
матеріалом в наступних випадках:  

- для отримання калусу шляхом посадки цілих насінин на агаризоване 
середовище, яке містить регулятори росту;  

- для отримання із проростаючого насіння, яке помістили на агаризоване 
середовище без регуляторів росту, стерильних пагонів, коренів і листя, які потім 
використовують, як експланти.  

- для ізолювання тканин зародкового корінця і зародкової бруньки із насіння і 
подальшого їх використання як експлантів.  

Загальними факторами, які визначають ефективність дедиференціації тканини 
експланту і розвитку первинного калусу є:  

1. Генотип вихідної рослини. При цьому сорти, лінії в межах виду можуть 



суттєво відрізнятися;  
2. Епігенетична характеристика експланту, в тому числі однорідність і 

неоднорідність тканини за рахунок груп різних клітин.  
3. Зовнішні умови, із яких найбільш важливі екзогенні регулятори 

росту(переважно фітогормони), а також речовини, що діють як засоби проти 
виділення експлантом блокуючих калусогенез речовин (активоване вугілля, 
антиоксиданти).  

Розмір і форма вихідного експланту не впливає на проліферацію калусу. Однак 
існує мінімальний критичний розмір, зменшивши який, неможливо визвати ріст 
експлантів – це 4 мг. Для отримання калусу найчастіше використовують середовище 
Уайта, Мурасіге-Скуга, Гамборга, які доповнені 2% сахарозою чи глюкозою, 
сумішшю вітамінів та регуляторами росту. Для одержання первинного калусу, 
експланти тканин рекомендують культивувати одночасно на декількох середовищах 
з різним співвідношенням регуляторів росту. Успіх отримання калусу залежить від 
підбору регуляторів росту, які індукують клітинне ділення. Як ауксини 
використовують 2.4Д та індолілоцтову кислоту. Індолілоцтова кислота має меншу 
активність завдяки тому, що вона руйнується ІОК-оксидазою первинного експланту. 
Для індукції утворення калусу речовини ауксинової природи використовують в 10 
разів вищій, ніж та, яка використовується для підтримки його росту. Іноді необхідно 
вносити більш складні компоненти, такі як кокосове молоко (5-20%), гідролізат 
казеїну (200-800 мг/л), дріжджовий екстракт (50-100 мг/л).  

Культивують калусні тканини без доступу світла при температурі +26-27оС та 
вологості повітря 70%. Для вирощування калусних тканин використовують 
термостати, кондиціоновані кімнати, які обладнані стелажами, шафи або кліматичні 
камери. Деякі тканини мають фізіологічну полярність. Очевидно в зв’язку з цим 
калус утворюється більш інтенсивно на стороні експланту, яка на материнській 
рослині повернена до кореня, тому при отриманні калусу на фрагментах стебла, 
шматочках коренеплоду моркви, пастернаку, петрушки, експланти поміщають на 
агар апікальною стороною.  

У випадку ізоляції експлантів із бульбоплодів (топінамбур, картопля) 
полярність значення не має. Для повного виключення впливу полярності експланти 
топінамбуру необхідно поміщати на середовище тангентально. Інтенсивність росту 
окремих калусів одного і того ж варіанту може значно варіювати. Тому окремі 
варіанти дослідів з калусними тканинами повинні мати не менше шести 
повторностей.  

Облік росту калусних тканин проводять за наступними параметрами:  
1.Сира вага, яка визначається або в кінці досліду, або на протязі періоду росту 

калусних тканин для визначення його динаміки. Підраховують по формулі: Wt-Wo 
Wo Wt – вага в кінці досліду, г Wo – вага на початку досліду, г. Завдяки показнику 
сирої ваги можна визначити величину приросту ваги по формулі: Wt-Wo х100 Wo  

2.Суха вага, яка визначається в кінці досліду проводять її загальноприйнятим 
методом із середньої проби.. 

3.Визначення числа клітин на одиницю ваги тканини або на калус проводять в 
основному за методом Брауна.  

Даний метод дає можливість визначити за рахунок яких процесів проходить 
збільшення маси тканин – чи за рахунок ділення клітин чи за рахунок розтягнення 
клітин, а також розрахувати середню вагу клітини. Періодичне визначення числа 
клітин на протязі експериментів дає можливість побудувати криву росту. 



Враховуючи, що традиційне вимірювання динаміки росту тканини потребує великої 
кількості рослинної тканини, середовищ, посуду і є громіздким був створений 
фотометричний прилад для визначення динаміки росту тканин. Калусна тканина, 
яка вирощується поверхневим способом, являє собою аморфну масу тонкостінних 
паренхімних клітин, які не мають строго певної анатомічної структури. Колір маси 
може бути білим, жовтуватим, зеленим, червоним – пігментованим антоціанами 
повністю або зонально.  

В залежності від умов вирощування та походження калусні тканини бувають:  
1) рихлими, сильно обводненими, які легко розпадаються на окремі клітини;  
2) середньої щільності з добре вираженими меристематичними осередками;  
3) компактними, щільними з зонами редукованого камбію та судин (в 

основному трахеїдоподібних елементів).  
Анатомічна структура рихлих калусів характеризується великою кількістю 

центрів меристематичної активності, розділених великими недиференційованими 
клітинами. Компактні калуси менш диференційовані і містять багато великих 
вакуолізованих клітин. Існує різниця між цими типами калусів в упакуванні клітин: 
компактні калуси складаються із щільно упакованих клітин. Також вони 
відрізняються по хімічному складу: у компактних калусів загальна кількість 
поліцукрів клітинної стінки вища, але низький % целюлози в порівнянні з 
пектиновими речовинами та геміцелюлозами.  

Калусні культури відрізняються по морфології та ступеню гетерогенності 
клітинних популяцій, по морфогенетичним і біосинтетичним потенціалам. рихлий 
тип калусів в рідкому поживному середовищі дуже легко відділяє одиночні клітини і 
дає початок суспензійній культурі.  

Калусні клітини в перевивній культурі можуть спонтанно набути 
гормононезлежності. Природа такої гормононезалежності до одного або двох 
гормонів (ауксину та цитокініну), які використовуються при вирощування 
клітинних культур рослин, може бути генетичною (результат мутації) або 
епігенетичною (результат експресії генів, які визначають гормононезалежність 
клітини). При генетичній гормононезалежності калусні тканини ведуть себе так як 
пухлинні, при епігенетичній – вони втрачають ознаку гормононезалежності в ряді 
перетворень клітина-рослина-клітина, що і є доказом негенетичної пророди такої 
набутої гормононезалежності. Техніка культивування тканин рослин позволяє 
отримати довготривалу, перевивну калусну культуру із будь-яких живих тканин 
клітин інтактної рослини.  

7. Рослинні суспензійні культури 
Суспензійні культури - це гомогенна популяція клітин та клітинних агрегатів в 

керованому рідкому середовищі певного складу. Основним способом отримання 
суспензійних культур є занурення шматочка недиференційованого калусу в рідке 
поживне середовище, яке перемішується. В більш рідких випадках використовують 
експлантати тканин, стерильні проростки, які в рідкому поживному середовищі 
дедиференціюються і утворюють калус, який розпадається на окремі клітини. Іноді 
суспензійну культуру можна ініціювати певною кількістю гомогенату тканин, яка 
містить живі і зруйновані клітини.  

Для ініціації суспензійної культури необхідно 2-3 г свіжої маси калусної 
тканини на 60-100 мл рідкого поживного середовища. Первинну суспензію 
отримують на качалці шейкерного типу зі швидкістю перемішування 100-120 об/хв.  

Фактори , які впливають на дисоціацію калусу:  



1) тип вихідної калусної тканини (оптимальною є калусна тканина рихлого 
типу, яка легко піддається фрагментації. Рихлість калусної тканини досягається 
виключенням цитокінінів із середовища на якому культивується калус;  

2) умови росту калусної або суспензійної культури, які зменшують механічну 
стабілізацію сусідніх клітинних стінок, також сприяють їх рихлості;  

3) видалення пектинату кальцію – основного матеріалу, який пов’язує рослинні 
клітини. Видалення пектинату кальцію може бути здійснено шляхом вилучення 
кальцію із середовища ферментативно або зв’язуванням його хелатами. При цьому 
як хелатуючий агент використовують оксалат амонію.  

Популяція вільноживучих клітин є зручною моделлю для вивчення 
фізіологічних закономірностей росту, диференціації, регуляції певних сторін 
клітинного метаболізму соматичних клітин. Вирощування клітинних суспензій в 
рідкому поживному середовищі має ряд переваг перед вирощуванням калусних 
тканин поверхневим способом:  

• в умовах рідкого середовища можна ціленаправлено впливати на метаболізм 
та ріст клітинних популяцій екзогенними факторами;  

• вони зручніші для біохімічних та молекулярно - біологічних експериментів, 
перш за все для вивчення індукції ферментів та взаємозв’язок їх з клітинним 
циклом, експресії та репресії певних генів, ізолювання і характеристики мутантів.  

Характерною особливістю суспензійних культур клітин рослин є морфологічна 
та біохімічна гетерогенність. Клітинна популяція містить клітини, які відрізняються 
по формі та розміру. Значне покращення диспергованості клітинної суспензії може 
бути досягнене при внесенні в поживне середовище низьких концентрацій пекто-
целюлозних ферментів (пектинази, целюлази) в невеликих концентраціях (0,02%). 
Рівень клітинної агрегації змінюється на протязі ростового циклу культури. 
Клітинні агрегати утворюються, в основному, в експоненціальній фазі в результаті 
мінімального розділення проліферуючих клітин.  

Способи культивування клітинних суспензій  
1. Вирощування калусу на містках-підтримках. Вперше використання 

обеззолених фільтрувальних підтримок було запропоновано в 1949 році вченими 
Готре та Еллером для культивування ізольованих тканин в вертикальних пробірках 
в рідкому поживному середовищі. На сучасному етапі метод використовується в 
основному для культивування зав’язей, зародків, проростків.  

2. Накопичувальне культивування. Являє собою культуру клітин занурених в 
рідке поживне середовище, яка культивується на качалках ротаційного та 
шейкерного типу. Накопичувальна культура є закритою системою, в якій 
розмноження популяції клітин забезпечується в постійному об’ємі поживного 
середовища. При вирощуванні клітин та тканин рослин в рідкому середовищі 
важливою проблемою є створення достатньої аерації, яка є умовою їх розмноження 
та активної діяльності. Забезпечення аерації проходить за рахунок обертання 
флаконів навкруги горизонтальної осі (при використанні роллера),за допомогою 
системи „шейкер” і за рахунок обертання магнітної мішалки всередині колби (при 
використанні спіллера), а також продуванням середовища стерильним повітрям. 
Найчастіше використовують установки шейкерного типу.  

3. Безперервне культивування, яке являє собою вирощування клітин в рідкому 
поживному середовищі в культиваторах та ферментерах шляхом барботажу або 
барботажу в поєднанні з механічним перемішуванням. Безперервні культури є 
системами відкритого типу завдяки тому, що з однієї сторони проходить приплив 



поживного середовища, з іншої – відтік біомаси, яка виросла.  
Основною робочою одиницею проточних систем є ферментери – це великі 

культуральні сосуди, об’ємом більше 1 л, які використовуються для виробництва 
великих клітинних біомас.  

Безперервні культуральні системи підрозділяють на:  
- напівпроточні системи, режим вирощування яких оснований на принципі 

відбору певної частини клітинної суспензії через певний проміжок часу та 
розведення частини культури, що залишилась свіжим поживним середовищем. Дана 
система використовується в основному для отримання великої маси суспензії з 
метою її подальшого біохімічного дослідження.  

- закриті проточні системи, при яких суспензійна культура постачається 
безперервним притоком свіжого середовища, який збалансований видаленням рівної 
кількості використаного середовища. Клітини при такому типу культивування 
залишаються в системі. Використовуються дані системи для оптимізації утворення 
метаболітів, які виділяються клітинними суспензіями в середовище, а також при 
вивченні цитодиференціації, коли клітини підтримуються довгий період часу в стані 
не ділення.  

- відкриті проточні системи, які функціонують на принципі балансу між 
притоком свіжого поживного середовища та видаленням рівного об’єму клітинної 
суспензії, на відміну від накопичу вального культивування, при якому в результаті 
змін оточуючих умов не досягається збалансований стан між ростом та біосинтезом 
важливих метаболітів і склад клітин безперервно змінюється. При такому принципі 
культивування швидкість видалення частини клітин із системи повинна відповідати 
швидкості утворення нових клітин, що створює стан рівноваги між ростом клітин та 
біосинтезом. Дані проточні системи використовують для встановлення певного 
стану росту і метаболізму, дослідження змін при переході від одного стану до 
іншого, ідентифікації контролюючих факторів, порівняння біосинтетичного 
потенціалу клітин різних клонів в умовах, які сприяють однаковій швидкості 
продукції біомаси та вибору оптимального режиму для отримання максимальної 
кількості продукції метаболітів.  

По принципу відношення до факторів поживного середовища, які покладені в 
основу безперервного культивування, відкриті проточні системи підрозділяють на: 

 хемостати –це система з суспензією, що перемішується в яку по раніше 
розробленій програмі з постійною швидкістю безперервно подається свіже 
середовище і з такою ж швидкістю відбирається частина культури. Загальний об’єм 
культури при цьому залишається постійним.  

турбідостати –це системи культивування в яких проходить при надлишку 
субстрату, без зовнішнього лімітування фактору живлення. Інтенсивність росту в 
даному випадку визначається тільки властивостями хімічних і фізичних факторів 
навколишнього середовища (температури, освітлення, газообмін, кислотність) і 
швидкістю протікання метаболічних процесів в клітині. Цей вид культивування 
більш досконалий, так як дозволяє в значній мірі автоматизувати роботу ферментера 
і підтримувати ріст клітинної популяції на протязі декількох років.  

Основні параметри росту культури клітинних суспензій.  
1. Щільність клітинної популяції – концентрація клітин в 1мл суспензії. По 

величині щільності клітинної популяції можна визначити питому швидкість росту і 
час генерації клітин.  

2. Питома швидкість росту – швидкість збільшення одиниці біомаси популяції 



за певний проміжок часу,  
3. Максимальна питома швидкість росту, відноситься до характеристики росту 

клітинних популяцій в турбідостатній культурі, де поживні елементи середовища 
містяться в нелімітованій кількості.  

4. Мінімальний час подвоєння клітинної популяції – час, необхідний для того, 
щоб концентрація біомаси популяції подвоїлась. Ріст рослинних суспензійних 
культур вимірюється визначенням сухої і сирої речовини клітин, кількості клітин, 
об’єму біомаси клітин, розміру клітин, середнього об’єму клітин, вмісту білку.  

5. Вага сирої речовини визначається після розміщення клітин на попередньо 
зважений фільтр із нейлонової тканини після промивання водою від залишків 
поживного середовища.  

6. Вага сухої речовини встановлюється після висушування певної наважки 
сирої біомаси клітин на попередньо зваженому паперовому фільтрі при 60-70оС на 
протязі доби.  

7. Кількість клітин визначаємо в 1 мл дисоційованої суспензії по методу 
Брауна.  

8. Об”єм біомаси клітин виражають в мл клітинного осаду на 1 мл культури.. 
Визначають центрифугуванням суспензії і подальшого її відстоювання.  

9. Середній об’єм клітини визначають відношенням величини об’єму біомаси 
клітин до кількості клітин.  

10. Розмір клітин визначають вимірюванням їх довжини і ширини під 
мікроскопом з допомогою шкали окуляр-мікрометра та об’єкт мікрометра.  

11. Вміст білку визначають відношенням кількості білку в суспензійній 
культурі до кількості клітин.  

12. Життєздатність культури визначаємо відношенням кількості життєздатних 
клітин до загальної кількості клітин в 1 мл культури. Для цього зафарбовують 
препарати ),01% флуоресцеіноцетатом або 0,5% розчином синього Еванса. Живі 
клітини характеризуються наявністю ядер, Клітини вищих рослин, що довготривало 
культивуються, утворюють специфічну популяцію. Клітини калусів, що 
вирощуються поверхнево та клітини суспензій, які культивують глибинно є 
самостійними одиницями і розмножуються клонально. Популяції соматичних клітин 
фізіологічно асинхронні і генетично гетерогенні.  

Найбільш важливою характеристикою популяції є її ріст. Як правило, ріст 
популяції клітин in vitro оцінюють по числу клітин та загальній біомасі. не 
дивлячись на асинхронність популяції і відносну самостійність клонів з яких вона 
складається, клітини in vitro в цілому проходять фази ростового циклу, характерні 
для клітин вищих рослин in vivo. Ріст клітинної популяції в циклі вирощування 
виражається S-образною кривою.  

В процесі субкультивування клітини послідовно проходять такі фази:  
1 Латентну або лаг-фазу – це початковий період, в якому клітини не 

розмножуються і не збільшуються в розмірах. Але на протязі даного періоду в 
стаціонарних клітинах проходять зміни направлені на підготовку і вступ їх у фазу 
активного ділення.  

2. Експоненціальна (логарифмічна) фаза–проходить збільшення кількості 
клітин та сухої речовини. Спостерігається збільшення цитоплазми, кількості 
рибосом і мітохондрій на клітину. Проходить активація клітинного метаболізму, 
збільшується вміст білку, РНК, ДНК, інтенсивність поглинання кисню.  

3. Лінійна фаза характеризується зниженням швидкості росту, сповільненим 



клітинним діленням, збільшенням середнього розміру клітин і клітинної дисоціації. 
Збільшення біомаси проходить за рахунок розтягнення клітин.  

4. Рання стаціонарна фаза. Збільшується середній розмір клітин і вміст сухої 
речовини в перерахунку на одну клітину, але кількість клітин не змінюється. 
Клітинна дисоціація досягає максимуму. Початок синтезу «білків старіння». 
Початок цієї фази обумовлений виснаженням поживного середовища, в основному 
джерел азотного, фосфорного, вуглеводневого живлення.  

5. Стаціонарна фаза. Клітини піддаються певним фізіологічним змінам таким, 
як різке зменшення об’єму цитоплазми, вакуоля досягає максимальної величини, 
проходить руйнування органел, різко падає активність дихання, що призводить до 
старіння та загибелі культури. Проблема довголіття, старіння і смерті клітин в 
популяції має велике теоретичне і практичне значення.  

Загибель клітин може проходити по різним причинам.  
1. Випадкова загибель (фітовіруси, бактерії).  
2. Із-за передчасного зношування клітин в результаті неоптимальних умов 

існування.  
3. Смерть клітин внаслідок нормальних процесів розвитку і старіння 

(«генетичний лічильник», відсутність теломерази).  
Не менш важливою властивістю соматичної популяції клітин є її 

асинхронність. Асинхронність популяції характеризується тим, що одночасно під 
час ростового циклу одні клітини діляться, другі ростуть, треті знаходяться в стадії 
фізіологічної зрілості, четверті старіють. Проте загальний фізіологічний стан 
асинхронної популяції оцінюють по стану переважаючого числа клітин. 

Причини асинхронності популяції клітин in vitro різноманітні.  
• особливості виду, сорту, генотипу індивідуальної рослини і експланту, 

вибраних для отримання первинного калусу.  
• стреси при культивуванні, безпосередньо неоптимальне поживне середовище 

для даного типу клітин.  
• зміна балансу ендогенних гормонів протягом циклу вирощування та 

концентрація екзогенних гормонів в середовищі.  
• фізичні фактори культивування такі, як температура, освітлення, аерація.  
• генетична гетерогенність клітин і клонів.  
• особливості і аномалії мітотичного циклу клітин in vitro.  
Однією із важливих особливостей популяції соматичних клітин in vitro є 

нестабільність геному клітин та їх генетична гетерогенність. Необхідно відмітити, 
що генетична гетерогенність клітинних популяцій in vitro міцно пов’язана з 
фізіологією індивідуальних клітин і клонів, які з яких складається клітинна 
популяція. Зруйнувати зв'язок між генетикою і фізіологією в популяції неможливо.  

Можна назвати декілька причин нестабільності геному клітин in vitro. Із 
відомих причин можна виділити наступні:  

• генетична гетерогенність певного виду, сорту, органу, тканини, які 
використовуються як експланти для отримання первинного калусу.  

• Як правило клітини експланту виходять із мітотичного циклу в G1 - фазі. 
Таким чином, поділ клітин експланту по вязаний із синтезом ДНК в незвичайних 
для клітин експланту умовах, що може призвести до аномалій мітозу.  

• Умови in vitro, в яких культивуються експланти виникає первинний калус при 
перепрограмуванні клітин і перших поділах калусу, можуть бути аномальными.  



• Мутагенна дія екзогенних гормонов і стимуляторов.  
• Довготривале субкультивування калусних культур, яке призводить до 

накопичення в популяції генетично змінених клітин і клонов. цитоплазматичних 
тяжей, рухом цитоплазми.  

Культури клітин рослин in vitro продукують вторинні метаболіти в досить 
високих концентраціях, хоча іноді в рослинах клітин вони присутні в дуже малих 
кількостях. Для одержання вторинних метаболітів рослин використовують три 
основні типи культур in vitro культура органів, калусна культура і суспензійна 
культура. Зміни вторинного метаболізму, які відбуваються в культурах клітин при 
вирощуванні in vitro в інших фізико-хімічних умовах, обумовлені наступними 
факторами:  

1) відсутністю диференціації в деяких калусних і суспензійних культурах;  
2) біохімічною тотипотентністю клітин рослин – це явище при якому весь 

генетичний і фізіологічний матеріал, необхідний для утворення вторинних 
метаболітів, знаходиться в кожній окремій клітині і культивовані клітини незалежно 
від походження експланту, здатні в стабільних умовах культивування до синтезу 
аналогічних вторинних метаболітів;  

3) механізмом дерепресії-репресії генетичної інформації, яка контролює 
біосинтез вторинних метаболітів та структурною перебудовою геномів 
(хромосомного апарату) культивованих клітин.  

Для одержання великої кількості економічно важливих продуктів вторинного 
метаболізму необхідні двохступінчаті етапи культивування клітин, при яких на 
першому етапі будуть створюватись умови, які сприяють оптимальному 
накопиченню клітинної біомаси, і на другому – культивування в певному стійкому 
стані хемостатного або турбідостатного режимів. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Які відмінності рослинної клітини від тваринної? 
2. Які Ви знаєте методи ізольованих клітин та тканин? 
3. Охарактеризуйте принципи створення поживних середовищ. 
4. Як фізичні фактори впливають на ріст і розвиток ізольованих тканин? 
5. Охарактеризуйте культуру ізольованих та калусних тканин. 
6. Які Ви знаєте рослинні суспензійні культури? 
V Використана література:   
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Цвіліховський та ін.; За заг.ред. В.Г. Герасименка. – К: Фірма «ІНКОС», 2006. – 
647с.  

3. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. Перевод с англ, в 2-х томах. / М.: Мир, 
2002. – 764 с. 4. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 
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Лекція №3 
Тема: Мікроклональне розмноження рослин в умовах in vitro.  

План заняття 
1. Способи регенерації рослин та етапи мікроклонального розмноження; 
2. Експланти, їх походження і введення в культуру; 
3. Активація розвитку пагонів та їх укорінення; 
4. Перенесення рослин ін вітро в умови вільного існування; 
5. Генетична стабільність при мікроклональному розмноженні та переваги і  
недоліки клонального мікророзмноження рослин. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Способи регенерації рослин та етапи мікроклонального розмноження; 
Протягом багатьох сторіч у сільському господарстві широко застосовується 

людством вегетативне розмноження рослин (поділом куща, живцями, відводками, 
листками, вусами та ін.). Але це процес тривалий та трудомісткий. Завдяки 
біотехнології, на сьогодні розроблені принципово нові технології прискореного 
вегетативного розмноження майже для 2400 видів рослин, які одержали назву 
«мікроклональне розмноження рослин» (розмноження рослин ін вітро). 

Основою мікроклонального розмноження – є регенераційна здатність 
тотипотентних рослинних клітин. 

Термін «регенерація» (від лат. regeneratio – відновлення) – в біолгії означає 
відновлення організмом втрачених або пошкоджених тканин (органів), а також 
відновлення цілого організму. 

З зоології відомо про природну регенерацію дощового черв’яка, гідри, планарії 
та ін. А у рослин висока регенераційна здатність притамана практично всім 
клітинам. 

Регенерацію рослин у культурі ін вітро можна здійснити такими шляхами: 
1. Органогенез – утворення пагонів, коренів або рослин-регенерантів 

безпосередньо з експланту (апекса бруньки, листка, калусної тканини та ін.); 
2. Культура зародків (важливий засіб збереження нежиттєздатнихзародків 

шляхом пророщування їх в умовах ін вітро, на штучному поживному середовищі); 
3. Соматичний ембріоїдогенез –утворення зародкоподібних структу із 

соматичних клітин ррослин. 
Класичним прикладом регенерації рослин шляхом прямого органогенезу є 

розмноження кімнатної рослини бегонії: 
· зрізають повністю сформований непошкодженний листок, перевертають його 

нижньою поверхнею догори і нарізають листові живці розміром 1-2 см; 
· листові живці розкладають зворотним боком листка або або висаджують 

вертикально у субстрат (пісок – торф 1:1), який попередньо стерилізують; 
· умови вирощування – 80-90% вологість, 18-21ºС – температура, 

обприскування фунгіцидом (фундазол, каптан); 
· через 5-6 тижнів біля зрізів великих жилок з’являються молоді рослини-

регенеранти, які після короткого підрощування пересаджуються для адаптації. 
Аналогічно розмножуються багато однодольних рослин: гелоніопсис, гіацинт, 

сансів’єра та ін. 
Процес мікроклонального розмноження ін вітро може бути двох видів: 
 



1. Активація розвитку вже існуючих в рослині меристем, які знаходяться у 
верхівках стебла, в пазухових (сплячих) бруньках. 

2. Формування зародкоподібних структур заново (через калусну тканину). 
На практиці найбільш поширений перший тип розмноження, який зводить до 

мінімуму появу генетично змінених форм рослин. Органогенез при 
мікроклональному розмноженні рослин відбувається за таким сценарієм: а) на 
штучне поживне середовище з певним балансом фітогормонів в контрольованих 
умовах температури і освітлення вміщують невеличку частину рослини (бруньку, 
верхівку 0,3-3 мм), яка пускає пагони, 

б) пагони відділяютьі пересаджують на інше середовище для укорінення, 
в) одержані рослини-регенеранти адаптують до природних умов. 
Таким чином, мікроклональне розмноження (синонім – клональне 

мікророзмноження) – це масове нестатеве розмноження рослин у стерильних 
умовах, яке виключає появу генетично змінених форм. 

Технологія мікроклонального розмноження рослин складається з таких 
основних етапів: 

1.Підбір експлантів і введення їх в культуру. 
2.Активація розвитку пагонів з експланту при підвищеній концентрації 

цитокінінів живильного середовища. 
3.Укорінення пагонів при збільшенній концентрації ауксинів в поживному 

середовищі. 
4.Переведення одержаних рослин із стерильних умов у грунт, їх адаптація 

(перенесення з умов ін вітро в умови ін віво). 
2. Експланти, їх походження і введення в культуру; 
Найбільш важливим моментом є вибір материнської рослини і експланту. 

Термін «експлант» застосовують для назви вихідного шматочка рослини, який 
вводять в культуру ін вітро. В якості експлантів використовують верхівки пагонів, 
бокові бруньки, частинки кореня або листка, черешок листка, суцвіття, пелюстки 
квітів, гіпокотиль проростаючого насіння та інші частини рослин. 

Для успішного проведення робіт з регенерації рослин вибір експлантів відіграє 
першорядне значення. Краще всього використовувати матеріал вилучений з 
здорових, сильних рослин. Вибір експланта залежить від виду, стану рослини-
донора, фази її розвитку, сезону року. Значення має навіть положення експланта на 
рослині. Так, верхівки пагонів, взяті з верхніх гілок дерева, мають більшу швидкість 
розмноження, ніж верхівки з нижніх гілок. Більшість експлантів добре вводяться в 
культуру у фазу активного росту донорської рослини. Проте є рослини, експланти з 
яких утворюють пагони лише в стані спокою. Незрілі, молоді органи завжди більш 
пластичні з точко зору здатності до морфогенезу ін вітро, ніж старіючі, зрілі 
тканини та органи. Більше того, при виборі експлантів слід віддавати перевагу 
меристематичним тканинам, оскільки вони легше виживають у культурі, мають 
більшу швидкість росту і тотипотентність. Розмір експланта теж визначає ступінь 
виживання ін вітро (крупніші за розміром верхівки пагона завжди краще 
виживають). 

Донорські рослини, з яких збираються вилучити експланти, вирощують у 
якомога чистому середовищі, уникаючи надмірного поливання, забруднення пагонів 
і листків. Важливими компонентами успіху є очистка і стерилізація рослинного 
матеріалу перед введенням його в культуру ін вітро. 

Таким чином, відібраний і простерилізований експлант вводиться в культуру на 



спеціальне поживне середовище. 
3. Активація розвитку пагонів та їх укорінення 
Всі рослини ростуть завдяки активності їх верхівкових меристем. Такі 

меристематичні тканини знаходяться на кінчику основного пагона, в пазухових 
бруньках, зародку – класичних експлантах для мікроклонального розмноження 
рослин . 

Брунька – це зачатковий, нерозвинений пагін з дуже вкороченими міжвузлями. 
Вона складається з меристематичної зачаткової осі, яка закінчується конусом 
наростання. Нижче конуса наростання закладаються зачатки листків, різні за віком і 
розміром. Листки розташовані в брунці один над одним. В пазухах зачасткових 
листків (примордіїв) утворюються горбочки – зачатки бічних (пазушних) бруньок. 
Отже вегетативні бруньки можуть бути верхівочними (апікальними) і пазушними, 
розташованими в пазухах листків або брунькових лусочок. 

Поняття апекс і конус наростання не можна ототожнювати. Пояснюється це 
тим, що під конусом наростання розуміють лише верхню (часто конусоподібну) 
частину апекса, де немає листкових зачатків (вище примордіальної зони) апекса. 
Тобто, під апексом мається на увазі цілий комплекс меристематичних клітин з 
різними функціями. Апекс – це частина бруньки, ростовий центр пагона. Завдяки 
діяльності його клітин формуються первинні тканини всіх органів, тобто йому 
властиві як гістогенні, так і оганогенні процеси. 

Таким чином, якщо наш експлант – верхівка пагона 0,25-0,30 мм у довжину, то 
в пазухах його зачаткових листочків знаходяться додаткові меристематичні тканини, 
які здатні формувати нові пагони. На другому етапі при підвищеній концентрації 
цитокінінів поживного середовища, долається ефект апікального домінування в 
умовах ін вітро і утворюється цілий пучок пагонів першого, другого, третього і т.д. 
порядку. Цей процес називається проліферацією пагонів ін вітро. 

Утворені пагони знову пересаджуються на те саме поживне середовищедля 
подальшого одержання нових пагонів з його пазухових бруньок. Подібний процес 
можна продовжувати і одержувати величезні кількості пагонівза відносно короткий 
період часу. 

Метод проліферації пазухових пагонів з апексів або бруньок є найбільш 
поширеним у практиці мікроклонального розмноження різних видів рослин. При 
утворені пагонів, поживне середовище повинно містити цитокінінів більше ніж 
ауксинів. Це «золоте правило пагоноутворення»має винятки для деяких видів 
рослин. В культурі ін вітро використовують такі цитокініни: кінетин, зеатин, БАП; 
ауксини: ІОК, ІМК, НОК, 2,4-Д. Співвідношення цитокінін/ауксин підбирається для 
кожної культури експерементально. 

Важливе значення для активації формування пагонів мають умови освітлення і 
температури. Світло необхідне для морфогенезу і утворення хлорофілу. 
Використовують, як правило, люменесцентні лампи з інтенсивністю світла 1000-
1500 люкс. Оптимальним періодом освітленості для більшості рослин вважають 
проміжок часу 16 годин, температура 20-25 ºС. 

Існує метод одержання пагонів з калусної тканини, який теж відноситься до 
мікроклонального розмноження, але мало застосовується, тому що може приводити 
до генетичних змін у новостворених рослин-регенерантів. 

4. Перенесення рослин ін вітро в умови вільного існування; 
Після того, як утворилось багато пагонів, їх необхідно укорінити і одержати 

повноцінні рослини. Основні індуктори коренеутворення (ризогенезу) – ауксини. 



Для формування коренів пагони відділяють і висаджують на поживне середовище, 
яке містить ауксинів більше, ніж цитокінінів. Це основне правило коренеутворення 
ін вітро, яке має свої винятки. Під впливом ауксинів стимулюється поділ клітин 
паренхіми пагона, що приводить до диференціації кореневих зачатків в його 
базальній частині. Утворення адвентивних коренів може також спонтанно 
проходити при перенесенні пагонів на середовище без цитокінінів (особливо у 
однодольних рослин). Деякі дослідники вважають, що для індукції ризогенезу 
доцільно спочатку використовувати середовище без фітогормонів. Це пояснюється 
тим, що ефективність ауксинів при укоріненні зменшується під впливом цитокінінів 
попереднього етапу розмноження. 

Ріст пагонів і їх подальше укорінення приводить до утворення невеличких 
рослин з 5-6 листочками. Стебло можна розрізати на 5-6 мікроживців, які у 
сприятливих умовах виростають до нормальних рослин. Процес дозволяє 
безперервно одержувати великі кількості рослин. 

Укоріненість пагонів ін вітро залежить від кількості їх субкультивувань до 
укорінення: із збільшенням кількості пасажів укоріненість зростає і скорочуються 
строки появи коренів на пагонах. 

Висновок: регенераційна здатність рослин залежить від таких чинників: виду 
рослини, місцеположення експланта на рослині, сезонності відбору експланта, 
складу поживного середовища, фізичних факторів (температури, освітленності, 
вологості), кількості субкультивувань і тривалості безпересадочного культивування. 

5. Генетична стабільність при мікроклональному розмноженні та переваги 
і  недоліки клонального мікророзмноження рослин. 

Перенесення рослин з умов ін вітро в умови ін віво – важливий і найбільш 
трудомісткий заключний етап мікроклонального розмноження. Найкращим для 
пересадки є період, коли у рослини добре розростаються корені для поглинання 
мінеральних елементів грунту, а молоді листочки вже здатні до продуктивного 
фотосинтезу. Рослина стає повністю автотрофною для самостійног існування і її 
необхідно пересаджувати у природні умови. 

Важливим аспектом роботи є вибір грунтового середовища у яке переноситься 
рослина, здебільшого це суміш торфу з піском, перлітом або вермикулітом. 
Наприклад для суниць, вишні, смородини використовують суміш – грунт : торф : 
пісок = 1:1:1. Перед висадкою у грунт корені рослин промивають у розчині 
фунгіциду (фундазол, каптан, бенолат). Висаджують не дуже загущено, щоб 
запобігти розвитку грибкових захворювань і сильному видовженню рослин у 
боротьбі за світло. У період вирощування щотижня рослини обприскують слабким 
розчином фунгіциду. 

Фізіологічні особливості молодих листків (відсутність захисного воскового 
шару), а також кореневої системи (недостатньо закріплена у грунті, відсутність 
потужної зони кореневих волосків) не забезпечують нормального водного балансу 
рослин. Інтенсивна кутикулярна транспірація не компенсується надходженням води 
за допомогою тиску кореневої системи, що може призвести до прив’ядання і 
загибелі рослин. Саме тому високий рівень вологості (90-100%) повітря, у якому 
буде знаходитись рослина після пробірки – найважливіший фактор перших тижнів 
вирощування. Для цього використовують установки туманоутворення в теплицях, 
індивідуальне покривання рослин поліетеленовою плівкою або скляним посудом. Як 
правило, високий рівень вологості підтримують до утворення нового листка (два 
тижня і більше). Після цього рослини загартовують – готують до відкритого грунту: 



поступово знімають покриття з рослини і зменшують вологість до природньої. При 
загартуванні рослин, як останній фазі адаптації, необхідно приділяти увагу 
оптимальному живленню рослин. Надлишкове підживлення призводить до 
жирування рослин, вонистають надмірно рослими і погано приживаються після 
перенесення у відкритий грунт. 

Якщо робота проводиться у великих промислових масштабах, то період 
адаптації рослин бажано спланувати і проводити з березня по вересень, що 
скоротить до мінімуму витрати. Рослини, одержані у зимовий період, зберігають у 
холоді (+5 º….+8 º) при освітленні, а весною проводять всі вищеназвані процедури із 
перенесенням в умовивільного існування. 

Мікроклональне розмноження рослин – важливий метод масового 
вегетативного розмноження цінних з харчової, медичної, технічної або естетичної 
точки зору рослин. На сьогодні у світі широко клонують суницю, картоплю, 
орхідею, гвоздику, герберу, плодові ягідні, різні дерев’янисті і лікарські рослини. 
При масовому виробництві рослин важливе значення має генетична стабільність 
садивного матеріалу після всіх етапів мікророзмноження. 

Для позначення рослин, одержаних безстатевим шляхом, у 1903 році К. 
Вебером був запропонований термін «клон» (від рецького klon – гілка, пагін, 
паросток) – ряд послідовних поколіньгенетично однорідних організмів, які 
утворюються в результаті вегетативного розмноження від одного загального предка. 
Наприклад, одержують лінію безвірусних мериклонів гвоздики – потомство однієї 
меристеми. Для мікроорганізмів клон – це сукупність нащадків однієї клітини-
родоначальниці. 

Сучасне уявлення про генетичний статус клонованих рослин, у відповідності із 
чіткою регенераційною здатністю тотипотентних клітин, передбачає одержання 
шляхом мітозу рослин, генетично ідентичних клітинам експланту материнської 
рослини. Практика виявила можливість появи змінених форм. Виділяють три 
основні категорії змін: 

1.Генетичні, які пов'язані з плоїдністю, а також з хромосомними і генними 
мутаціями. 

2.Фенотипічні – пов'язані з морфологічними і анотомічними характеристиками 
рослин. 

3.Онтогенетичні – результат дезорганізації тканинних шарів у химерних 
рослин, або спонтанного зміщення груп клітин у вигляді ініціації росту адвентивних 
органів з різних шарів тканини. 

Частота виникнення відхилень коливається в залежності від вищеназваної 
категорії, а також від виду рослини (від 0,03 до 15%). Генетична стабільність 
рослинного матеріалу ін вітро залежить від моделі розмноження. Найменша 
вірогідність генетичних змін спостерігається при масовому клонуванні рослин з 
нормальних меристем материнських рослин. Такі рослини називають 
«мериклонами» - клонами, які одержані з меристем рослини-донора. 

Бажано уникати розмноження рослин через калусну тканину. Тривале 
переседжування калусу приведе до винекнення у клітинах різних явищ: зміна 
плоїдності, структурні перебудови хромосом, накопичення генних мутацій, 
зменшення або втрата морфогенетичного потенціалу. Саме тому регенерація рослин 
з калусної тканини часто призводить до виникнення організмів зміненої морфології 
(низькорослі, неправильне жилкування і розташування листків), зниженої 
життєздатності. Крім того, у системі калус-пагін організована структура пагона 



може відіграти своєрідну роль «органу-няньки» і впливати на процес органогенезу, 
стимулюючи меристематизацію калусних клітин, які в свою чергу, можуть давати 
початок органам із зміненими властивостями. Такий підхід використовується для 
одержання сомаклональних варіантів рослин. 

Аналіз сучасних досліджень дозволяє зробити висновок, що для зниження 
частоти появи змінених форм у процесі мікророзмноження рослин необхідно: 

· розмноження проводити на основі проліферації пазухових меристем; 
· у процесі культивування вилучати всі бруньки калусного походження; 
· вести розмноження по окремих мериклонах, щоб полегшити контроль за 

походженням рослин; 
· регулярно перевіряти агробіологічні характеристики вибіркових екземплярів 

мериклонів. 
Таким чином, навіть один цінний селекційний екземпляр можна зберегти і 

одержати велику кількість генетично ідентичних йому клоніврослин шляхом 
мікророзмноження. 

Переваги мікроклонального розмноження: 
Високий коефіцієнт розмноження. Метод клонального мікророзмноження 

дозволяє одержати до 1 млн. одиниць садивного матеріалу за один рік, що вже 
зроблено для суниці, гербери, хризантеми та ін. Рослин 

Можливість розмноження протягом року незалежно від погодних умов. 
Наявність лабораторії і теплиці дозволяє це зробити. 

Створення «банку» неінфікованого цінного селекційного матеріалу. У холодній 
кімнаті, при температурі +3º…+5ºС і освітленні, пробірочні рослини можуть 
зберігатися протягом декількох місяців без пересадки. Холодильник об’ємом 0,28 
м3 вміщує до 2 тис. культуральних рослин. У відкритому грунті така ж кількість 
рослин займає від 5 до 6 га ( для плодових культур в залежності від схеми посадки). 

Можливість широкого обміну рослинним матеріалом між регіонами і країнами.  
Одержання безвірусного садивного матеріалу. 
Щодо проблем, то для промислового впровадження мікророзмноження 

необхідно розробляти і вдосконалювати механізацію і автоматизацію основних 
етапів роботи. На сьогодні більшість процесів виконується вручну. 

Вузьким місцем технології мікророзмноження деяких культур залишається 
пересадка пагонів безпосередньо у нестерильні умови для укорінення і одержання 
повноцінних рослин. Велике значення при цьому відіграють субстрат, пересадка 
рослин, умови оточуючого середовища. 

В Україні створюються лабораторії мікроклонального розмноження, виходячи з 
потреб селекції і насінництва. У той же час могли б мати велике значення і 
комерційні фірми-лабораторії. Для їх організації повинно мати місце прогнозування 
рентабельності та виробництва виду продукції, риночна ціна, місткість ринку, 
сезонність постачання. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Які існують етапи мікроклонального розмноження; 
2. Охарактеризуйте експланти, їх походження і введення в культуру. 
3. Назвіть переваги та недоліки клонального мікророзмноження рослин. 
V Використана література:   
1. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
  



Лекція №4 
Тема: Культура ізольованих протопластів, як основа клітинної інженерії. 

План заняття 
1. Одержання протопластів; 
2. Культивування протопластів; 
3. Регенерація рослин з протопластів; 
4. Соматична (парасексуальна) гібридизація; 
5. Практичне застосування соматичної гібридизації 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Одержання протопластів 
Структуру рослинної клітини можна умовно розділити і розглядати як дві 

важливі складові частини вміст і оболонка.  
Перша – протопласт включає ядро і цитоплазму, в якій знаходяться органели.  
Друга – оболонка (клітинна стінка), хімічну основу якої визначають 

полісахариди (целюлоза, геміцелюлоза і пектинові речовини). 
На початку 60-х років ХХ ст. англійський вчений Едвард Кокінг запропонував 

метод руйнування клітинної оболонки, в результаті якого живий вміст клітини 
залишається неушкодженим та життєздатним. Така гола клітина надалі потенційно 
спроможна відновити нову клітинну стінку, ділитися й утворювати клітинні 
агрегати, з яких можна одержувати рослини-регенеранти. 

Протопласти (від грецьк. protos – перший, plastos – утворений, виліплений) – 
клітини, які позбавлені своєї клітинної оболонки. Їх можна характеризувати як 
відокремлені мембраною ядро і цитоплазматичні утворення з власною структурною 
цілісністю і здатністю здійснювати активний метаболізм, біосинтез і трансформацію 
енергії. 

В експерементальній цитології і фізіології рослин протопласт виявляється як 
морфологічно відокремлене утворення при плазмолізі: протопласт у гіпертонічному 
розчині віддає воду, зменшується в об’ємі і відокремлюється від клітинних стінок 
(згортається у клубок). Такого роду методи ізоляції протопластів 
називають механічними. Наприклад, якщо смужку епідермісу цибулі витримати у 
0,5М розчині сахарози до явного плазмолізу, а потім розрізати його тонким лезом, 
то можна спостерігати вихід протопластів у середовище. Механічний метод 
виділення протопластів має незручності і недоліки, серед яких необхідно відмітити 
такі: 

• Виділяється невелика кількість протопластів; 
• Використовуються тільки ті тканини, в яких відбувається екстенсивний 

плазмоліз; 
• Важко одержати протопласти з меристемних тканин; 
• Протопласти зазнають сильного осмотичного шоку; 
• Меттод довготривалий і трудомісткий. 
Інший спосіб був запропонований англійським вченим Е.Кокінгом, який у 1969 

році за допомогою спеціальних ферментів руйнував целюлозно-пектинову оболонку 
і одержував «голі» клітини – протопласти. Після вдалих робіт І. Такебе 
(1971) ензиматичний метод знайшов широке застосування при виділенні 
протопластів у багатьох лабораторіях світу. 

 



Переваги методу переконливі: 
• Одночасно можна виділяти і працювати з великою кількістюпротопластів (106 

– 109); 
• Протопласти не зазнають сильного осматичного ущільнення, вони більш 

інтактні і непошкоджені; 
• Метод відносно швидкий. 
Для ізолювання протопластів використовують суміші різних ферментів, дія 

яких спрямована на гідролітичне розщеплення полісахаридних компонентів 
клітинних стінок. Ці ферменти мають відповідні назви – целюлази, геміцелюлази, 
пектинази. 

Успішне виділення протопластів залежить від багатьох факторів: типу тканини 
(листок, корінь, калус, пилкові зерна, пелюстки тощо), виду і фізіологічного 
станурослини, складу фементів і їх концентрації, часу обробки тканин ферментами, 
вибору осматичного стабілізатора (глюкоза, сахароза, маніт, сорбіт), рН середовища 
і температури. Середовище повинно бути кислим (рН 5,4-6,2), а головне – трохи 
гіпертонічним (0,3-0,8 моль/л), щоб протопласти знаходились у невеликому стані 
плазмолізу (при таких умовах гальмується метаболізм і не відбувається швидка 
регенерація клітинної стінки). Крім того, таке середовище стримує тургор і не 
дозволяє клітинам лопатись. Використовують молоді листки рослин, тому що в їх 
міжклітинній речовині переважно міститься пектин. 

Вихідним матеріалом для виділення протопластів є тканини листків і клітинні 
суспензії. Перед виділенням протопластів поверхню листків стерилізують, епідерміс 
нижньої поверхні листків видаляють або надрізають. Після руйнування клітинних 
стінок суспензія протопластів очищається від решток клітин і тканин фільтруванням 
крізь сітки або фільтри з діаметром отворів від 40 до 150 мкм. Для ефективного 
видалення решток клітин проводять центрифугування. 

Рослинна клітина оточена щільною і міцною пектиново-целюлозною 
оболонкою. Сусідні клітини рослинної тканини мають спільну серединну пластинку, 
що з обох боків оточена целюлозними та геміцелюлозними мікрофібрилами, 
з’єднаними пектиновими сполуками для міцності. Внаслідок цього клітини тканин 
міцно і жорстко скріплені між собою.  

На початку 60-х років ХХ ст. англійський вчений Едвард Кокінг запропонував 
метод руйнування клітинної оболонки, в результаті якого живий вміст клітини або 
клітина без оболонки, але з плазматичною клітинною мембраною, залишається 
неушкодженою та життєздатною. Клітина, позбавлена механічно або за допомогою 
ферментів клітинної оболонки, називається протопластом. Така „гола” клітина 
надалі потенційно спроможна відновити нову клітинну стінку, ділитися й 
утворювати клітинні агрегати, з яких можна одержувати рослини-регенеранти. 
Відсутність клітинної стінки дозволяє виконати низку генетичних маніпуляцій, 
пов’язаних з реконструюванням геному, а також одержати популяції гібридних 
клітин внаслідок злиття протопластів, виділення з клітин мутантного походження 
або клітин іншого виду чи навіть роду рослин. 

Існує два способи руйнування клітинної оболонки – механічний і ферментний. 
Механічний спосіб обмежений незначним виходом протопластів, а також вузьким 
діапазоном видів рослин, до яких його можна застосувати. 

Перше повідомлення про використання ферментів для виділення протопластів 
було зроблено в 1960 р. Протопласти з клітин корінців томатів були отримані 
методом їх обробки неочищеним ферментом целюлазою, одержаним з гриба 



Myrathecium verrucaria. Запропонована методика нині значно модифікована й 
удосконалена завдяки використанню різних ферментів і їх сумішей. До найчастіше 
вживаних ферментних препаратів для виділення протопластів належать дрейселаза 
базидіоміцетів (збагачена целюлазою і пектиназою), пектиназа Rhizopus та ін. 

Кількість ферменту в розчині для руйнації клітиних оболонок варіює від 0,025 
до 5% і залежить від типу ферменту та джерела протопластів. Ферментні суміші для 
ізолювання протопластів готуються на осмотичних стабілізаторах. Рекомендується 
використовувати метаболічно активні стабілізатори (глюкозу, сахарозу, сорбітол) 
разом з метаболічно інертними (манітолом), тому що перші активно засвоюються 
протопластами під час їхнього росту й утворення клітинної оболонки, що 
призводить до редукції осмотичного тиску в середовищі для культивування 
протопластів. 

Для стабілізації мембран протопластів у деяких випадках добавляються 
мінеральні солі, особливо двовалентні катіони Са2+. Декстран-сульфат калію і 
поліаміни додають для нейтралізації шкідливої дії деяких токсичних чинників 
(наприклад, рибонуклеаз) під час ізолювання протопластів, а сироватку бичачого 
альбуміну – для зменшення руйнування органел. 

Оптимальний рН середовища знаходиться в межах 5,5 – 6,0. Температура, при 
який здійснюють виділення протопластів, може коливатися від 20 до 30 о С. 
Позитивні результати отримують за порівняно низьких (+20 о С) і високих (+36 о С) 
температур. Для злакових культур ефективна обробка за знижених температур (+14 
о С) у поєднанні з короткочасною інкубацією при +30 о С. Час, необхідний для 
ізолювання протопластів, може варіювати від 30 хв до 24 год і залежить від 
вихідного матеріалу, суміші ферментів, рН інкубаційного середовища і 
температури. 

Протопласти ізолюють з культивованих in vitro клітин і тканин, але найбільш 
вживаними джерелами для цих цілей є тканини листків і клітинні суспензії. Перед 
виділенням протопластів поверхню листків стерилізують, епідерміс нижньої 
поверхні листків видаляють або натирають карборундом, або для поліпшення 
проникнення ферментів листки густо надрізають. Переважно використовують 
листки стерильних рослин, що культивують in vitro, оскільки при цьому 
забезпечується однорідність вихідних тканин, наявність стерильного матеріалу в 
будь-яку пору року, незалежно від сезону, а також висока повторюваність 
результатів. 

Очищення протопластів. Після руйнування клітинних стінок суспензія 
протопластів очищається від решток клітин і тканин фільтруванням крізь стінки або 
фільтри з діаметром отворів від 40 до 150 мкм. Інкубаційна суміш ферментів 
видаляється центрифугуванням з наступним 3-4-кратним відмиванням у 
промивному розчині або культуральному середовищі. Іноді використовують 
промивання протопластів методом флотації в концентрованих розчинах сахарози, 
манітолу або фіколу. Для ефективного видалення решток клітин, і особливо 
клітинних органел, що забруднюють культури протопластів, ефективні 
центрифугування у градієнті щільності. 

2. Культивування протопластів; 
 Після очищення протопласти ресуспензують у культуральному середовищі. 

Мінімальна щільність при цьому становить 104 в 1 мл культурального середовища. 
Проте більш придатна щільність протопластів 105 в 1 мл. 

Для культивування протопластів застосовують загальновідомі живильні 



середовища (МС, Као і Михайлика). Так для вирощування окремих протопластів 
вики посівної використовують комплексне середовище Као, що містить, як 
доповнення до нормального складу неорганічні речовини, 14 вітамінів, ауксини і 
цитокініни, 10 видів цукрів і цукрових спиртів, 21 амінокислоту, основи 
нуклеїнових кислот, гідролізат казеїну і кокосове молоко. Досить високий відсоток 
утворення колоній одержали наші співвітчизники Ю.Глєба і М.Кабош (1978-
1980рр.) на спеціально оптимізованих живильних середовищах. Протягом перших 
діб протопласти культивуються у темряві, після чого інтенсивність освітлення 
збільшується до 2-5 тис. лк. 

Методи культивування протопластів: 
Метод мікрокапель. Застосовують для культивування незначної кількості 

протопластів або для тестування живильних середовищ. Об’єм крапель не 
перевищує 50 мкл. Для підтримання відповідної вологості в камері на середину 
чашки Петрі поміщають кілька крапель стерильної води. 

Суспензії протопластів. Протопласти суспендують у тонкому прошарку (1мм) 
рідкого живильного середовища, у колбах Ерленмейєра об’ємом 25 мл або в чашках 
Петрі (діаметром 60 мм) з погойдуванням або без нього. 

Метод плейтингу. Протопласти змішують з однаковим об’ємом 
культурального середовища з агаром, що до використання витримують на водяній 
бані за 45˚C. Для необхідної аерації суміш вкривають дно чашки тонким шаром. 

Культивування мобілізованих протопластів.Протопласти, вкриті оболонками з 
альгінату кальцію, спроможні зберігати тургорний тиск в умовах осматичного 
потенціалу культурального середовища, що можна використовувати під час їхнього 
культивування. 

Культивування на „ живильному прошарку”.  Неподільні, але з активним 
метаболізмом клітини, опромінені рентгенівськими або гамма-променями і занурені 
в живильне середовище, можуть підтримати ріст протопластів навіть за дуже 
низької щільності останніх (5 – 50 протопластів на 1 мм). Спільне культивування з 
„живильною культурою” застосовується під час клонування соматичних гібридів, як 
„живильну культуру” часто використовують культуру хлорофілдефектних клітин. 

3. Регенерація рослин з протопластів; 
У процесі культивування життєздатні протопласти регенерують клітинну 

оболонку і перетворюються на звичайну культивовану ін вітро клітину. (схема 
регенерації рослин з протопластів за Вали ханова, 1996, практичне заняття). 
Утворення клітинної стінки протопластів починається відразу після відмивання 
ферментів, за допомогою яких вони були отримані. Протопласти рослин родини 
пасльонових, хрестоцвітих, зонтичних утворюють клітинну стінку протягом близько 
24 год. Через 24-36 год. спостерігаються перші поділи клітин, а через 3-4 тижні 
утворюються колонії калюсних клітин. У процесі культивування поступово (через 2 
тижні) знижують осмотичний тиск у культуральному середовищі з метою 
прискорення поділу клітин. Потім калюси субкультивують на агаризоване 
середовище для регенерації рослин. 

Регенерація рослин здійснюється як шляхом органогенезу, так і внаслідок 
соматичного ембріогенезу (у моркви, спаржі лікарської, картоплі, томатів, тютюну, 
люцерни). У тютюну, петунії, картоплі рослини з протопластів регенеруються легко, 
тоді як у злакових, бобових це залишається проблемою, що пов’язано недостатніх 
фундаментальних знань генетичних особливостей цих рослин. Утаких рослин як 
соя, картопля, черешня, груша стимулює поділ та регенерацію і укорінення вплив на 



протопласти електричної напруги до 125 В. 
Регенерація ембріоподібних структур, ембріоїдів і бруньок відзначена в 

культурі протопластів 212 видів вищих рослин, представлених 96 родами і 31 
родиною. Одна третина від загального числа цих видів належить до родини 
Пасльонових, представники якої досить легко регенерують рослини. 

Попередники целюлози і пектинових речовин синтезуються в основному в 
апараті Гольджі, але можуть утворюватись і в інших клітинних структурах, 
наприклад, в ендоплазматичній сітці під контролем ядра. Протопласти без ядра 
(цитопласти) не можуть відновлювати нову клітинну оболонку. Утворення клітинної 
стінки протопластів починається відразу після відмивання ферментів, за допомогою 
яких вони були отримані. Так, у Vicia haiastana поява перших целюлозних 
мікрофібрил на поверхні протопласта  починається вже через 10-20 хв, а через 20 
год вони утворюють густу сітку. 

Ушкодження зв’язку клітинної стінки з плазмолемою, очевидно, спонукає до дії 
механізми відновлення клітинної стінки. Протопласти рослин родини пасльонових, 
хрестоцвітих, зонтичних утворюють клітинну стінку протягом близько 24 год. Через 
24-36 год спостерігаються перші поділи клітин, а через 3-4 тижні утворюються 
колонії калюсних клітин. У процесі культивування поступово (через 2 тижні) 
знижують осмотичний тиск у культуральному середовищі з метою прискорення 
поділу клітин. Потім калюси субкультивують на агаризоване середовище для 
регенерації рослин. 

У багатьох сільськогосподарських рослин дотепер неможливо одержати 
культуру протопластів з наступною регенерацією рослин, оскільки невідомі 
чинники, що визначають клітинну проліферацію і диференціацію. У тютюну й 
інших представників пасльонових (петунія, картопля, томати) рослини з 
протопластів регенеруються легко, тоді як у злакових і бобових (двох 
найважливіших родин харчових рослин) це залишається проблемою внаслідок 
недостатніх фундаментальних знань з біології рослинної клітини та генетичних 
особливостей детермінації клітин до морфогенезу. У деяких рослин (соя, картопля, 
черешня, груша) вплив на протопласти електричним полем напругою  до 125 В/см, 
що спричиняє електропробій, стимулює поділ отриманих з протопластів клітин, 
сприяє регенерації рослин, поліпшує укорінення. 

Механізми прискорення процесів морфогенезу електрообробкою протопластів 
не встановлені. Можливо, вона впливає на мембрани, посилюючи поглинання 
фітогормонів, або посилює синтез ДНК. Ефективність поділу клітин з протопластів 
підвищується дією теплового шоку на останні перед їхнім висіванням на збагачене 
поживне середовище з агарозою. 

Кількість і різноманітність видів рослин, у яких культивування протопластів 
призводить до утворення калюсних колоній, безупинно збільшується. Регенерація 
ембріоподібних структур, ембріоїдів і бруньок відзначена в культурі протопластів 
212 видів вищих рослин, представлених 96 родами і 31 родиною. 

4. Соматична (парасексуальна) гібридизація; 
Методи злиття протопластів. 
Протопласти несуть негативний поверхневий заряд, що призводить до їх 

взаємного відштовхування. Тому для об’єднання проттопластів необхідно це 
відштовхування подолати або усунути. 

Розроблені і практично використовуються два основних методи злиття –
 хімічний і електричний. 



Хімічний метод передбачає обробку протопластів поліетеленгліколем (ПЕГ), а 
потім – буферним розчином з високим вмістом Са2+, рН 10,5. В інституті клітинної 
біології та генетичної інженерії НАН України методику індукції злиття протопластів 
так і називають: «ПЕГ – високий рН – високий Са2+ (Момот В.П., Кучук М.В., 
Пастернак Т.П., 1988). Додавання ПЕГ до батьківських протопластів приводить до 
їх злипання в результаті дегідратації. 

Поглинання вільної води призводить до утворення отворів по всій поверхні 
плазмалеми і відбувається перетікання внутрішньоклітинного матеріалу. 

На початку 80-х років був розроблений метод електрозлиття 
протопластів (Ватс Д, Кинг Дж., 1984; Хан-Хагердал В., Борнман Х., 1986). 
Протопласти суспензують між двома електродами. При дії змінного струму 
проходить діелектрофорез і протопласти шикуються у ряд таким чином, що 
приєднуються своїми полярними поверхнями один до одного. Потім накладають 
сильний імпульс постійного струму (600в/см 10-20 мкс), який обумовлює утворення 
отворівв ущільнених мембранах. У місцях контактів протопластів утворюються 
містки, по яких відбувається перетікання цитоплазм у вигляді міжпротопластного 
обміну. Успіх культивування продуктів злиття протопластів залежить від їх 
здатності синьезувати нову оболонку, ділитися і давати початок регенерантам. 

Природа злитття протопластів остаточно не з’ясована і активно вивчається. 
Протопласти – «голі» клітини – можуть зливатися і утворювати гібридний 
протопласт, який поступово «одягається» (будує свою клітинну стінку), ділиться і 
спроможний стати гібридною рослиною шляхом ембріоїдогенезу або органогенезу. 

Соматична гібридизація (синонім – парасексуальна гібридизація) – гібридизація 
соматичних клітин шляхом злиття їх ізольованих протопластів 
(англ. Fusionofprotoplasts). 

Застосування методології злиття протопластів дозволяє соматично схрещувати 
філогенетично віддалені види рослин, а також створювати додаткові резерви 
спадкової мінливості. У нинішній час селекціонер мало зацікавлений у тому, щоб 
зробити дикі форми культурними. Для нього набагато важливіше передати від 
«дикуна» до культурної форми окремі гени, які можуть надати стійкості культурним 
рослинам до біотичних і абіотичних факторів довкілля. 

Р.Г. Бутенко і А.А. Кучко (1977) одержали фертильний соматичний гібрид між 
диким і культурним видами Solanumchacoence та S. Tuberosum, який 
характеризується стійкістю до вірусу У. Цей гібрид застосовується у подальших 
селекційних схрещуваннях. 

Для декоративного садівництва викликають інтерес соматичні гібриди Дж. 
Пауера між видами Petuniaparodi і P. parvifolia, які статевим шляхом не 
схрещуються. Цим способом до селекції залучено нову ознаку «розгалужений пагін, 
що стелеться». Х. Шенх одержав соматичний гібрид між капустою і турнепсом 
(перко). Аналогічних прикладів можна навести дуже багато. 

Методами парасексуальної гібридизації створені міжродові та міжтрибні 
гібриди. Особливий науковий інтерес викликають міжцарственні клітинні гібриди, 
які одержують шляхом злиття протопластів рослиннтх і тваринних клітин; 
наприклад , протопластів еретроцитівщура і дріжджових клітин, протопластів 
моркви і людини та ін. Одержати рослинно-тваринні «монстри» не вдається тому, 
що еволюційно закріплений консерватизм передачі спадкової інформації усуває 
негомологічні хромосоми у метафазі першого мейозу і подальше ділення 
неможливе. 



Соматичні цибриди. Спадкова інформація рослинної кліттини зберігається в 
геномі (хромосомах ядра) і цитоплазмоні (ДНК хлоропластів і мітохондрій). Існують 
методи вилучення або інактивації ядра, що приводить до одержання протопластів 
без ядра – цитопластів. При злитті протопласті і цитопласта 
утворюється соматичний цибрид. Таким чином, генетична основа соматичного 
цибрида може складатися з елементів двох цитоплазмонів і одного із ядер 
батьківських протопластів. Саме тому метод соматичної гібридизації дозволяє 
одержувати такі форми рослин, що відрізняються сукупністю генів від статевих 
гібридів, а також створювати нові унікальні комбінації генів (цитоплазматичні 
гетерозиготи). 

Наприклад, при злиттті протопластів мезофілу томатів і картоплі були одержані 
соматичні гібриди, які диференціювали за білковими маркерами на два типи: 
«помати» (з пластидами від картоплі) і «топати» (з пластидами від томатів). 

Спеціалісти вважають, що у гібридів, які об’єднують елементи цитоплазми 
обох батьків і мають ядро одного з них, перспективне майбутнє. При злитті 
цитоплазмонів можуть відбуватися рекомбінації мітохондріальних або 
хлоропластних ДНК, які приводять до створення нових генотипів. 

Після одержання соматичних гібридів або цибридів необхідно проводити 
біохімічний і цитологічний аналіз батьківських форм і гібридів першого покоління 
за спеціальними методиками. 

Методи добору гібридних клітин і рослин 
У результаті злиття протопластів звичайно виникають два типи гібридних 

клітин – гомокаріони (складаються з клітин одного батька) і гетерокаріони 
(складаються з клітин обох батьків). 

Гетерокаріони або гетерокаріоцити, кількість яких значно менша, ніж вихідних 
батьківських протопластів, легко втрачаються в процесі культивування. Тому 
успішне одержання соматичних гібридів значною мірою залежить від ефективності 
засобів виявлення і виділення продуктів злиття. 

Селекція може бути проведена безпосередньо після процедури злиття або на 
різноманітних стадіях культивування соматичних гібридів. 

Існують різні методи тестування протопластів після їх злиття та регенерованих 
з них рослин, до них відносяться: 

- генетична комплементація; 
- фізіологічна комплементація; 
- біохімічна комплементація; 
- візуальний метод; 
- використання біохімічних мутантів; 
- добір за інтенсивністю росту; 
- добір за морфологічними ознаками. 
Генетична комплементація 
Для доказу гібридної природи рослин, регенерованих з гібридних клітин, 

використовують генетичну комплементацію. Генетична комплементація – це така 
взаємодія генів у гібридній клітині, внаслідок якої відновлюється функція 
дефектних генів. Наприклад, як батьківські лінії використовували два сорти 
тютюну, що відрізнялися дефектними хлоропластами. У кожного сорту ядерний 
геном містив рецесивні гени V і S, які спричинюють світло-залежну хлорофільну 
недостатність. Рослини, гомозиготні за будь-яким з цих генів, у разі вирощування за 
інтенсивного освітлення знебарвлюються і гинуть. Статеві гібриди мають нормальні 



хлоропласти, тому що мутації в їхніх клітинах комплементували. Такий самий 
результат отримують після злиття гаплоїдних протопластів обох сортів. 
Експеримент складався з декількох етапів. Спочатку в культурі пиляків були 
отримані гаплоїдні рослини, які вирощували за слабкого освітлення і тому мали 
зелений колір. Потім з їхніх листків виділяли  протопласти, зливали і культивували 
до утворення клітинних колоній. Останні пересаджували на середовище для індукції 
стеблового органогенезу і культивували при освітленні 10 000 лк. За таких умов 
тільки гібридні рослини утворювали хлорофіл і виживали, негібридні були 
альбіносами і гинули. 

Хлорофілдефектні мутації, контрольовані хлоропластними генами, притаманні 
багатьом культурним рослинам, тому використання генетичної комплементації на їх 
основі є одним з найбільш надійних і простих шляхів  ідентифікації соматичних 
гібридів. Перевагою роботи з ними є можливість виявлення цитоплазматичних 
гібридів, а також цитоплазматичних гетерозигот. 

Проте, недоліком методу є те, що гібриди добираються лише на стадії 
регенерації рослин, тобто втрачається багато часу. 

Крім хлорофільних мутантів для селекції парасексуальних гібридів методом 
генетичної комплементації використовують й інші мутанти, наприклад ауксотрофні. 
Ауксотрофи – це біохімічні мутанти клітин, які внаслідок мутації втратили 
спроможність рости на звичайному поживному середовищі і потребують додаткових 
речовин, синтез яких у них блокований мутацією. 

Наприклад, виділено один гібрид печінкового моху шляхом злиття 
протопластів чоловічого штаму, ауксотрофного за глюкозою, з протопластами 
жіночого штаму, дефектного за нікотиновою кислотою.  

Іншим методом добору гібридних клітин є фізіологічна комплементація, для 
якої характерна здатність гібридних клітин жити і розмножуватися або переходити 
до організованого росту (морфогенезу) в умовах культури, при яких батьківські 
клітини цього робити неспроможні. Ця здатність батьків до росту і морфогенезу не 
пов’язана з мутацією, а є нормальною фізіологічною реакцією на зовнішні умови. 
Вперше успішно використали цей метод П. Карлсон зі співробітниками в 1972 р. під 
час одержання міжвидового соматичного гібриду у тютюнів Nicotiana glauca i 
N.langsdorffii. Клітини статевих гібридів між цими видами були отримані раніше і не 
потребували для росту в умовах in vitro ауксинів. Клітини батьківських видів у 
культурі in vitro були ауксин-залежними. Протопласти з мезофілу листків обох видів 
зливали з наступним культивуванням на середовищі без ауксинів. Клітини, 
спроможні рости за цих умов, були гібридними. 

При використанні фізіологічної комплементації спочатку вивчають умови 
культивування для росту батьківської форми і виявляють придатні для росту клітин 
одного батька і непридатні для іншого. Потім суспензію клітин після злиття 
поміщають послідовно на ці різні живильні середовища, у кожному з  них 
відповідно гинуть клітини одного з батьків, але продовжують рости і розвиватися 
гібридні клітини. 

Існують й інші підходи селекції гібридних клітин після злиття протопластів, що 
можна використовувати в тому разі, коли немає специфічних генетичних маркерів 
або не вивчена можливість застосування фізіологічної комплементації. Ці методи 
полягають в інактивації протопластів перед злиттям речовинами – інгібіторами 
метаболізму клітини. Функціонування клітин відновлюється методом злиття з 
іншими клітинами, інактивованими іншими інгібіторами, тобто відбувається 



своєрідна біохімічна комплементація. 
Метод обробки метаболічними інгібіторами популяцій вихідних клітин для 

соматичної гібридизації полягає в тому, що батьківські клітини обробляють 
інгібіторами незворотної дії, такими, як йодацетат, йодацетамін або 
діетилпірокарбамід, внаслідок чого розвиваються лише гібридні клітини. 

Обробка йодацетатом використана для одержання соматичних гібридів 
N.sylvestris + N. tabacum i N. plumbaginifolia + N. tabacum. Для одержання 
соматичних гібридів ефективний спосіб, коли протопласти одного батька 
обробляють біохімічним інгібітором, що інактивує метаболізм цитоплазми, а 
протопласти іншого батька опромінюють гамма-променями 60Со або 
рентгенівськими променями, що інактивують основні функції ядра. 

Життєздатними після такої обробки є лише гібридні клітини. Проте вважається, 
що селекція за принципом компліментарності призводить до виживання переважно 
амфідиплоїдних соматичних гібридів і виключення інших потенційно цінних 
генотипів. Останні можуть містити один повний геном і лише декілька хромосом 
іншої батьківської рослини, тобто бути асиметричними і тому губляться в процесі 
жорсткого добору. Внаслідок цього добір окремих гетерокаріонів ефективніше 
проводити візуальним методом. 

Візуальний метод ґрунтується на виділенні ознаки, за якою можна було б легко 
ідентифікувати гібридні клітини з суміші батьківських. Наприклад, використовуючи 
інвертований мікроскоп і мікроманіпулятор, можна відібрати продукт злиття 
протопластів мезофілу (зелені пластиди, мало цитоплазми,  велика вакуоля) і 
калюсів (збагачених цитоплазмою з чітко вираженими цитоплазматичними тяжами, 
добре видимим ядром). Перевагою цього методу селекції гібридних клітин є те, що 
він не пов’язаний з використанням мутантів або попереднім вивченням 
різноманітних умов культивування. 

За відсутності природних візуальних маркерів протопласти до злиття фарбують 
флуоресціюючими барвниками. Протопласти для злиття мітять фарбами з різною 
флюоресценцією. Наявність двох кольорів флюоресценції в одній клітині і є 
показником здійснення потрібного злиття. На виживання клітин фарба не впливає. 

Проте, метод візуальної селекції клітин має свої недоліки. Здебільшого він 
застосовується для протопластів калюсної тканини, тому що їх легше культивувати 
в індивідуальній культурі. Селекція і подальше культивування в мікрокраплях 
окремих гетерокаріоцитів (гібридних клітин) є водночас і методом клонування, 
тобто одержання популяції клітин від однієї клітини. 

Клонування окремих продуктів злиття протопластів гарантує одержання 
гібридних рослин. 

5. Практичне застосування соматичної гібридизації 
Гібридизація соматичних клітин є принципово новою технологією селекційного 

процесу. Вона дає змогу схрещувати форми і види рослин, для яких схрещування 
статевим шляхом неможливе. Тобто використовується для подолання несумісності у 
разі міжвидової гібридизації. 

Під час злиття соматичних клітин в їх подальшому культивуванні утворюються 
гібриди з різною кількістю хромосом. За допомогою гібридизації соматичних клітин 
між культурним і диким видами картоплі, тютюну отримано цінні форми з 
господарсько-цінними ознаками. 

До недосконалості методу належать труднощі позбавлення від небажаних ознак 
і одержання стерильних рослин, які обмежують поширення соматичної гібридизації 



в селекції. Для того, щоб перенести корисні гени з рослин диких видів у культурні, 
потрібна міжгенна рекомбінація або хромосомне заміщення між ними. 

На сьогодні можна окреслити такі потенційні напрями практичного 
використання соматичної гібридизації: 

• Утворення нових гібридних форм; 
• Внесення в геном окремих генів і груп генів, частин і цілих хромосом; 
• Використання методів соматичної гібридизації для створення ліній з 

доданими хромосомами; 
• Дослідження модифікованих ознак, що отримані на рівні клітини методом 

рекомбінантної ДНК або внаслідок мутагенезу; 
• Перенесення ознак, локалізованих в органелах, одержання цибридів. 
Соматичну гібридизацію можна розглядати як один із засобів генетичної 

трансформації рослин. У результаті об’єднання рослинних геномів (ядер і 
цитоплазми) виникають унікальні можливості для одержання нових комбінацій 
генів, що неможливо одержати класичними методами генетики і селекції. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Які методи одержання та культивування протопластів? 
2. Яким чином відбувається регенерація рослин з протопластів? 
3. Охарактеризуйте соматичну (парасексуальну) гібридизацію. 
4. Назвіть практичне застосування соматичної гібридизації. 
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Лекція №5 
Тема: Використання методів in vitro в селекції рослин. 

План заняття 
1. Об’єкти для клітинної селекції. 
2. Методи відбору в клітинній селекції. 
3.Сомаклональна мінливість та причини її виникнення. 
4. Одержання рослин, стійких до біотичних та абіотичних стресових 

факторів. 
5. Використання клітинної селекції в селекційному процесі. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Об’єкти для клітинної селекції. 
Одним із важливих напрямків в біотехнології рослин є клітинна селекція при 

якій добір клітинних ліній і рослин з новими спадковими ознаками відбувається на 
рівні культивованих in vitro клітин. Основним завданням досліджень по клітинній 
селекції є одержання за допомогою сучасних методів молекулярної і клітинної 
біології широкого спектру мутацій у рослин, відбір із них найбільш цінних і після 
фізіолого-генетичного вивчення, використання їх в селекційній роботі по створенню 
нових сортів. Одержання рослин із відібраних в селективних умовах мутантних 
клітин можливе завдяки унікальній властивості рослинної клітини - 
тотипотентності. 

Перші мутанти були отримані в середині 70-х років при використанні простих 
прийомів селекції на рівні калусних тканин. 

Більшість робіт в даній області досліджень проведено в 80-ті роки. Перелік 
мутантів з важливими сільськогосподарськими ознаками досить великий. До них 
відносяться мутанти стійкості до стресових факторів, гербіцидів, різних 
захворювань, зверх продуцентів незамінних амінокислот. Потужним джерелом 
генетичної різноманітності рослин є сомаклональна мінливість, що виникає при 
проходженні рослинами стадії неорганізованого росту, яка дозволяє проводити 
ненаправлену селекцію in vitro. 

Не дивлячись на великі перспективи цілеспрямованого покращення ряду ознак 
рослин in vitro, технологія клітинної селекції все ж залишається хоч і важливим, але 
лише доповненням до традиційних методів селекції. 

Клітинна селекція вивчає теоретичні та практичні аспекти виникнення 
генотипової і фенотипової мінливості клітин та методи відбору клітин з новими 
цінними властивостями. При модифікуванні складу поживних середовищ можна 
цілеспрямовано впливати на репродукцію клітин із заданим числом хромосом в 
ядрі. 

Теоретичною базою клітинної селекції є положення про тотипотентність 
культивованої рослинної клітини. Рослинна клітина переведена в умови культури 
зберігає всю основну генетичну інформацію про цілий організм і при наявності 
відповідних умов може її реалізувати. Генетичні зміни, в першу чергу мутації, які  
при цьому виникають, після регенерації можуть проявитись у вигляді нових ознак у 
створених рослин, що дає можливість методом культури клітин одержувати нові 
селекційно перспективні форми с.г. культур. 

Дослідження мутагенного ефекту іонізуючого опромінення з селекційною 
метою, які були розпочаті Делоне (1928-1930рр), а також хімічних мутагенів 



(Рапопорт 1943-56рр) сприяли становленню цілого напрямку в області 
експериментального мутагенезу – мутаційної селекції рослин. Успіхи, досягнуті в 
культивуванні in vitro рослинних клітин дали можливість використовувати їх в 
селекції нових форм рослин. 

2. Методи відбору в клітинній селекції. 
При розробці ефективних клітинних технологій гостро стоять наступні 

питання: 
1. Одержання великої кількості клітинних штамів рослин для селекційної 

роботи; 
2. Розробка технологій направленого впливу на генетичну мінливість клітин, 

що формують ці штами; 
3. Розробка технологій по регенерації із них великої кількості життєздатних 

фертильних рослин. 
Основними перевагами використання клітинних культур є: 
-можливість маніпуляції з мільйонами клітин, як мутабельними одиницями; 
-проведення направленої селекції в чашці Петрі та регенерація рослин із 

мутантних клітин. 
Як об’єкт для мутагенезу можуть бути використані: 
- калусні тканини; 
- суспензійні культури; 
- ізольовані протопласти; 
- іноді пилок та насіння. 
Вибір об’єкту залежить від наявності розроблених технологій стосовно до 

різних видів рослин, а також від кінцевої мети досліджень. 
Калусна тканина є легко доступним матеріалом, який часто використовується 

для селекції мутантів стійкості. Застосовують свіжовиділену або пересаджену 
калусну тканину, яка не втратила здатності до регенерації. 

Однак при роботі з калусними культурами відмічаються деякі недоліки: 
- повільний ріст калусних тканин; 
- нерівноцінний для всіх клітин ефект мутагенів, а також токсичних речовин, 

що використовуються як селективні агенти; 
- одночасно із стійкими, можливе виживання чутливих клітин, які знаходяться в 

безпосередньому контакті з мутантними. В зв’язку з цим не виключено виділення 
химерних клітинних ліній. 

Суспензійна культура. Отримують її із калусної тканини, ре суспендуючи 
калуси протягом декількох пасажів в рідкому середовищі. Використовують для 
одержання клітинних ліній стійких до антибіотиків, амінокислот та їх аналогів, 
солей важких металів. 

Ізольовані протопласти. Відкривають широкі можливості для клітинної селекції 
спонтанних та індукованих мутантів. Виділення великих однорідних популяцій, 
гаплоїдних і диплоїдних мезофільних протопластів, які активно діляться дозволило 
провести кількісні дослідження мутагенезу соматичних клітин, а також 
проаналізувати експресію індукованих фенотипових змін на клітинному та організм 
енному рівні та їх трансмісію в потомстві. 

При вивченні мутагенезу на культивованих рослинних клітинах, як фенотипів 
маркер використовують стійкість до токсичних концентрацій амінокислот та їх 
аналогів, антибіотиків, основ нуклеїнових кислот. Процедура виділення мутантів 
через культуру клітин характеризується селекцією певних фенотипових варіантів на 



клітинному рівні, регенерацією з них рослин та експресією змін в потомстві. 
Для відбору різних мутантів використовують наступні прийоми: 
1). Пряма (позитивна) селекція, при якій виживає лише певний пошуковий 

мутантний тип клітин; 
2). Непряма (негативна) селекція, яка основана на вибірковій загибелі клітин, 

що діляться нестійко, але потребує додаткової ідентифікації у них мутаційних змін; 
3). Тотальна селекція, при якій індивідуально тестуються всі клітинні клони, що 

утворилися; 
4). Візуальна селекція та неселективний відбір, коли варіантна лінія може бути 

ідентифікована серед всієї популяції клітин візуально або при використанні 
біохімічних методів (тонкошарова або рідинна хроматографія, радіо імунний аналіз, 
мікроспектрофотометрія). 

Пряма селекція найбільш поширений метод і використовується в основному 
для виділення мутантів стійкості до гербіцидів, антибіотиків, токсинів. 

Схема прямої селекції 
- обробка клітин мутагеном; 
- культивування клітин в неселективних умовах (3-5-клітинних поділів); 
- культивування клітин на селективних середовищах (відбір клітинних 

варіантів); 
- культивування колоній на регенераційних середовищах (можлива повторна 

перевірка варіантних клонів на стійкість); 
- регенерація рослин і їх розмноження (проведення тестів на стійкість, 

біохімічні дослідження); 
- висадка рослин в грунт (тестування на стійкість насіння, вивчення генетичної 

природи стійкості). 
Метод непрямої селекції ефективний при відборі умовно летальних мутантів 

(ауксотрофних та температурочуттєвих); 
Тотальна селекція використовується для виділення мутантів, дефектних за 

потребою живлення; 
Візуальна селекція застосовується для відбору хлорофіл дефектних мутантів, 

стійких до стрептоміцину та деяких гербіцидів. Для селекції цих мутантів 
використовують такі концентрації цих речовин, які на середовищах, індукуючи 
позеленіння, не пригнічували ріст тканин, а призводили до їх знебарвлення. 
Мутанти стійкості мають зелене забарвлення. 

При неселективному відборі нових варіантів можуть бути використані 
біохімічні підходи (тонкошарова і рідинна хроматографія, радіоімунний аналіз, 
мікроспектрофотометрія). 

Завдяки тотипотентності рослинної клітини можна прослідкувати експресію 
індукованих in vitro фенотипових змін у рослин-регенерантів, довести генетичну 
природну мінливість та детально вивчити її шляхом гібридизаційного аналізу. 

Мутаційна природа фенотипових змін підтверджується при статевому 
схрещуванні регенерантів з вихідними рослинами і може бути пов’язана з ядерними 
або цитоплазматичними детермінантами. 

3.Сомаклональна мінливість та причини її виникнення. 
Процес культивування клітин і тканин на штучних поживних середовищах 

супроводжується різними аномаліями мітозу, що призводить до виникнення значної 
генетичної різноманітності в популяціях клітин калусних тканин. Різні типи 
морфогенезу – соматичний ембріогенез та органогенез – також можуть по-різному 



впливають на генетичні зміни і відповідно на фенотип рослин. 
Фенотипові і генетичні зміни виявляються також, серед рослин, отриманих із 

ізольованих протопластів. Варіабельність хромосомних чисел рослин, які пройшли 
стадію неорганізованого росту, в тій чи іншій мірі відображають таку в 
культивованих in vitro клітинах. Подальші дослідження підтвердили, що 
проходження клітинами стадії неорганізованого росту in vitro сприяє виникненню 
нових форм рослин – сомаклональних варіантів, які відрізняються від вихідних 
рослин за фенотиповими та генотиповими ознаками. 

Основними причинами виникнення сомаклональних варіантів є: 
- генетична гетерогенність соматичних клітин вихідного експланту; 
- генетична та епігенетична мінливість, яка індукується умовами культивування 

in vitro. 
При цьому частота утворення сомаклональних варіантів характеризується 

залежністю від генотипу і вихідного експланту. 
Багато чисельні цитологічні дослідження свідчать, що варіабельність, яка 

індукується умовами культивування in vitro, пов’язана з генетичними змінами. 
Регенеранти рослин, одержані із соматичних клітин і які мають певні відміни 

від вихідних форм називають сомаклони. 
Природа і механізми виникнення сомаклональної мінливості: 
1) природна генетична різноманітність клітин рослин; 
2) мінливість геному в процесі культивування in vitro, яку П.Ларкін та 

В.Скофкрофт підрозділяють на такі категорії: 
- грубі каріологіччні зміни; 
- кріптичні невидимі при цитологічному аналізі, хромосомні перебудови; 
- пересування мобільних генетичних елементів; 
- ампліфікація та редукція генів; 
- соматичний кросинговер та обмін сестринськими хроматидами; 
- кріптична елімінація вірусів. 
3) мінливість цитоплазмону (перебудова мітохондріону). 
Крім сомаклональної варіабельності, пов’язаної із спадковою перебудовою 

геному, відмічені нововиявлені фенотипові зміни, що позначаються, як епігенетичні 
і які можуть стабільно передаватись дочірнім клітинам, але не проявлятись в 
регенерованих рослинах або в їх статевому потомстві. 

Здатність до калусоутворення, регенерації рослин, а також безпосередньо 
ступінь різноманітності серед сома клонів можуть в значній мірі залежати від: 

1) генотипу рослини та вихідного експланту (його природи і стадії розвитку); 
2) умов культивування і регенерації рослин (довго тривалість культивування, 

співвідношення регуляторів росту, які регулюють клітинний та тканинний 
гомеостаз). 

Перспективними є дослідження сомаклональної мінливості за наступними 
напрямками: 

1). Направлена селекція сомаклонів (в залежності від потреб селекційної роботи 
дає можливість проводити направлений відбір варіантів, проте необхідне подальше 
вивчення кореляції між стійкістю на клітинному рівні та експресією цих ознак на 
рівні рослин; 

2).Індукований мутагенез in vitro (може значно розширити спектр 
сомаклональної мінливості і відповідно інтенсифікувати дослідження направленої 
селекції in vitro; 



3). Трансформація та перенесення окремих генів (генетична інженерія рослин 
шляхом перенесення окремих клонованих генів – найбільш ефективний шлях 
направленої зміни генотипу рослин). 

4. Одержання рослин, стійких до біотичних та абіотичних стресових 
факторів. 

Завдяки клітинній селекції були отримані рослини стійкі до лікарських 
препаратів, амінокислот та їх аналогів, гербіцидів, стресових факторів (засолення, 
важкі метали, посуха, екстремальні температури, радіаційний стрес), хвороб. 

Одержання рослин-регенерантів, стійких до біотичних та абіотичних факторів: 
- посуха (поліетиленгліколь, 99-880мМ маннітол); 
- засолення ( хлоридне та сульфатне); 
- важкі метали ( цинк, кадмій, мідь, ртуть, алюміній, кадмій); 
- екстремальні температури; 
- хвороби (патотоксини, культуральні фільтрати, патогени); 
- іонізуюче опромінення. 
Стійкість до лікарських препаратів. В основі лежить специфічна дія 

антибіотика на рослинну клітину, яка фенотипові виражається в знебарвленні фото 
синтезуючих (зелених) тканин або в пригніченні росту тканин, які культивуються in 
vitro. Стійкі лінії відбирають на відповідних середовищах по їх здатності 
синтезувати або рости в умовах селективного тиску антибіотиків. 

Отримані канаміцин -, стрептоміцин-, спектиноміцинстійкі лінії. 
Антибіотикостійкі мутанти відіграли важливу роль в генетичних дослідженнях 
цитоплазматичних органел та їх генів. Вони широко використовуються як маркери в 
експериментах по переносу пластид і отриманню, а також вивченню 
цитоплазматичних гібридів, в дослідах по одержанню соматичних гібридів та 
цибридів. 

Стійкість до амінокислот та їх аналогів. Культивування клітин проводять на 
середовищах, які містять амінокислоти та їх аналоги. Механізми, якіобумовлюють 
стійкість до амінокислот та їх аналогів:  

-послаблення зворотнього контролю біосинтезу амінокислот, яке відповідно 
призводить до їх надсинтезу. Надсинтез природніх амінокислот знешкоджує 
токсичний ефект антиметаболіту; 

-зменшення проникності аналогу в клітини; 
- розпад аналогу в процесі метаболізму в нетоксичні з”єднання; 
- порушення можливості включення аналогу в білки. 
Отримані мутанти стійкі до лізину, треоніну, валіну, триптофану, метіоніну та 

їх аналогів. Такі біохімічні мутанти застосовують для вирішення ряду 
фундаментальних питань біології рослин. Селекція на стійкість до амінокислот  
може бути використана для безпосереднього відбору форм рослин стійких до 
певних захворювань, стресових факторів. Наявність таких мутантів буде сприяти 
поглибленому вивченню механізмів стійкості рослин до несприятливих факторів 
зовнішнього середовища і виділенню більш досконалих сортів. 

Стійкість до гербіцидів. Завдяки внесенню в поживні середовища гербіцидів 
були отримані мутанти стійкості до гербіцидів групи карбаматів, до гліфосату, 
піклораму, амітролу, тразину, сульфонілсечовини, раундапу, фосфінотрицину. 

В природних умовах вищі рослини зазнають багато чисельних стресів. 
Стресовим може бути будь-який зовнішній фактор, який викликає у рослини хімічні 
та фізичні зміни, що впливають на нормальний ріст і розвиток, призводять до 



зниження якості і стійкості с.г. культур. Особливо актуальними є дослідження 
направлені на вивчення експресії генів при зовнішньому стресі, стрес-індукуючих 
білків та генів, які їх кодують, що дає можливість конструювати рослини стійкі до 
умов зовнішнього середовища. Для селекції in vitro солестійких рослин 
використовують пряму селекцію з застосуванням калусних або суспензійних 
культур. Таким же шляхом відібрані лінії стійкі до важких металів. 

Стрес, викликаний посухою призводить до пошкодження рослин, що 
обумовлюється інактивацією ферментів, порушенням біохімічних шляхів, 
накопиченням токсичних речовин, дефіцитом живлення. Для робіт по клітинній 
селекції рослин на посухостійкість важливим моментом є наявність клітинних 
механізмів осморегуляції. З метою імітації in vitro стресового ефекту посухи, 
застосовують поживні середовища, які доповнені осмотичноактивними речовинами 
котрі знижують зовнішній водний потенціал. Такою речовиною є полі 
етиленгліколь. 

Причиною стресового фактору у рослин можуть бути відносно високі та низькі 
температури. Холодовий стрес може бути викликаний температурами від 0 о до 
+10о -15о С. Такого стресу найбільш зазнають рослини тропічних і субтропічних 
зон. 

5. Використання клітинної селекції в селекційному процесі. 
Досягнення і перспективи клітинної селекції у створенні нових сортів 

сільськогосподарських рослин. 
При розробці ефективних клітинних технологій гостро стоїть питання: 
1) одержання для селекційних цілей пшениці та інш. с-г. культур великого 

числа штамів клітин цих рослин; 
2) розробка технологій направленого впливу на генетичну мінливість клітин, 

що формують ці штами; 
3) технологій по надійній регенерації із них великої кількості життєздатних 

фертильних рослин; 
4) розробка методів відбору із сомаклонів рослин із цінними генетично 

закріпленими ознаками і передача їх для подальшої селекційної роботи. 
Клітинні технології в селекції пшениці. 
1) одержання калусної культури соматичних клітин і тканин при використанні 

твердих агаризованих середовищ. 
Селекцією рослин називається наука, що вивчає способи створення нових та  

досконалення наявних сортів культурних рослин із важливими в практиці ознаками.  
Розрізняють декілька основних методів селекції: відбір, гібридизація, мутагенез і   
поліплоїдія. 

Штучний відбір - основа селекційного процесу. У комплексі з генетичними 
методиками відбір дає можливість створювати сорти рослин із заздалегідь 
зумовленими особливостями. Відбір може бути масовим та індивідуальним. 

Масовий відбір являє собою виділення ряду рослин за зовнішніми ознаками без 
перевірки їх генотипу. Хороші результати в даному випадку відзначаються при 
високому коефіцієнті успадкування потрібних властивостей. Даний вид відбору 
ефективний відносно якісних особливостей, контрольованих одним або кількома 
генами, і рідко дає позитивні результати щодо полігенних якостей з низьким 
коефіцієнтом успадкування. У цьому випадку затребуваний індивідуальний 
(методичний) відбір.metody selekcii_rasteniy 

При проведенні індивідуального відбору (за генотипом) оцінюють потомство 



кожної окремо взятої рослини в ряду кількох поколінь з урахуванням контролю 
особливостей, важливих для селекціонера. Згодом залишають тільки ті екземпляри 
рослин, які дали максимальну кількість нащадків із цінними якостями. Завдяки 
цьому, стає можливим оцінювати спадкові властивості окремо взятих особин і 
здатність передавати їх наступним поколінням. 

Більш ефективною вважається методика поєднання відбору з деякими видами 
схрещування (гібридизації). Всі методи гібридизації можна поділити на аутбридинг 
(неродинне, або міжсортове схрещування) і інбридинг (близькоспоріднене, або 
внутрішньосортове схрещування). Інбридинг аналогічний самозапиленню у рослин, 
що призводить до збільшення гомозиготності. Для так званих чистих ліній рослин 
характерна не тільки наявність цінних ознак, але і понижена життєздатність, що 
обумовлено переходом у гомозиготний стан всіх шкідливих рецесивних мутацій. 
Якщо чисті лінії продовжувати схрещувати між собою, то з'являється ефект 
гетерозису. Завдяки аутбридингу, всередині одного сорту підтримуються цінні 
властивості і поліпшуються в наступних поколіннях гібридів за рахунок підвищення 
рівня гетерозиготності нащадків і гетерогенності популяції. 

Селекціонерами часто застосовується метод поліплоїдії і віддаленої 
гібридизації при створенні нових сортів рослин, зокрема метод автополіплоїдії. У 
ході цього процесу відбувається збільшення розмірів клітин через збільшення 
кількості хромосом. Також підвищується стійкість рослин до впливу шкідливих 
мікробів (вірусів, бактерій, грибків), несприятливих фізичних і хімічних факторів. 
Доведено, що поліплоїдні організми є більш життєздатними, ніж диплоїдні. 80% 
нині існуючих культурних рослин є поліплоїдними. До них відносяться зернові 
культури, овочеві та плодово-ягідні, лікарські, технічні і декоративні рослини, що 
дають великі врожаї, в порівнянні з диплоїдними аналогами. 

В основі алло поліплоїдії лежить метод віддаленої гібридизації - схрещування 
екземплярів рослин, що належать до різних видів, іноді родів. Так, були отримані 
міжвидові гібриди-поліплоїди редьки і капусти, пшениці та жита, що мають високу 
врожайність, невибагливість і стійкість до багатьох шкідливих факторів і хвороб. 

У селекції рослин часто застосовують спонтанні мутації. Так, при природній 
мутації єкземпляра жовтого люпину було отримано кілька сортів солодкого люпину, 
придатного в якості корму худоби, тоді як початковий вид, що містить алкалоїди, 
худоба не поїдала. Величезна кількість мутантів характерна для плодових культур. 
Вони описані як нові сорти або існують в гібридизації з іншими формами. 

В даний час в багатьох наукових лабораторіях ряду країн проводяться роботи з 
отримання індукованих мутацій. Такі мутанти були виділені за допомогою впливу 
фізичних факторів (наприклад, рентгенівського випромінювання) у деяких злакових 
культур. Вони відрізняються рядом цінних властивостей: підвищеною врожайністю, 
збільшенням розміру насіння і ін. 

Клітинна селекція – один із важливих напрямків в біотехнології рослин. Відбір 
клітинних ліній і рослин з цінними спадковими ознаками відбувається на рівні 
клітин, що культивуються in vitro в селективних умовах. Основною перевагою 
клітинної селекції є можливість маніпулювати з мільйонами клітин, проводити 
направлену селекцію в чашках Петрі і регенерацію рослин. Отримання рослин із 
відібраних у селективних умовах клітин можливе завдяки унікальній властивості 
рослинних клітин – тотипотентності. 

Для проведення клітинної селекції використовують такі прийоми: 
- пряма (позитивна) селекція, при якій виживає певний мутантний тип клітин; 



- непряма (негативна) селекція, яка базується на вибірковій загибелі клітин 
дикого типу, які діляться, і виживанні метаболічно неактивних клітин, але 
потребує додаткової ідентифікації у них мутаційних змін; 

- ступінчата, або поступова селекція, при якій концентрацію токсичної 
речовини підвищують поступово. Як правило селекцію починають з 
концентрації, яка викликає загибель 50 % клітин; 

- тотальна селекція, при якій індивідуально тестуються усі клітинні клони; 
- візуальна селекція і неселективний відбір, коли варіантна лінія може бути 

ідентифікована серед всієї популяції клітин візуально або при використанні 
біохімічних методів (тонкошарова або рідинна хроматографія, радіоімунний 
аналіз, мікроспектрофотометрія та інші). 

Із перерахованих вище прийомів клітинної селекції найчастіше для відбору 
різних мутантів використовують пряму селекцію. Цей метод використовують для 
виділення мутантів стійкості, наприклад до гербіцидів, антибіотиків, токсинів, 
важких металів тощо. 

При селекції цих мутантів у кожному випадку необхідно визначати селективні 
концентрації токсичних речовин. У більшості випадків вміст токсичних речовин не 
повинен бути значно вищим того, що інгібує ріст тканин. У цілому схему прямої 
селекції через ізольовані протопласти можна представити так: 

1. виділення протопластів; 
2. обробка мутагеном (не обов’язкова); 
3. культивування в неселективних умовах (3 – 5 поділів ≈ 10 – 14 днів); 
4. культивування на селективних середовищах; 
5. культивування на регенераційних середовищах (краще з селективним 

агентом); 
6. егенерація рослин і їх розмноження (тести на стійкість, біохімічний аналіз); 
7. висадка рослин у ґрунт; 
8. тестування на стійкість насіння. 
Для проведення робіт по клітинній селекції в умовах in vitro як вихідний 

матеріал можуть бути використані калюсні і суспензійні культури, ізольовані 
протопласти, органи: пилок, насіння, зародки, листки, меристеми, сегменти стебла, 
пагони. 

Вибір об’єкта залежить від міри розробленості методик і технологій стосовно 
різних видів рослин, а також від кінцевих цілей дослідження. 

Калюсна тканина – це найбільш доступний матеріал, який часто 
використовують для селекції in vitro. Використовують, як правило, свіжовиділену 
тканину або ту, що культивується, але не втратила регенераційну здатність. Саме 
через культуру калюсної тканини вперше виділені лінії тютюну стійкі до 
стрептоміцину, токсинстійкі мутанти кукурудзи. 

Однак при роботі з калюсними тканинами є ряд суттєвих недоліків: 
- відносно повільний ріст тканини; 
- нерівноцінний для всіх тканин ефект мутагенів, а також селективних речовин; 
- ідентифікація окремих стійких клітин може ускладнюватися їх маскуванням 

не мутантними клітинами; 
- ріст стійких клітин може пригнічуватися мертвими клітинами; 
- поряд зі стійкими можуть виживати чутливі клітини, які контактують з 

мутантними; 
- культивованим тканинам характерна генетична нестабільність і втрата 



регенераційної здатності. 
Проте не зважаючи на ці недоліки використання калюсних тканин, для багатьох 

видів рослин ефективні технології та способи культивування одиночних клітин ще 
не розроблені, і даний вихідний матеріал для селекції мутантів in vitro залишається 
найбільш придатним. 

Велику кількість робіт по культивуванню калюсу, з метою отримання нового 
селекційного матеріалу, проведено на пшениці, ячмені, рисі, сорго, картоплі, 
томатах, люцерні і дуже рідко на деревних. Уже досягнуто перші позитивні 
результати по отриманню рослин пшениці, рису, картоплі, стійких до NaCl або 
Na2SO4. Шляхом додавання в живильне середовище токсичних аналогів 
амінокислот отримані клітини, а з них рослини моркви, які синтезують у 20 разів 
більше метіоніну, в 30 разів – триптофану, в 5 разів – лізину. Отже, використання 
калюсної культури в селекційних цілях відкриває величезні можливості у створенні 
нових форм рослин, які несуть цінні ознаки, необхідні для людини. 

Спонтанні та індуковані мутанти 
Як правило, для отримання мутантів використовують мутагени. 
Мутагени можуть бути фізичними та хімічними. Серед хімічних мутагенів 

найчастіше використовуються етилметансульфонат (ЕМС), етилнітрозосечовина 
(НЕС) і нітрозометилсечовина (НМС) – всі викликають хромосомні перебудови. Як 
фізичні мутагени найчастіше використовують іонізуюче (рентгенівське та γ - 
промені) і УФ випромінення. 

У багатьох випадках для отримання мутантів in vitro не обов’язково діяти на 
клітини мутагенами. Флік у 1983 р. підрахував, що із 124 мутантів, виділених через 
культуру тканин, 70 відібрані без попередньої мутагенної обробки. Частота 
виникнення різних спонтанних мутацій у рослинних клітин може варіювати від 10 -
5 до 10 -8. Поява окремих фенотипних змін може бути вищою, якщо це обумовлено 
мутацією більш ніж одного гена. 

Отриманню спонтанних мутантів надається перевага при селекції 
сільськогосподарських культур, коли небажані побічні мутації. 

Частоту спонтанних і індукованих мутацій визначають як відношення числа 
мутантних клонів до кількості клонів, що вижили. 

Одним із джерел спонтанних мутацій може бути сомаклональна мінливість, або 
сомаклональна варіабельність. Механізми цього явища ще цілком не з’ясовані. 

Основними причинами виникнення сомаклональних варіантів перш за все є 
гетерогенність соматичних клітин вихідного матеріалу, генетична мінливість, яка 
індукується умовами культивування, а також генотип і вихідний експлантат. 

У соматичних тканинах рослин нерідко присутні клітини з різною кількістю 
хромосом. Особливо часто це спостерігається у рослин, що розмножуються 
вегетативним шляхом – у картоплі. А культура тканин і клітин створює умови для 
прояву цієї гетерогенності. Причина гетерогенності – відхилення, аномальні мітози, 
які часто є результатом зміни умов вирощування, особливо при їх погіршенні 
(зниження або підвищення температури, засолення ґрунтів, великі дози мінеральних 
добрив). 

Цитологічні дослідження свідчать, що варіабельність, яка індукується умовами 
культивування in vitro пов’язана з генетичними змінами, в першу чергу зі зміною 
кількості і структури хромосом. Показано, що при введенні клітин в культуру їх 
каріотип зазнає змін і через 1 – 2 покоління у суспензійній або калюсній культурі є 
клітини з іншою генетичною конституцією. Збереження стабільності кількості 



хромосом у клітинній культурі є дуже рідким виключенням і досягається в 
результаті ретельного підбору оптимальних умов культивування. Однак і в таких 
дослідах, показано, що у клітинній популяції є небагато клітин з іншим числом 
хромосом. 

Частіше ніж зміна кількості хромосом у клітинах, що культивуються 
відбуваються аберації (перебудови) хромосом. У суспензійній культурі Haplopappus 
gracilis процент аберацій хромосом в анафазах через 61 день культивування 
становив 32 %. Були виявлені фрагменти хромосом, дицентровані хромосоми. 

Високий ступінь різноманіття сомаклональних варіантів залежить від вихідного 
генотипу, природи і стадії розвитку експлантата. Наприклад, у різних злаків ступінь 
мінливості серед сомаклонів може значно відрізнятися: у пшениці (2n=6x=42) із 192 
досліджених рослин-регенерантів 29% були анеуплоїдами, у вівса (2n=6x=42) 
виявлені цитогенетичні зміни з такою ж частотою, а для кукурудзи частота 
виникнення анеуплоїдних рослин не перевищувала 2-3%. Утворення поліплоїдних і 
анеуплоїдних рослин спостерігається і у інших родів, наприклад, у картоплі. До речі 
частота появи нових варіантів у диких видів значно нижча, ніж у дигаплоїдних ліній 
культурної картоплі. 

Тип вихідного експлантата також впливає на появу сомаклональних варіантів, 
які відрізняються кількісними і якісними ознаками. Для картоплі, наприклад, 
аномальні рослини отримані в 12% випадків при використанні первинним 
експлантатом мезофілу листка, а в разі використання пелюсток або осі суцвіть 
частота формування рослин з фенотипними відхиленнями від норми становила 50%. 

За допомогою методів клітинної селекції отримано мутанти стійкі до 
антибіотиків, до амінокислот та їх аналогів, до гербіцидів, до стресових факторів та 
до хвороб. Проведення селекції на клітинному рівні дозволяє створювати нові 
форми рослин у 2-4 рази швидше, ніж традиційні способи селекції. Сьогодні метод 
культури тканин широко використовують в селекції не тільки кормових і технічних 
культур, але і декоративних і лікарських рослин. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Що таке клітинна селекція? 
2. Назвіть переваги клітинної селекції над традиційною селекцією. 
5. Які типи культур використовують як вихідний матеріал для проведення 

клітинної селекції? 
6. Назвіть недоліки калюсної тканини як вихідного матеріалу для клітинної 

селекції. 
7. Наведіть приклади хімічних та фізичних мутагенів, які використовують для 

отримання мутантів. 
8. Що таке сомаклональна мінливість? 
V Використана література:   
8. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
9. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
10. Левенко Б.А., Новак Т.В. Культура клеток и тканей в селекции основних 

сельскохозяйственных культур. – К., 1987. – 40 с. 
11. Маруненко И.М., Кучко А.А., Олейник Т.Н. Методические рекомендации 

для получения исходного селекционного материала картофеля с помощью методов 
клеточной селекции. – К., 1991. – 26 с. 



Лекція №6 

Тема: Основи геноміки. 
План заняття 

1. Завдання і цілі геноміки. Взаємозв'язок геноміки та протеоміки 
2. Види геноміки 
3. Секвенування генома 
4. Проект "Геном людини" 
5. Генотерапія 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

Успіхи генетики, молекулярної біології та біохімії призвели до формування в 
1990-х рр.. двох нових фундаментальних дисциплін - геноміки та 
протеоміки. Бурхливий розвиток цих дисциплін забезпечує в наш час прогрес у ряду 
розділів біотехнології, в тому числі фармацевтичній. 

Термін "геноміка" похідний від генома - сукупності всіх генів організму; - 
"протеоміка" - похідний від протеома - сукупності структурних і каталітичних білків 
у клітині укаріота або прокаріоти. Обидві дисципліни можна вважати як 
би термінологічним оформленням сучасного етапу розвитку генетики та білкової 
хімії, наближає їх до цілісної клітці. І за часом виникнення, і в методологічному 
аспекті основного значення тут займає геноміка; протеоміка базується на геноміки, 
будучи етапом пізнання живого вже на білковому рівні. 

в. Генетика початку XIX ст. отримала пізніше назву формальною, оскільки 
дослідження велися на рівні "ген-ознака" (відкриття знаменитих основоположних 
законів Г. Менделем). Існування гена було постульовано, 
але матеріальна його природа залишалася невідомою.Лише в 1950-і рр.. після появи 
і швидкого підтвердження справедливості концепції про подвійної спіралі ДНК і 
про ген як ділянці ДНК, почався бурхливий розвиток молекулярної генетики: були 
встановлені розміри окремих генів, функціональні ділянки в гені і т.д. Паралельно 
біохіміками за участю генетиків був встановлений матричний механізм білкового 
синтезу з передачею генетичного коду від ДНК до білка. 

1. Завдання і цілі геноміки. Взаємозв'язок геноміки та протеоміки 
Завдання геноміки - встановлення повної генетичної характеристики всієї 

клітини - кількості містяться в ній генів і їх послідовності, кількості нуклеотидів у 
кожному гені і їх послідовності, визначення функцій кожного гена по відношенню 
до метаболізму організму або, більш загально, стосовно його життєдіяльності. 

Геноміка дозволяє виразити сутність організму - його потенційні можливості, 
видові (і навіть індивідуальні) відмінності від інших організмів, передбачити 
реакцію на зовнішні впливи, знаючи послідовність нуклеотидів в кожному з генів і 
число генів. 

Мета геноміки - отримання інформації про всіх потенційних властивості 
клітини, які не реалізуються на даний момент, наприклад, "мовчазні гени", 
протеоміка ж дає можливість охарактеризувати клітку в даний момент, 
зафіксувавши всі знаходяться в ній білки в свого роду "моментальної фотографії" 
функціонального стану клітини на рівні її протеома, тобто сукупності 
всіх ферментних і структурних білків, які "працюють" на відміну від 
неекспрессірующіхся генів. 



При цьому, якщо геноміка з'явилася перш за все в результаті розвитку техніки 
секвенування, то для протеоміка таку ж основну роль 
відіграє техніка двомірного електрофорезу - розділення білків в одному напрямку по 
молекулярній масі, а в іншому - за ізоелектричної точці.Сам по собі цей метод не 
новий, проте він значною мірою вдосконалено, що дозволяє стежити в динаміці за 
сотнями білків одночасно. 

Протеоміка дозволяє стежити за білковими взаємодіями. Це відноситься, 
наприклад, до передачі сигналів від поверхні клітини до факторів виборчої 
транскрипції в ядрі. З її допомогою може бути перетворена, таким чином, не тільки 
технологія скринінгу імуносупресорів, а й інгібіторів сигнальної трансдукції в 
цілому. Методи протеоміка дозволяють отримати більш повну, всебічну картину 
взаємодії з клітиною нових потенційних антимікробних агентів. Роботи з вивчення 
динаміки біосинтезу ферментів вторинного метаболізму у мікроорганізмів при 
використанні протеоміка можуть бути переведені на новий, більш високий рівень. 

Повертаючись до зв'язку протеоміка з геноміки, слід підкреслити, що 
протеоміка може бути названа продовженням самефункціональної геноміки. На 
відміну від геноміки предметом вивчення протеоміки є продукти, які кодуються 
генами, експресованого в даний момент. 

Мінімальні геноми мікроорганізмів деяких видів складаються з декількох 
сотень генів. Геном людини наближається до ста тисяч генів.Розміри окремих генів 
варіюють приблизно від однієї тисячі пар нуклеотидів і вище. Таким чином, 
кількість пар нуклеотидів, складових індивідуальний геном, вимірюється як мінімум 
сотнями тисяч, звичайно ж багатьма мільйонами пар нуклеотидів. 

Отже, для повного знання геному організму треба визначити послідовність 
кількох мільйонів пар нуклеотидів (А-Т - аденін-тимідин, Г-Ц - гуанидин-
цитозин). Провести "секвенування", згідно ввійшов у вжиток висловом, цілого 
генома можна тільки при наявності високих технологій та відповідного обладнання. 

В даний час в якості щодобового підсумку роботи багатьох десятків 
лабораторій у різних країнах світу секвеніруют приблизно один мільйон пар 
нуклеотидів. Зберігати ж отримані дані і користуватися ними неможливо без 
звернення до спеціальних баз даних, деякі з яких мають статус 
міжнародних. Широку популярність мають бази даних інституту геномних 
досліджень (США) і Гейдельберзького університету (Німеччина). Міжнародні бази 
даних дозволяють отримувати відомості про гені і його поширеності серед 
патогенів; про кодованої цим геном продукт і про участь цього продукту (як 
правило, ферменту) в тому чи іншому метаболічному циклі; про каталізірованіі їм 
конкретної реакції в циклі. Іншими словами, вихідним тест-об'єктом для відбору 
антимікробних речовин, виборчих інгібіторів метаболізму стає вже 
не мікробна культура, а ген (точніше, кодується їм продукт). 

Необхідно мати на увазі, що різниця по послідовності нуклеотидів геномів 
різноманітних організмів не обов'язково вказує на міжвидові відмінності; 
наприклад, у мікроорганізмів, використовуваних як продуцентів 
у біотехнологічної промисловості, зафіксовані відмінності в геномах в окремих 
штамів одного і того ж виду. Внутрішньовидові відмінності в геномах можуть 
виявлятися по всій сходах живих істот, крім людини (в останньому випадку 
індивідуальні відмінності, які виявляються при аналізі ДНК, становлять, зокрема, 
новий ефективний прийом судової експертизи). 

 



 
2. Види геноміки 
Геноміка диференціюється за кількома напрямками: 
1) Структурна геноміка, завданням якої є ідентифікація генів за допомогою 

спеціальних комп'ютерних програм (ведеться пошук відкритих рамок зчитування із 
старт і терминирующего кодонами). У результаті досліджуваний геном 
характеризується з молекулярної маси, кількості генів і нуклеотидної послідовності 
в кожному гені; у прокаріотів - в геномі хромосоми, у еукаріотів - в кожній з 
хромосом. 

2) Порівняльна геноміка дозволяє: відносно швидко, зв'язавшись з базою даних 
і, отримавши відповідь на свій запит, встановити, чи є вивчений по послідовності 
нуклеотидів ген унікальним, або він вже був ідентифікований в іншому лабораторії, 
отримати відомості про ступінь гомології споріднених генів, т . е. ступеня гомології 
по послідовності нуклеотидів у відкритій рамці зчитування; відповісти на питання 
про еволюційної близькості одного організму іншому і на ряд подібних питань, що 
відносяться до фундаментальної біології. 

У порівняльній геноміки закладені можливості відповіді і на питання 
практичного характеру. Наприклад, якщо ведеться пошук інгібіторів даного гена у 
патогенного мікроорганізму з метою створення на їх основі лікарських засобів, то 
важливо знати, чи є ген з такою або близькою послідовністю нуклеотидів в 
організмі господаря. Це дозволяє зробити прогноз про ступінь безпеки створюваних 
ліків. 

3) Функціональна (метаболічна) геноміку. Її мета - встановлення зв'язку між 
геномом і метаболізмом, кластерами генів і багатоступінчатими метаболічними 
процесами, окремими генами і конкретними метаболічними реакціями. Стосовно до 
функціональної геноміки відноситься поняття так званих "модельних" організмів: 
перш за все, це деякі мікроорганізми, у яких простежено зв'язку між генами і 
кодованими цими генами ферментними та структурними білками, тобто прокаріоти і 
нижчі еукаріоти з повністю секвенувати геномом і досконально вивченим 
метаболізмом. 

(у прокариот) и Sacsharomyces cerevisiae (у эукариот). Прикладами таких 
модельних мікроорганізмів можуть служити Escherichia coli (у прокаріот) і 
Sacsharomyces cerevisiae (в еукаріот). Зіставлення гена у досліджуваного організму з 
близьким за ступенем гомології геном у модельного організму дає змогу 
припустити функції гена. Відсутність гомології вказує на необхідність спеціального 
вивчення функцій нового гена. 

Особливе значення стосовно фармації функціональна геноміка має при 
встановленні так званої "суттєвості" окремих генів. Під "суттєвістю" мається на 
увазі необхідність гена для життєдіяльності клітини. Так, при створенні 
антимікробних лікарських препаратів саме "істотні" гени повинні бути мішенями 
для антимікробних речовин. Відзначимо, що іноді ген набуває значення "суттєвості" 
тільки в особливих умовах, в яких може опинитися патогенний мікроорганізм. 

3. Секвенування генома 
Виходячи з розмірів геному і кількості генів зрозуміло, що завдання повного 

секвенування генома вирішується швидше в разі мікроорганізмів на відміну від 
вищих еукаріот. До теперішнього часу повністю секвенований геном кількох 
десятків видів бактерій, у тому числі патогенних. У різних видів бактерій розмір 
генома варіює, але в цілому він близький до декількох тисяч генів або 



кільком мільйонам пар основ відповідно. 
У клініці в даний час використовується порядки двохсот природних і 

синтетичних антибактеріальних речовин. Кожне з них має свою мішень. Як правило, 
це або фермент, або рибосомних білок. Всього реалізованих мішеней також близько 
двохсот. Отже, переважна кількість генів в якості мішеней для антибактеріальних 
агентів все ще не використовується. Для доказу "суттєвості" генів застосовується 
метод виборчого "вибивання" гена з генома з перевіркою виживання організму після 
такої процедури, який представляє великий інтерес як технологія скринінгу 
антибактеріальних (або ширше - антимікробних) агентів. 

Традиційно первинний відбір останніх проводиться шляхом випробування їх дії 
на ріст тест-культури мікроорганізму. на лабораторных животных, а также 
токсичность как для макроорганизма в целом, так и для его отдельных органов и 
тканей. Високоактивні, що пригнічують зростання (природні або синтетичні) 
речовини, відібрані на цьому етапі, проходять подальші випробування, зокрема 
визначається антимікробний спектр їх дії і активність в дослідах in vivo на 
лабораторних тваринах, а також токсичність як для макроорганізму в цілому, так і 
для його окремих органів і тканин. 

По завершенні доклінічних випробувань в разі отримання позитивних 
результатів ставиться питання про передачу препарату в клініку.Потім, як правило, 
починається поглиблене вивчення механізму дії антимікробної агента на 
субклітинному та молекулярному рівнях, тобтоведеться пошук його 
внутрішньоклітинної мішені - макромолекули або макромолекулярного комплексу - 
таргета (англ. мішень) по недавно прийнятої термінології. Далі виявляється ген, 
що кодує утворення цієї макромолекули, або гени, які 
кодують освіта макромолекул, що входять до макромолекулярний комплекс. 

За новою технологією скринінгу (на відміну від вищевказаної) використовують 
інформацію про повністю секвенувати геномі патогена і про наявність у ньому 
"істотних" генів. У лабораторіях, що працюють в області створення нових 
антимікробних ліків, попередньо вибирається ген, який буде використаний для їх 
випробування як Таргет (точніше, в якості мішені буде використаний продукт цього 
гена). 

Таргетних скринінг дозволяє у відповідності з вибором гена 
відбирати біологічно активні речовини з запланованим механізмом дії (на відміну 
від традиційного методу, коли пошук ведеться "від клітини до гену"). Перший етап 
таргетної скринінгу починається з виділення цього гена (відповідного фрагмента 
ДНК) з генома. Далі, використовуючи полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), 
фрагмент ДНК ампліфікує (створюється вірусний вектор, який вводиться в 
плазміду). Кількість копій гена множиться. Потім конструюються: 

безклітинна система, де напрацьована матриця служить для 
одержання інформаційної РНК, специфічною для гена; 

безклітинна рибосомная система, де ця інформаційна РНК служить для 
напрацювання білкового продукту, кодованого даним геном. 

Безклітинна система, яка використовується для первинного відбору та оцінки 
активності потенційних лікарських речовин - інгібіторів ферменту (продукту 
досліджуваного гена), містить як фермент, так і його субстрат. Коли напрацьований 
білок (продукт обраного для вивчення гена), тоді виникає питання: як дізнатися 
функцію цього білка? Наприклад, яку реакцію він каталізує як фермент, щоб по 
придушенні цієї реакції відібрати інгібітори. При близькому схожості цього білка з 



білком з "модельного" організму підібрати безклітинну систему (субстрат для 
нового білка) неважко. Якщо схожість є, але не дуже близьке, то вдаються до 
аналізу "мотивів" - коротких ділянок амінокислотної послідовності, які розподілені 
по всій довжині білкового ланцюга і можуть виявитися схожими у двох білків. 

Коли такої подібності не існує або подібність встановлена, але немає ясності у 
функції самого гомолога, тобто білка, узятого для порівняння, вдаються до ще 
одного способу: встановлюють, з якими білками він контранскрібіруется 
(переписується в послідовність матричної інформаційної РНК). Якщо транскрипт - 
частина Поліцистронна (еквівалентній гену) інформаційної РНК, необхідної для 
протікання в подальшому певного метаболічного процесу за участю декількох 
ферментів, тоді пошук функції досліджуваного білка, включеного до групи цих 
ферментів, звужується. 

У цілому підходи до встановлення функцій продуктів досліджуваних генів 
численні, і їх різноманітність неухильно зростає. Таким чином, можна, в кінцевому 
рахунку, проводити серійні випробування потенційних інгібіторів функцій майже 
будь-якого з тисяч генів, що становлять геном патогена і виявляти всі можливі 
"вразливі точки" мікробної клітини. Подібний шлях досягнення мети породив у 
літературі термін "зворотній генетика", що означає ведення дослідження не від 
клітини і її фенотипу до гену, а, навпаки, від гена до клітки і до її фенотипом. 

Повне секвенування генома в поєднанні із застосуванням методів генетичної 
інженерії вносить свій внесок у фармацію ще в одному відношенні. — на 
искусственных питательных средах. У патогенних мікроорганізмів відкриті гени, 
"істотні" для протікання інфекційного процесу, але "несуттєві" при зростанні in vitro 
- на штучних поживних середовищах. В останньому випадку вони вислизають від 
уваги дослідника, не піддаються ідентифікації і не можуть бути використані як 
таргети під час пошуку ліків. гены патогенных микроорганизмов получили название 
ivi генов (генов вирулентности), несмотря на то, что в их число входят не 
только гены, кодирующие образование токсинов, адгезинов и других факторов 
вирулентности. Приховані чи за образним висловом "мовчазні" in vitro гени 
патогенних мікроорганізмів отримали назву ivi генів (генів вірулентності), 
незважаючи на те, що в їх число входять не тільки гени, що кодують утворення 
токсинів, адгезинів та інших факторів вірулентності. До них відносять також гени 
ферментів і транспортних білків, що дозволяють патогенної мікробної клітці жити і 
розмножуватися в тканинах макроорганізму в умовах дефіциту деяких органічних 
речовин і неорганічних іонів. 

4. Проект "Геном людини" 
Повне секвенування генома людини (декілька мільярдів пар нуклеотидів та 

ідентифікація генів всіх сорока восьми хромосом) - завдання якісно більш важка, 
ніж секвенування генома прокаріот і нижчих еукаріот. На початку 1990-х рр.. був 
оприлюднений Міжнародний проект "Геном людини", метою якого було рішення 
зазначеної вище кардинальної проблеми з залученням сил і засобів ряду країн, в 
тому числі і Росії. У 2003 р. цей проект був успішно завершений. Вчені описали всі 
25 000 генів, присутніх у хромосомах кожної клітини. За цей час були створені бази 
ДНК із зразків генів десятків тисяч людей. 

У ДНК геному людини виявлені численні некодуючі послідовності. Спочатку 
до них додавалося умовне визначення "сміття", під яким малися на увазі "відходи-
надлишки, що накопичуються в міру еволюції геному". Проте в даний час виявлено, 
що некодуючі послідовності в геномі людини не випадкові. Цікаві факти 



встановлено в останні роки при зіставленні геному людини і людиноподібних 
мавп. Очікувалося, що ці відмінності у порівнянні з парадигмою дарвінізму про те, 
що "людина походить від мавпи", виявляться досить значними і що наш загальний 
предок дуже віддалений від нас, а дивергенція відбулася дуже давно. 

Однак ця подібність виявилося досить близьким, збільшуючи кількість 
загадок. До їх числа відноситься постійна присутність у геномі 
людини послідовностей вірусного походження (свого роду "насиченість" генома 
сучасної людини молекулами вірусних ДНК). 

Також було виявлено відмінність між геномами представників різних націй. Це 
дуже делікатне питання, враховуючи ще зовсім недавні трагічні сторінки історії 
людства. Тим не менш закривати очі на об'єктивні факти через недосконалість 
людського суспільства було б нерозумно, тим більше що пізнання власного геному 
дає людству в новому тисячолітті передумови для свого вдосконалення, над якими 
не тяжіють ні релігійні догми, ні руйнівна революційна демагогія. 

5. Генотерапія 
Порівнюючи гени, учені зможуть виявити зв'язки різних генетичних варіацій і 

мутацій зі всілякими захворюваннями. 
Прогрес у пізнанні людини привів до виникнення такого важливого 

практичного застосування геноміки до медицини, як генотерапія. З її допомогою 
можна лікувати багато спадкових захворювань, які диференціюються на моно-і 
полігенні. 

Моногенні захворювання на молекулярному рівні зводяться до дефекту якого-
небудь одного білка в клітині - ферменту транспортного або структурного білка. По-
перше, білка може не вистачати, а, по-друге, його функції можуть бути 
порушені. Так, мутація, в результаті якої змінюється активність того чи іншого 
ферменту, може призводити чи до накопичення токсичного субстрату, або до 
дефіциту з'єднання, необхідного для нормального функціонування клітини; мутація 
в гені, що кодує структурний білок, - до серйозних порушень клітин, тканин або 
органів . 

Крім того, мутація в гені, експресується в однієї тканини, може позначитися 
самим серйозним чином на інший тканини і привести до появи безлічі 
симптомів. Наприклад, мутація в гені печінкового ферменту 
фенілаланіндегідроксілази, в результаті якої 
блокується перетворення фенілаланіну в тирозин, призводить до підвищення рівня 
ендогенного фенілаланіну в крові, неправильного формування мієлінової оболонки 
навколо аксонів нервових клітин ЦНС і, як наслідок, - до важкої розумової 
відсталості. 

Полигенное захворювання означає, що декілька білків у клітині володіють тими 
чи іншими дефектами. У кожної тканини організму експресується свій набір з усієї 
сукупності генів, але є мутації, які призводять до хвороб, які зачіпають буквально 
всі органи і тканини: м'язи, очі, печінку, кістки, серце і т.д. Відзначимо, що такі 
хвороби, як рак і гіпертонія вважаються полігенними. Деякі Неспадкові 
та інфекційні хвороби, зокрема вірусної етіології, також зараховуються до 
полігенним. 

Цілком природно, що проведення генотерапії при моногенних захворюваннях 
показує кращі результати. До того ж ген, з яким ведеться робота, повинен бути не 
тільки картірован, але і ідентифікований (повинна бути відома його функція). До 
теперішнього часу картіровано близько однієї тисячі генів, включених 



в процес виникнення і розвитку моногенних спадкових захворювань, з яких 
ідентифіковано лише кілька сотень. 

При генотерапії потрібні попереднє створення рекомбінантної генетичної 
конструкції з нормальною "здоровою" копією дефектного гена, а також створення 
для цієї конструкції вектора, що переносить її в клітини організму. Для нормального 
функціонування гена необхідні специфічні для кожного гена цис-і 
трансрегуляторние послідовності. Перші (цис) локалізовані в тій же хромосомі і 
можуть бути безпосередньо зчеплені з геном або знаходитися на деякій відстані від 
регульованого ними гена, виступаючи в якості промотору; нюрие (транс) 
розташовуються в інших хромосомах. 

Методи введення генів у клітини-мішені при генотерапії дуже різні, але в 
більшості випадків недостатньо ефективні. Це пов'язано з вбудовуванням 
чужорідної ДНК в геном тільки невеликого відсотка клітин тканини, а також з 
руйнуванням її нуклеазами і т.д. Обнадійливі результати отримані при використанні 
генів, "упакованих" в ліпосоми. 

В даний час найбільш перспективним шляхом переносу генів при генотерапії є 
включення їх до вектори, побудовані на основі ретро-або аденовірусів. Звичайно, 
тут перш за все виникає питання про безпеку подібних векторів. Віруси генетично 
модифікуються так, щоб при збереженні здатності проникати в клітину вони 
втрачали б здатність до автономної реплікації. 

Для спрямованої доставки сконструйованої послідовності враховується різний 
тропізм різних вірусів до певних видів тканин. Так, представники аденовірусів 
високотропни щодо клітин епітелію дихальних шляхів, вірус герпесу високотропен 
щодо нейронів ЦНС і т.д. У перспективі планується проводити генотерапія за 
допомогою цілих рекомбінантних хромосом, що дозволяє оперувати поруч генів і їх 
регуляторних послідовностей одночасно. 

Сучасна генотерапія спрямована тільки на соматичні, а не на статеві (зародкові) 
клітини. 

(вне организма) означает, что нормальная копия гена вводится в соматические 
клетки, предварительно извлеченные из организма пациента. Генотерапія ех vivo 
(поза організмом) означає, що нормальна копія гена вводиться в соматичні клітини, 
попередньо витягнуті з організму пацієнта. Виправлені клітини нарощуються і 
вводяться пацієнтові трансфузією або трансплантацією. При цьому рекомендується 
використовувати клітини саме від цього хворого і їх "виправлене" потомство 
повертати йому ж, що знімає проблему відторгнення клітин за рахунок вродженого 
імунітету. Тим не менш використання тільки аутологічних клітин звужує 
можливість генотерапії, тому розроблено різні методи захисту від імунної відповіді і 
неаутологачних клітин, які включають, зокрема, застосування імуносупресорів. 

доставка нормального гена осуществляется непосредственно в ткани человека 
(в клетки определенных тканей). При генотерапії in vivo доставка нормального гена 
здійснюється безпосередньо в тканини людини (у клітини певних тканин). При 
цьому промотор гена повинен бути трансспеціфічен. 

Перелік спадкових хвороб, пов'язаних з недостатністю того чи іншого 
ферменту, зростає в міру розкриття їх біохімічного механізму.Відповідно і підходи 
до реалізації теоретичних можливостей генотерапії привертають все більшу увагу і 
конкретизуються. Як приклад можна привести використання генотерапії в лікуванні 
муковісцідо-за. Ген муковісцидозу - муковісцідозний трансмембранний регулятор 
(МТР) кодує мембранний білок - муковісцідозний трансмембранний регулятор 



провідності (МТРП). Основна функція МТРП - створення регульованого циклічним 
3,5-аденозинмонофосфату (цАМФ) хлорного каналу. Мутації в гені ведуть до зміни 
кількості або структури даного білка, що порушує транспорт іонів хлору і води 
через мембрани клітин епітелію ряду органів. Виділяється при цьому екзокріновимі 
залозами слиз зневоднюється, і в'язкість її підвищується. Це призводить 
до запалення і розмноженню інфекційних агентів (вторинна 
патологія). При муковісцидозі найбільш сильно уражаються легені (бронхи). 

Передумовами для застосування генотерапії при муковісцидозі послужили 
позитивні результати, отримані на клітинних культурах.Введення тільки однієї копії 
нормального гена у клітку з дефектним геномом було вже достатньо для 
нормалізації іонного транспорту. Ще більш обнадіювало, що достатньо було 
"виправити" 10% загального числа клітин в монослое, щоб домогтися нормалізації 
транспорту хлору в усьому монослое (ймовірно, за рахунок обміну іонами між 
сусідніми клітинами). Виявилося, що особливо сувора регуляція функцій 
нормального чужорідного гена, що кодує білок МТРП, не потрібна: цей білок (при 
його надмірному синтезі) не токсичний. 

Після докладних доклінічних досліджень генотерапія муковісцидозу була 
апробована в клініці. Нормальний ген у складі модифікованих аденовірусів 
доставлявся в клітини епітелію легенів за допомогою ліпосом. Однак результати 
генотерапії в клініці виявилися не настільки блискучими: з кількох сотень випадків 
тільки окремі досліди виявилися вдалими. Проте сам по собі перехід від 
експериментів в області генотерапії муковісцидозу до клініки є великим успіхом. 

Генотерапія поступово починає залучати все більшу увагу науково-популярних 
видань та ЗМІ. Кілька десятків технологій генотерапії різних захворювань пройшли 
апробацію на тисячі хворих і добровольцях у США, Англії, Франції та інших 
країнах. У ряді клінік випробування пройшли благополучно. Перша фаза клінічних 
випробувань, як відомо, спрямована на перевірку безпеки нового засобу (методу) 
лікування. Є повідомлення про декілька випадків виникнення лейкемії-подібних 
захворювань після клінічної апробації деяких технологій генотерапії. Відзначається, 
що у всіх таких випадках використовувалися вектори на основі 
ретровірусів. Повідомляється також про окремі випадки, коли введений ген 
експресуватися не настільки довго, як було заплановано. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Назвіть основні завдання і цілі геноміки.  
2. Які Ви знаєте види геноміки? 
3. Охарактеризуйте гемотерапію. 
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Лекція №7 
Тема: Методологія генетичної інженерії. 

План заняття 
1. Завдання генетичної інженерії. 
2. Конструювання і клонування рекомбінантних молекул ДНК. 
3. Створення бібліотек кДНК. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Завдання генетичної інженерії. 
З початку 1970-х рр., Коли з'явилася перша публікація про отримання in vitro 

рекомбінантної ДНК, виникла нова наука - генна інженерія. Її основні напрямки - 
створення трансгенних тварин і рослин і розробка принципів генної терапії. 
Генетична інженерія - це комплекс молекулярно-генетичних або клітинних методів, 
які дозволяють створювати потрібні (для експерименту або виробництва) генетичні 
програми обраних організмів. У тому випадку, коли маніпуляції йдуть на рівні 
окремих генів або на їх частинах, кажуть про генну інженерію. Залежно від завдань 
можна вказати на наступні рівні додатка методів біотехнологічного і загального 
генетико-інженерного: 1) молекулярний, коли справа стосується окремих частин 
генів; 2) генний; 3) хромосомний; 4) рівень плазмід; 5) клітинний; 6) тканинний; 7) 
організменний і 8) популяційний. 

У завдання генетичної інженерії входить вирішення трьох основних завдань: 1) 
конструювання функціонально активних генетичних структур у вигляді 
рекомбінантних ДНК, придатних для перенесення в інші клітини; 2) розробка 
методів введення рекомбінантних ДНК в клітину; 3) створення умов для нормальної 
експресії генів, введених в дану клітину. Організми, отримані в результаті 
впровадження чужорідного генетичного матеріалу, називають трансгенними. 
Технології, що виникли на основі методів молекулярної генетики, 
використовуються в найрізноманітніших областях, таких як діагностика спадкових 
захворювань у людини і тварин, криміналістика і етнографія, виробництво 
господарсько цінних і біологічно активних речовин, отримання штамів 
мікроорганізмів, трансгенних тварин і рослин із заданими властивостями, 
клонування цілих організмів, органів або окремих клітин. 

Генетична інженерія на клітинному, хромосомному рівнях і за допомогою 
сумарної ДНК забезпечує неконтрольований під час перенесення перехід генів від 
однієї клітини до іншої. Методи генної інженерії відрізняються тим, що вони 
забезпечують контрольоване впровадження індивідуальних обраних генів. Ці 
методи ґрунтуються на можливостях виділення окремих генів і потім їх 
впровадження в клітку реципієнта, в першу чергу за допомогою гібридних молекул - 
векторів. Є ряд способів виділення генів. Серед них основними є: 1) 
ферментативний синтез генів; 2) хімічний синтез генів; 3) виділення генів за 
допомогою ферментів рестрикції. 1. Ферментативний синтез гена.У пробірці 
відбувається переписування нитки ДНК на молекулах мРНК від даного 
індивідуального гена, який виділяється з клітини. При наявності ферменту зворотної 
транскриптази відбувається переписування молекул ДНК з матриць молекул мРНК. 
Синтезовані гени, отримані за допомогою зворотної транскриптази, не мають в 
своєму складі регуляторних частин (промотора і ін.) І не містять модифікованих 
підстав, в результаті чого вони функціонально неактивні. Тому бажано мати матриці 



РНК не тільки зі структурними, а й з регуляторними частинами генів у вигляді так 
званої про-мРНК. 2. Хімічний синтез генів.Хімічний синтез гена вперше здійснив в 
1970 р Гобинд Хорана (США). У лабораторії цього вченого вдалося хімічним 
шляхом зв'язати 77 дезоксирибонуклеотидов в ланцюжок ДНК, комплементарних до 
аланиновой транспортної РНК (г-РНК) пекарських дріжджів. Відрізки ланцюжка 
з'єднувалися встик за допомогою ферменту лігази. Дві синтезовані нитки 
з'єднувалися хімічними зв'язками в спирализованную двутяжевой структуру. Такої 
штучно створений біополімер і став геном аланиновой т-РНК, що міститься в геномі 
дріжджів. Хімічний синтез гена технічно дуже важкий і вимагає знання його 
нуклеотидної структури.3. Виділення генів за допомогою ферментів 
рестрикції.Виділення фрагментів ДНК в хромосомах, що несуть гени з необхідними 
властивостями, виробляють за допомогою виробляються клітинами бактерій 
ферментів рестрикції (Рестриктаз).У клітинах кишкової палички та інших бактерій 
були виявлені ферменти, що розрізають на шматки ДНК вірусів і інших фагів (там 
де розташовані специфічні послідовності нуклеотидів), і тим самим захищають 
клітину від руйнування. рестріктазирозпізнають в ДНК специфічні для них ділянки 
довжиною в 4-6 пар нуклеотидів і розрізають обидві ланцюга ДНК посередині цих 
ділянок або з деяким зміщенням. У першому випадку утворюються обривки з 
рівними (тупими) кінцями, у другому - сторони обірваних ланцюжків ДНК трохи 
заходять одна за іншу. Такі кінці називаються липкими, вони можуть злипатися між 
собою в силу компліментарності.Дві абсолютно несхожі між собою послідовності 
ДНК (наприклад, слона і жаби) утворюють однакові липкі кінці, якщо ці ДНК 
обробити однією і тією ж рестриктазой. В даний час відомо більше 500 рестриктаз, 
здатних рубати ДНК в 120 різних послідовностях. Це дало можливість отримувати 
фрагменти ДНК, що містять бажані гени. При наявності виділеного гена його треба 
доставити в клітину, спадковість якої належить змінити. Основним способом такої 
доставки служить використання рекомбінантних молекул ДНК плазмід. 
Рекомбінантними, або гібридними, плазмидами називають їх штучні форми, що 
поєднують або гени від різних плазмід, або плазміди, що несуть гени, виділені з 
хромосом прокаріотів або еукаріот. Рекомбінантна плазмида з включеним в неї 
ділянкою чужорідної ДНК стає «плазмідних вектором». Введення в клітку і 
подальше розмноження рекомбінантної плазміди забезпечують клонування 
придбаного нею чужорідного фрагмента ДНК. Як векторів використовується ряд 
природних плазмід, а також вектори, штучно сконструйовані за допомогою 
рестриктаз і лигаз. Скріпити липкі кінці допомагає ДНК-лігаза,зшиває 
фосфодіефірні зв'язку. 

2. Конструювання і клонування рекомбінантних молекул ДНК. 
Конструювання, клонування і відбір рекомбінантних молекул ДНК 
Розглянемо процес одержання клонованих ДНК. У першому етапі готують 

фрагменти ДНК, придатні наступноголигирования з векторної молекулою. 
Наступний етап полягає у самомулигировании. Ці процеси здійснюються in vitro. 
Далірекомбинантние молекули вводять у клітини, де їхамплифицируются шляхом 
реплікації. Потім проводять клонування, добір і подальшуамплификацию. 

 Клонування являє собою найефективніший спосіб отримання більшості 
фрагментів геномної ДНК в значних кількостях. 

Існує три джерела вставок для клонування: 
1) геномная ДНК, фрагментована або з допомогою рестриктирующих 

ендонуклеаз, або фізичними методами, приміром, із допомогою ультразвуку; 



2) синтетичні фрагменти ДНК, отримані хімічним чиферментативним методом 
або шляхом поєднання цих двох методів; 

3) сегменти ДНК, отримані з допомогою ферментативного копіюванняРНК-
матрици in vitro. При розщепленні ДНКендонуклеазами часто утворюються 
фрагменти, здатні безпосереднєлигированию з підходящими липкими чи тупими 
кінцями вектора. За інших випадках відповідні кінці приєднують до фрагментами 
передлигированием. 

б. Вставки геномної ДНК 
Ендонуклеазне розщеплення. Найбільш прямий спосіб отримання вставок 

полягає у розщепленні сумарною геномної ДНК будь-якого організму чи вірусу з 
допомогоюрестриктирующейендонуклеази. Метод вирізняється високою 
воспроизводимостью: специфічний фермент розрізає цю ДНК із заснуванням 
унікального набору фрагментів. Якщо заендонуклеазном розщепленні утворюються 
липкі кінці, відповідні кінців векторної молекули, то клонування здійснюють 
відразу чи помирають після збагачення популяції фрагментами щоб одержати 
потрібної вставки. 

Збагачення суміші потрібними фрагментами. Для ефективного поділу складних 
сумішей фрагментів використовують два методу: електрофорез вполужидкой 
середовищі і рідинну хроматографію високого дозволу з зверненої фазою. Однак 
жоден з цих методів Демшевського не дозволяє отримати фрагменти в чистому 
вигляді. Зазвичай препарати містять домішки інших фрагментів, мають близьку 
довжину чи які мають той самий здатність доелюции. Проте можна отримати роботу 
значне збагачення суміші щодо потрібного фрагмента, що полегшує його виявлення 
у великих колекції клонів. 

При електрофорезі і хроматографії поділ фрагментів ДНК полягає в їх 
відмінності за розміром та нуклеотидному складу. Якщо розмір геному невеликий, 
то утворюється щодо мало добре разделяющихся фрагментів; їх легко виділити, 
зібравши потрібні фракції елюата з хроматографічної колонки чи вирізавши 
шматочкиагарозного гелю. Але якщо розщеплюється великий геном, те добре 
відокремлюються лише ті фрагменти. Частіше виходить безперервний набір 
фрагментів усіляких розмірів. Щоб осягнути, у яких тут справа, проведемо простий 
розрахунок. Типовий гаплоидний геном ссавців містить приблизно 3*109 п. зв. 
Грубую оцінку числа фрагментів, які виникають при вичерпному розщепленні 
ендонуклеазой, можна отримати роботу, розділивши розмір геному на передбачене 
середнє відстань між двома сусідніми сайтами для даної рестриктирующей 
ендонуклеази. Для ферменту, узнающего ділянку з 6 пар підстав, середнє відстань 
між сайтами дорівнюватиме 46 п. зв. Якщо розмір сайту впізнавання дорівнює 
чотирьом парам нуклеотидів, він зустрічатиметься приблизно одного разу на кожні 
44 п. зв. При розщепленні ДНК ссавців ферментами, які розрізають молекулу 
сайтами впізнавання довжиною шість пар нуклеотидів, утворюється приблизно 
7*105 унікальних фрагментів, а ферментом, сайт впізнавання якого складають 
чотири пари нуклеотидів, - 12*106 фрагментів. У результаті виходить безупинне 
розподіл фрагментів подлинам. У цьому деякі фрагменти взагалі неможливо 
виявити, оскільки їх подано на вельми малому кількості. 

Ідентифікація специфічних фрагментів. Проблеми, які під час ідентифікації 
фрагментів. При розщепленні приблизно 50 мкг геномної ДНК і 
наступномуелектрофорезе препарату маса сегмента ДНК довжиною 1000 п. зв., 
зустрічається в геномі лише одне раз, не перевищує 17*10-6 мкг, чи 17пг. Як 



ідентифікувати цей специфічний фрагмент? Якщо є гомологичная ДНК чи препарат 
комплементарної РНК, які можна використовувати як зонда при гібридизації, то 
цікавий для нас фрагмент можна знайти приотжиге зонда з фрагментами після їх 
денатурації. Так було в ролі зонда можна використовувати очищенумРНК, 
відповідну гену, який хочемо клонувати. Іноді у ролі зонда виступаєгомологичний 
ген, клонований й інші організмі й має близьку структуру. Щоб виявити гібрид, 
потрібно використовувати мічений зонд. Найчастіше його мітять радіоактивним 
ізотопом. 

Визначивши приблизний розмір даного нас фрагмента, можнаелюировать 
матеріал відповідної області іншого гелю, яка пройшла гібридизацію, і 
використовувати цей матеріал для клонування. Так можна тестувати фракції після 
хроматографічного поділу фрагментів на колонці. 

Блоттинг. Майже у всіх випадках, подібних до описаних вище, ДНК 
передгибридизацией переносять з гелю більш підходящу підкладку. Цей метод 
широко використовується, наприклад, для ідентифікації специфічних РНК і білків 
після їхелектрофоретического поділу.Блоттинг ДНК названо під назвою його 
винахідникаблоттингом поСаузерну; відповідні методики для РНК і білків дістали 
назвунозерн-блоттинга івестерн-блоттинга. 

Гібридизація міченого зонда з фрагментами ДНК, які у гелі, відбувається 
неефективно. Тому передотжигом фрагменти переносять з гелю більш підходящу 
тверду підкладку, зазвичай нанитроцеллюлозний фільтр чи нейлон. Спочатку гель 
обробляють лугом, щоб відбулася денатурація ДНК. Потім нею накладають тверду 
підкладку і пропускають через гель буферний розчин. Через війну фрагменти ДНК 
переходять на підкладку зі збереженням їх взаємного розташування. 
Даліинкубируют підкладку в розчині, що містить 32>Р-зонд, за такої іонній силі, і 
температурі, що забезпечують освіту водневих перетинів поміж зондом і 
комплементарних фрагментом ДНК. Чутливість методу залежить від удільної 
радіоактивності зонда і дозволяє зареєструвати фрагменти, якщо їх кількість 
вимірюється пикограммами. Наприклад, 32>Р-меченние зонди, отримані з 
допомогоюник-трансляции, мають питому радіоактивність понад стоимп. /хв на 1пг, 
що достатньо візуалізації радиоавтографов. 

Випадкова фрагментація геномної ДНК. Довгі молекули ДНК легко ламаються 
навіть за незначних гідродинамічних напругах, і можна піддати випадкової 
фрагментації з допомогою ультразвуку, шляхом швидкого перемішування розчину 
чи пропускання його через невеличке отвір. Для отримання випадкового 
наборуперекривающихся фрагментів можна використовувати й рестриктирующие 
ендонуклеази, якщо проводити досвіду у такі умови, коли розщеплення відбувається 
лише невеличкому числі наявних сайтів. Середня величина які виникають 
фрагментів залежить від величиниприкладиваемого зусилля і діяти від 
концентраціїендонуклеази. Зазвичай ДНК виділяють з великої популяції клітин, 
тому вихідні її препарати завжди представлені великою кількістю ідентичних 
геномів. Кожен сегмент ДНК є у кінцевому наборі у фрагментах різних розмірів, яка 
дозволяє очистити його перед клонуванням. Проте, випадкові набори фрагментів 
мають перевагу над наборами, одержуваними внаслідок повного гідролізу 
рестриктирующей ендонуклеазой, оскільки ймовірність перебування хоча б однієї 
копії потрібного сегмента повністю щодо одного фрагменті вони значно вища. 

Вирезание певних сегментів хромосом. Якщо становище даного гена в 
хромосомі відомо, і хромосома досить великий, щоб провести з ній різні 



маніпуляції, можнавищепить значна її частина, що містить потрібний ген. Цим 
вимогам задовольняютьполитенние хромосоми слинних залоз Drosophila. Кожна 
така хромосома містить понад 1000 копій ДНК, розташованих паралельно одна 
одній, отже невеличкий сегмент може охоплювати 1000 копій певного гена. 
Генетичні іцитогенетические дослідження дозволили більш-менш точно встановити 
становище багатьох генів Drosophila. Використовуючифазово-контрастную 
мікроскопію, можна локалізувати область хромосоми, що містить певний ген, і 
вирізати її тонкої голкою. Таким методом отримують сегменти геному завдовжки 
близько 200 т.п. зв., які далі розрізаютьрестриктирующимиендонуклеазами і беруть 
у векторні молекули.Достигаемое у своїй збагачення дуже важливо, оскільки у 
частку 200 т.п. зв. припадає лише близько 0,1% від 1,8*108 п. зв., складових весь 
геном. 

в. Синтетичні вставки 
Успіхи, досягнуті у створенні методів хімічного синтезу, дозволили 

синтезувати з простихнуклеозидов молекули ДНК довжиною до 50 залишків. Такі 
молекули, які важко давалися іншим шляхом, потім клонувати і виділити багато. 
Наприклад, скринінг певного гена може бути неможливим за відсутності 
відповідного зонда. Але такий ген можна синтезувати in vitro, якщо з 
амінокислотною послідовності відповідногополипептида встановити нуклеотидну 
послідовність. Саме такою способом були вперше клоновані у клітинах Є.coli 
сегменти, які кодують гормонисоматостатин і інсулін. Ці сегменти отримували, 
синтезуючи окреміолигонуклеотидние блоки і об'єднуючи їх потім з 
допомогоюДНК-лигази. Було синтезовано вісім короткиходноцепочечних 
фрагментів ДНК. Їх отжигали й отримувалидвухцепочечние молекули, стабілізовані 
водневими зв'язками, що утворюються між комплементарними кінцевими 
послідовностями. Оскільки всі синтетичні продукти мали на5'-концахгидроксильние 
групи, перед лигированием кінці фосфорилировали з допомогою 
полинуклеотидкинази і АТР. Відповідні фосфатні групи вирізняються. Згодом з 66 
коротких синтетичних фрагментів було відтворено ген інсуліну довжиною 514 п. зв. 
Слід зазначити, що у через відкликаннявирожденностью генетичного коду 
встановлення істинної нуклеотидної послідовності гена з відомої послідовності 
амінокислотних залишків у відповіднійполипептиде виявляється неможливим. 
Проте, вдалося знайти й синтезувати функціональнукодирующую послідовність. 

Синтезировать нуклеотидну послідовність цілого гена дуже важко. Проте 
великою цінністю представляє синтез навіть коротких ділянок яка кодує 
послідовності, що у відсутність інших зондів ділянки довжиною 15-20 нуклеотидів 
можна використовувати як специфічних зондів при гібридизації. Синтетичні зонди 
використовуються присаузерн - інозерн-гибридизации, і навіть для скринінгу 
рекомбінантних клонів. З іншого боку, короткі синтетичні послідовності 
застосовують у роліпраймеров щодо нуклеотидних послідовностей довгих сегментів 
ДНК, і навіть приферментативном синтезі ДНК на молекулах РНК з допомогою 
оборотної транскриптази.  

Хімічний синтез полидезоксинуклеотидов. Для хімічного синтезу 
полидезоксинуклеотидов широко застосовують два методу. У обох випадках 
вихідними будівельними блоками є дезоксирибонуклеозиди, і обоє методу 
включають етап зв'язуваннямононуклеотидов і олігонуклеотидів. Методи повністю 
автоматизовані; у своїй використовується установка ">Синтезатор ДНК". 

Незалежно від методу першим умовою є захист тих реакционноспособних груп 



дезоксинуклеозидов, які беруть участь у зв'язуванні. Так, аминогруппи 
дезоксиаденозина ідезоксицитозина зазвичай бензоилируют, а до аминогруп 
пегуанозина приєднують залишокизомасляной кислоти.Тимидин, яка 
маєаминогруппа відсутня, використовуєтьсянемодифицированним.5'-гидроксильние 
групи зазвичай захищають шляхом освіти ефірної зв'язки України із4,4'-
диметокситрифе-нилметильним з'єднанням, яку називаютьдиметокситритилом, чи 
скорочено 2>Тг. Після закінчення синтезу все приєднані групи би мало бути 
віддалені.   

Фосфаттриефирний метод. Нуклеозид з приєднаноїдиметокситритильной 
групою можна без будь-яких додаткових модифікацій використовуватиме 
синтезуфосфодиефира шляхом приєднання доЗ'-ОН-группе, наприклад,и-
хлорфенилфосфордихлоридата. Цейдиефир може бути прямим попередником5'-
конца нової ланцюга. Далі такийдиефир перетворюється натриефир з допомогою, 
наприклад,р-цианоетанола. Потім5'-диметокситритиль-ная група видаляється 
шляхом м'якого кислотного гідролізу, у результаті 
утворюєтьсяреакционноспособная5'-гидроксильная група.Диефир ітриефир 
змішують у присутності реагентів, стимулюючих їх зв'язування, 
зазвичайарилсульфонилових сполук, наприклад 
триизопропилбензолсульфонилхлорида. Точний механізм зв'язування невідомий. 
Продуктом реакції є цілком захищенийдинуклеотид. При видаленні всіх захищають 
груп утворюється простийдинуклеозидмонофосфат. Істотно, що цілком 
захищенийдинуклеотид є гарним вихідним продуктом до створення більших 
молекул. Після обробітку кислотою чиZnBr2 >диметокситритиловая група 
видаляється ідинуклеотид може зайняти позиціюЗ'-конца зростання ланцюга. Після 
обробітку жтриетиламином переважногидролизуетсяцианоетиловий ефір, у 
результатідинуклеотид набуваєреакционноспособний3'-конец, котрі можуть 
служити5'-концом дедалі більшої ланцюга.Связивание двохдинуклеотидов 
даєтетрануклео-тид. Аналогічно відповідним чином захищенімононуклеотиди і 
олігонуклеотиди можуть з'єднуватися в довгі блоки. Залежно від вибору вихідний 
матеріал синтез ланцюгів ДНК іде у напрямі 3'->5' чи 5'->3'. 

Фосфиттриефирний метод. Основним вихідним продуктом у разі теж 
єдезоксинуклеозиди з захищенимиаминогруппами і5'-диметокситритило-
войгруппой.3'-гидроксильная групаконцевогонуклеозида захищена шляхом фіксації 
в твердому носії з допомогою ефірної зв'язку.Предшественником наступного 
залишку є захищенийдезоксинуклеозид-З'-фосфорамидит, який активується з 
допомогоютетразола. Швидкість процесу ефективність залежить 
відфосфорамидитов, стабільних і ефективносвязивающихся, легко синтезованих 
агентів. Проміжним продуктом реакції зв'язування єфосфит. Він окислюється до 
фосфату з допомогою йоду. Як і попередньому разі,триефир захищає 
новумежнуклеотидную зв'язок від гідролізу під час наступних етапів синтезу. Після 
закінчення синтезу ланцюга видаляють різні які захищають групи і 
звільняютьполидезоксинуклеотид від твердого носія з допомогою лужного 
гідролізу. Фосфитний метод з твердими носіями, отриманими з 
урахуваннямсиликагелей, застосовують при автоматизованому послідовному 
синтезіолигодезоксири-бонуклеотидов.  

Ферментативние методи. Ферментативний синтез 
короткихполидезоксирибонуклеотидов із заданої послідовністю представляється 
менш складний, ніж хімічний синтез, й формує відповідні процедури простішими у 



виконанні. Для ферментативного синтезу непотрібно використовувати захисні 
сполуки. Проте реакції мають обмеження і погано піддаються контролю. При 
синтезі використовується бактеріальний ферментполинуклеотидфосфорилаза, 
специфічний щодорибонуклеотидов, але здатний каталізувати і 
полімеризаціюдезоксирибонуклеотидов, якщо замістьMg2+ 
використовуватиМп2+.Субстратами завжди служатьдезоксирибонуклеозидфосфати, 
у своїй ніякої матриці непотрібен. Допраймерам довжиною щонайменше трьох 
залишків приєднуються воднораз одну чи двідезоксирибонуклеотидних залишку. 
Хімічний і ферментативний методи: можна застосовувати спільно. У цьому 
використовується абоДНК-полимераза I, або зворотнатранскриптаза. 

р. Копіювання РНК із заснуванням ДНК 
Методи, які використовуються для аналізу РНК, менш досконалі, ніж 

аналогічні методи дослідження ДНК. Щоб співаку визначити первинну структуру 
молекули РНК, найпростіше отримати з неїДНК-копию, клонувати цю копію і 
побачити її нуклеотидну 

послідовність. Молекули ДНК, синтезовані шляхом ферментативного 
копіюванняРНК-матрици, дістали назвукДНК. Як матриць можна використовувати 
очищені РНК чи суміш молекул РНК, наприкладмРНК із якоїсь рядна або популяції 
клітин. 

Гарним джерелом РНК є високо диференційовані тканини і клітини, 
продукують було багато певнімРНК. Наприклад, у перших успішних працях з 
дослідженню сімействаовальбуминових генів, була застосована техніка роботи з 
рекомбінантними молекулами ДНК, використовувалимРНК, виділену з 
спеціалізованих клітин, синтезують було багато певні білки.КлонированниекДНК 
використовувались у ролі зондів виділення відповідних генів. 

Копіювання інших РНК. Для отриманнякДНК з урахуванням геномів 
деякихРНК-содержащих вірусів чи інших молекул РНК, які мають на кінціoligo, 
необхідні деякі хитрощі. Зокрема, до3'-ОН-концу РНК можна приєднати 
ділянкуpoly, використовуючиро1у-полимеразу і АТР. Далі всю послідовність 
реакцій робити як і, як і зараз. Альтернативний підхід полягає уотжиге з цією 

РНКолигодезоксирибонуклеотида,комплементарного якомусь ділянці 
молекули, для освітипраймера. 

Ускладнення. Насправді ж кожному з етапів, починаючи з приготування 
очищеного препаратумРНК, виникають проблеми, у результаті кінцевий продукт 
зазвичай є сумішшю молекулкДНК, більшість із яких опиняються коротшими, 
ніжполноразмерная РНК. Перерахуємо що з виникаючих проблем. 

1.мРНК може частково деградувати при виділенні під впливомрибонуклеаз. 
2.мРНК може копіюватись неповністю, у результаті на5'-концекДНК 

бракуватиме якихось послідовностей. Чим довші молекула РНК, тим більша 
вірогідність, що цю проблему виникне. 

3. Синтез другий ланцюга ДНК може зупинитися колись, чим це скінчиться 
матриця, отжеЗ'-конец РНК буде перепущено. Залишившись кінець першої ланцюга 
буде винесений з допомогоюнуклеази, специфічною щодоодноцепочечних молекул. 

4.Нуклеаза можеотщепить як шпильку, а й кінцідуплекса. 
Серйозні проблеми, виниклі при синтезі повнорозмірних копійкДНК наРНК-

матрицах з допомогою стандартних методів, визначили невдачу багатьох 
експериментів. Аби розв'язати ці проблеми, довелося затратити багато зусиль. Одне 
з шляхів перебував у відмовиться від використаннянуклеа-зи. І тут доЗ'-концу 



першої ланцюга ДНК з допомогою термінальнійдезоксинуклеотидил-трансферази 
приєднувалиpoly й використалио%о-праймер для синтезу другий ланцюга. 

Метод, у якому усунутий недолік, властивий стандартному методу, - синтез 
неповних копій РНК. По-перше,oligo-праймер вводиться до складуплазмидного 
вектора Є.coli, отжекДНК може синтезуватися безпосередньо на векторі. Через 
війну виключаються етапи виділення, тожлигирования. По-друге, не застосовується 
специфічна доодноцепочечной ДНКнуклеаза, завдяки чому послідовності, 
відповідніЗ'-концумРНК, не втрачаються. По-третє, молекули ДНК, синтез яких 
немає сягає кінцяРНК-матрици, містятьзаглубленнийЗ'-конец, що є неефективним 
субстратом длятерминирующейтрансферази. За такого підходу отримують 
популяцію рекомбінантних ДНК, збагаченуполноразмерними копіями РНК яккДНК, 
здатними здійснюватитрансфекциюклеток-хозяев. 

3. Створення бібліотек кДНК. 
Можливість проведенняшотган-експериментов розглядалася ще тоді, коли 

технологія рекомбінантних ДНК робила свої перші кроки. Ідеяамплификации дуже 
складних сумішей фрагментів ДНК і наступного виявлення однієї з них здавалася 
фантастичною, і тепер вона здається майже банальної. Основний принцип цього 
підходу полягає у створенні колекції рекомбінантних молекул, складових повний 
геном даного організму. Фактично, повнийнефракционированний набір фрагментів 
ДНК перетворюють на відповідний набір стабільнихрекомбинантов, що можна 
удається зберігати й багаторазово використовуватиме клонування різних вставок. У 
цьому застосовуються Є.сой-системихозяин-вектор, де серед вектора 
використовуються плазмідами чи бактеріофаги, оскільки вони більше придатні щоб 
одержати значної частини рекомбінантних молекул і зручні для зберігання. 

Найбільш важливі два типу бібліотек. Один із них, утворювана з сумарною 
геномної ДНК, у принципі повинна містити все гени даного організму. Але така 
мета зазвичай виявляється недосяжною, оскільки послідовності ДНК вдасться 
клонувати. Одне з варіантів геномної бібліотеки є всю ДНК одній хромосоми. До 
сформування такий бібліотеки необхідно виділити ДНК із окремих 
хромосом.Хромосоми людинифракционируют з допомогою методів, аналогічних що 
використовуються при сортуванняфлуоресцирующих інефлуоресцирующих клітин. 
Метод грунтується різній ефективності зв'язуванняфлуоресцирующих барвників з 
хромосомами, яка від розміру хромосом іGC-содержания ДНК. Розчин забарвлених 
хромосом пропускають дуже швидко через вузьке отвір, яким сфокусований пучок 
світла,испускаемого лазером.Хромосоми по черзі перетинають цей пучок, який 
індукує їх специфічну флуоресценцию. Детектор визначає 
інтенсивністьфлуоресценции і змінює собі напрямок руху тих хромосом, 
інтенсивністьфлуоресценции яких перевищує задану величину, в такий спосіб, що 
вони потрапляють у спеціальний колектор. Змінюючи цей заздалегідь встановлений 
рівень інтенсивностіфлуоресценции, можна відбирати різні хромосоми. 

Окремі хромосоми дріжджів і спроби деяких найпростіших неможливо 
ідентифікуватицитогенетическими методами, проте ДНК їх все-таки вдається 
виділити. Для виділення застосовують м'які методи, щоб уникнути розриву молекул. 
Потім ДНК піддаютьелектрофорезу вагарозном гелі за умов, дозволяють розділити 
молекули довжиною до 2000 т.п. зв. Традиційні методи електрофорезу неможливо 
розділятидуплексние молекули, розмір яких значно перевищує 20 т.п. зв. Швидкість 
міграції настільки великих молекул не залежить від своїх розміру. Але якщо замість 
постійного односпрямованого електричного поля, докладеної догелю, 



використовувати полі, орієнтація якого багаторазово змінюється, то чи навіть дуже 
великі молекули можна буде потрапити розділити за величиною. Очевидно, цього 
прикрого феномена пояснюється механізмом проходження молекул ДНК через 
пориагарозного гелю. Передбачається, що молекули витягуються у бік поля, та був 
за зміни цього напряму переорієнтовуються. Час переорієнтації залежить від 
довжини кайдани й посадили кута між напрямами поля; які й визначають кінцеве 
відстань, яким переміщається молекула. У найпростішому варіанті імпульсного 
електрофорезу електричний струм подається імпульсами, у своїй напрями поля 
приблизно перпендикулярні одна одній, а саме полі неоднорідне. За більш складних 
розподілах використовують однорідні поля і оптимізують кут між двома напрямами, 
аби підвищити дозвіл. Імпульс зазвичай триває приблизно хвилину. 

Бібліотеки другого типу включають послідовності, складові всюмРНК, що 
виявляється у певних клітинах. І тут популяціюмРНК перетворюють на популяцію 
молекулкДНК, які потімклонируют.Геномние бібліотеки є збори генів і 
послідовностей ДНК; в бібліотекахкДНК представлені продукти експресії цих генів 
у формімРНК. 

Геномние бібліотеки зазвичай створюють із допомогою векторів, 
сконструйованих з урахуваннямбактериофага X чикосмиди. Ці вектори містять 
великі вставки, завдяки чому мінімізується числорекомбинантов,наобходимих 
упорядкування бібліотеки. Наприклад, якщо створюєтьсяХ-библиотека геному 
ссавця, що містить 3*109 п. зв. за середньої довжині вставки 17 т.п. зв., то весь 
геном представлять 3* 109/1,7* 104 = 1,8* 105рекомбинантами. Насправді до 
створення бібліотеки, можливість виявлення у якій певного сегмента геному 
перевищує 99%, потрібно одержати ~ 106 окремих рекомбінантних молекул, 
оскількилигирование окремих фрагментів відбувається випадково. Так, деякі 
фрагменти можуть бути включені більш ніж одну векторну молекулу, інші можуть 
узагалі ні влигировании і упаковці. Повнакосмидная бібліотека містить менше 
рекомбінантних молекул, оскільки розмір вставок може становити 45 т.п. зв. 

Фрагменти сумарною геномної ДНК для конструювання бібліотек можна 
одержувати кількома способами. Найбільш зручний полягає в частковому 
розщепленні ДНКрестриктирующейендонуклеазой, сайт впізнавання якої містить 
шість підстав, а які утворюються липкі кінці відповідають липким кінців обраного 
вектора. І тут розрізування здійснюють лише обмеженому числі можливих сайтів. 
Оскільки вибір сайтів виробляється випадково й у використовуваному препараті 
геномної ДНК міститься гострі суперечки будь-якого геномного сегмента, багато 
хто сегмент ДНК має бути надано у фрагментах ДНК, придатних розміром для 
клонування. За такого підходу, проте, може й неповна бібліотека. Ті частини геному, 
у яких сайти впізнаваннярестриктирующихендонуклеаз перебувають задалеко друг 
від друга, не зможуть включитися у життєздатнийрекомбинантний фаг. З іншого 
боку, галузі геному, у яких сайти впізнавання тісно згруповані, розділять на дуже 
короткі фрагменти, і всі вони будуть у бібліотеці. 

Власне кажучи, більш репрезентативну бібліотеку можна було одержати при 
часткової фрагментації геномної ДНК, здійснюваної більш випадково, ніж із 
допомогою ферменту з сайтом впізнавання з 6 пар підстав. І тому можна 
використовувати гідродинамічні методи деградації ДНК або дуже обмежену 
обробкуендонуклеазами з сайтами впізнавання з чотирьох пар підстав, 
наприкладAlu I іНае III. 

б. Бібліотеки кДНК 



До сформування бібліотек кДНК зазвичай використовуютьплазмидние 
чифаговие вектори, сконструйовані з урахуваннямбактериофага X. Принципи 
конструювання немає від описаних, крім те, що у випадках частіше використовують 
суміш різнихмРНК, а чи не очищенумРНК. Отримані з допомогою спеціально 
сконструйованих векторів чи належним чином відібрані бібліотекикДНК можна 
використовувати для клонування послідовностеймРНК навіть у тому випадку, 
колиаминокислотная послідовність білка ікодирующаянуклеотидная послідовність 
невідомі і навіть відсутнягомологичний зонд. Відповідні приклади ми розглянемо 
нижче. 

БібліотекаекспрессирующихсякДНК. ОчищенукДНК чи суміш різнихкДНК 
можналигировать з векторами, спеціально сконструйованими реалізації 
транскрипції і трансляції яка кодує області кДНК. Потрібний клон ідентифікують з 
допомогою імунологічного скринінгу із застосуванням антитіл, специфічних 
дополипептиду,кодируемому даноїкДНк. Ця дуже зручна методика дозволяє 
здійснити клонування навіть, коли нічого невідомо про структуру потрібного нам 
гена чи білка. 

Бібліотеки селективнихкДНК. Розвиток дослідницько-експериментальної 
ідифференцировка складних багатоклітинних організмів з однієї заплідненої 
яйцеклітини здійснюються з допомогою високоорганізованої системи 
диференційованої експресії генів. Одні гениекспрессируются тільки одного чи 
суворо обмеженому числі типів клітин, інші - до якогось певний період. Через війну 
популяціїцитоплазматическихмРНК у різних тканинах і клітинах виявляються 
представленими різними молекулами. Така диференційована експресія генів можна 
використовувати для клонуваннякДНК, відповідних регульованим генам, навіть у 
тому випадку, коли про продукти цих генів нічого невідомо. 

Наприклад, щодо процесів раннього розвиткуXenopus важливо знати, які 
гениекспрессируются за першого клітинних діленнях. Треба лише ідентифікувати 
тімРНК, що є вгаструле, але неяйцеклетках. Це можна зробити, створившигеномную 
бібліотеку і провівши роздільний скринінг з допомогою препаратів РНК з 
яйцеклітин ігаструл. Потім можна ідентифікувати і клонуватифаговие бляшки, що 
дають відповідь приотжиге тільки з РНКгаструл. Проте цей метод має той недолік, 
що з 105 або якмРНК у двох зазначених вище препаратах є однаковими і потім 
доводиться проводити скринінг величезного числа бляшок, аби виявити наявні, 
котрі виявляють специфічність. Ефективнішим є створення бібліотекикДНК з 
урахуваннямгаструлярной РНК. 

КлонуваннякДНК, яка кодує малусубъединицурибулозо-1,5-
бисфосфаткарбоксилази із листягорохаBPCase, - очевидно, одне із найбільш 
поширених землі білків, - складається з восьми ідентичних великих грошей і восьми 
ідентичних малих субодиниць. Ген великийсубъединици перебуває у хлоропластної 
ДНК, а ген малогополипептида - у ядерній хромосомної ДНК. Експресія генів 
залежить від освітленості, про що свідчать дані, представлені у лівої верхню 
частину малюнка. Рослини гороху витримували 9сут. у темряві й потім окремі 
виставляли світ на 48 год.Полисомнуюpoly-РНК, виділену з рослин обох типів, 
транслювали invitro.20кДа - попередник малоїсубъединициRuBPCaseсинтезировался 
лише у рослинах, що перебували на світу. РНК із листя рослин, які піддалися 
висвітлення, використовували для синтезудвухцепочечнойкДНК, до котрої я було 
приєднано щеHindIII-линкери. ДНКлигировали з розрізаної вHindIll-
сайтеплазмидойpBR322 і отриманими рекомбінантними плазмідами 



трансформували штамНВ101 Є.coli. Трансформовані бактеріальні колонії, стійкі 
доампициллину, вирощували нанитроцеллюлозних фільтрах, вміщених на поверхню 
живильного агару в чашках. Після фіксації ДНК на фільтрах клони, 
містятькДНКRuBPCase, ідентифікували з їхньої здібностігибридизоваться з 
радіоактивномеченнойpoly-РНК з піддавалися висвітлення листя і за відсутністю 
гібридизації з РНК із листя рослин, вирощених у темряві.Ложние позитивні 
клониелиминировали, проводячи гібридизацію від початку позитивних клонів з 
радіоактивномеченной РНК, збагаченої помРНКRuBPCase. Збагачення 
проводилифракционированием РНК за величиною з допомогою електрофорезу 
вполиакриламидном гелі.ИскомаямРНК являла собою молекулу довжиною 900 п. 
зв., присутню в які піддалися висвітлення листі, при трансляції якої in vitro 
утворювалася маласубъединицаRuBPCase. Нарешті, гібридні клони були 
ідентифіковані також загибридизационной селекції. раю була попередньо збагатити 
послідовностямимРНК, специфічними для стадіїгаструли. Таке збагачення можна 
отримати роботу так. З допомогою оборотної транскриптази намРНК згаструл 
синтезуютьодноцепочечнуюкДНК. Потім усікДНК,гомологичниемРНК, присутнім 
як іяйцеклетках, і угаструлах, видаляють шляхом освіти гібридівкДНК'мРНК 
міжкДНКгаструл імРНК яйцеклітин; ці гібриди адсорбуються нагидроксиапатите, а 
розчині залишаються лишеодноцепочечниекДНК, специфічні длягаструл. З 
положень цихкДНК отримують звичайним способомдуплексние молекуликДНК та 
створюють бібліотекукДНК. Така бібліотека зазвичай буває сильно збагатити 
молекуламикДНК, відповіднимигаструлоспецифичноймРНК. Аналогічний підхід 
можна залучити до разімРНК, виділеної з будь-яких двох родинних тканин чи 
клітин. Варіації по цій проблемі включають використання кронштейна як зондів 
молекулкДНК, збагачених описаним вище методом. І тут водиликотрансфекцию з 
участю ДНК з цих клітин, відбір середHAT, сортування і клонування. ДНК з 
отриманих вториннихтрансформантов, що містить менш 50 т.п. зв. ДНК особи на 
одне мишачий геном, використовували до створення геномної бібліотеки. Було 
відібрано шістьфагових клонів, якігибридизовались з зондом, що містить 
повторювані послідовності ДНК людини, розкидані всьому геному. Усі шість клонів 
містилиперекривающиеся сегменти ДНК. Дві вставки з 6 вмонтовували вфаговие 
вектори для відтворення унікального сегмента ДНК розміром 31 т.п. зв., 
відповідального за синтез поверхового рецепторатрансферрина людини, після 
трансфекції в мишачі клітини. 

БібліотекукДНК піддають скринінгу, вишукуючи ті клони, якігибридизуются з 
збагачениммРНК - зондом. 

Деякі стратегії клонування генів ікДНК 
ІV Запитання для самоконтролю 
1. Які завдання генетичної інженерії? 
2. Охарактеризуйте конструювання і клонування рекомбінантних молекул ДНК. 
3. Яким чином відбувається створення бібліотек кДНК? 
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Лекція №8 
Тема: Трансгенні рослини. 

План заняття 
1. Методи одержання трансгенних рослин. 
2. Підбір промотору. 
3. Комерційне використання трансгенних рослин. 
4. Трансгенні рослини та екологія. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Методи одержання трансгенних рослин. 
Генетична інженерія – частина біотехнології, яка включає комплекс підходів та 

методів, які дають можливість вносити зміни в „конструкцію” спадкової речовини 
організмів (тварин, рослин, мікробів) та вірусів, вміння отримати рукотворні 
генетичні структури. Генетична інженерія та трансгенез вперше дозволили 
здійснити панміксію, тобто подолати бар’єри між всіма царствами живого. 
Культивуємі рослини завдяки використанню методів генетичної інженерії набули 
властивостей, як стійкість до гербіцидів, збудників хвороб, різним абіотичним 
стресам (посуха, заморозки, засолення та інш.), покращені біохімічний склад та 
смакові якості, швидке дозрівання. 

Можливості біотехнології в рослинництві різко виросли після практичної 
реалізації досягнень генетичної інженерії – створення генетично модифікованих 
організмів (ГМО). Масове комерційне вирощування трансгенних рослин в ряді країн 
світу почалось з 1996 року, а в 1999р. Площі під ними досягли майже 40 млн.га. По 
прогнозам, в 2004 році під трансгенними культурами буде зайнято близько 60 
млн.га. Вирощування трансгенних рослин забезпечить збільшення урожайності та 
скороплідності завдяки їх екологічній стійкості та пластичності, що дає високий 
економічний ефект. Вирощування трансгенних культур сприяє значному зниженню 
затрат на пестициди та мінеральні добрива, що характеризує їх агротехніку, як 
більш екологічну в порівнянні з традиційною. 

Отримані з допомогою генетичної інженерії трансгенні організми 
(трансгеники) відрізняються від природних або створених шляхом селекції тим, що 
в їх спадкову речовину (геном) введені гени або ген, які містяться у далеко сімейних 
організмів або створені штучно. Завдяки генетичній модифікації рослини можуть 
виконувати не властиву їм роль. ГМР стають фабриками лікарських речовин та 
харчових домішок або інструментом для „м”якого” введення ліків, вакцин та 
необхідних харчових домішок. Наприклад, коренеплоди цукрових буряків 
накопичують замість сахарози низькомолекулярні фруктами, або банани, які 
використовують як їстівні вакцини. Завдяки введенню генів бактерій вищі рослини 
набувають здатності приймати участь в руйнуванні чужерідних органічних сполук 
(ксенобіотиків), які забруднюють навколишнє середовище. 

Гарантією проти можливих небажаних наслідків генетичної модифікації рослин 
є законодавче регулювання розповсюдження ГМР та розробка пов”язаних з цим 
методів оцінки екологічного ризику. 

В нашій країні існує законодавство. Яке регулює генно-інженерні роботи, 
польові досліди трансгенних рослин та ввезення генетично модифікованого насіння, 
продуктів харчування та кормів ( Закон про державне регулювання в області генно-
інженерної діяльності від 05.07.1996р. та підзаконні акти). 



В основу створення трансгенних рослин були покладені три видатні досягнення 
фізіології рослин, які створили основу для інтеграції технології рекомбінантних 
ДНК: - відкриття фітогормонів, які регулюють ріст і розвиток рослин; - розробка 
методів культивування клітин та тканин рослин in vitro на середовищах, які містять 
макро- та мікроелементи, вітаміни, сахарозу та фітогормони ( ці методи дають 
можливість отримувати клітини, тканини та цілі рослини в стерильних умовах та 
проводити їх селекцію на специфічних середовищах); - встановлення феномену 
тотипотентності соматичних рослинних клітин, який відкриває шлях до регенерації 
з них цілих рослин. 

Історія отримання трансгенних рослин нараховує два десятиліття. Основним 
методом отримання трансгенних рослин 20-25 років тому була пряма обробка 
меристем, насіння, пилку чужорідною ДНК та послідуючий скринінг потомства на 
наявність інтродукованих генів. Першою генно-інженерною рослиною була 
створена в Університеті штату Вісконсії химера, коли в клітини соняшнику був 
введений ген запасного білку бобів (ген фазеоліну) та показана його експресія. В 
СРСР перші досліди по генетичній трансформації рослин були проведені на ячменю 
з використанням мутації wx . На Україні були проведені експерименти по 
генетичній трансформації кукурудзи та гороху. Проводилась генетична 
трансформація рослин шляхом мікроін”єкцій ДНК та електропорації протопластів. 
Настоящою революцією в генетичній трансформації рослин явилось виявлення 
природного вектору - агробактерій для переносу генів та розробка методу 
мікробомбардування рослинних об”єктів мікрочастинками металів попередньо 
покритими ДНК. 

Агробактеріальна трансформація (метод кокультивації з агробактерією). Метод 
базується на трансформації рослинних експлантів агробактеріями, що несуть 
векторну конструкцію, яка містить чужерідний ген, вбудований в область Т-ДНК. 
Агробактерії є природними переносниками генів в клітини рослин. Використання 
цих векторів дозволяє переносити чужерідні гени в клітини рослин і потім 
регенерувати нормальні фертильні рослини, в більшості випадків через стадію 
калусоутворення або соматичних зародків при подальшій регенерації з них рослин. 
Ці стадії являються в значному ступені генотипово залежними. 

Популярність методу пов”язана з відносною простотою проведення  
трасформації та досить високим виходом одержаних трансгенних рослин (10-60%, в 
залежності від виду рослин). 

Як вихідний матеріал необхідно мати штам агробактерії з векторною 
конструкцією. Вектор повинен мати послідовність гену, який необхідно ввести в 
геном рослини. При цьому походження гену (прокаріотичний чи еукаріотичний) не 
важливо для трансформації проте він повинен знаходитись під контролем 
промотору, здатного експресуватись в рослинну клітину. Крім функціонального 
гену вектор повинен мати селективний маркер трансформації Як маркер зазвичай 
використовують гени стійкості до канаміцину (ген npt), гігроміцину (ген hpt). 

Як експлант для трансформації використовують стерильні листкові диски, іноді 
використовують молоді корінці (арабідопсіс), гіпокотилі( томати), сім”ядолі 
(томати, баклажани), міжвузля (картопля). При використанні для агробактеріальної 
трансформації сформованих меристем є можливість отримувати трансгенні рослини 
незалежно від генотипу, так як регенерація рослин із меристем є найбільш простим 
прийомом в порівнянні з їх регенерацією із калусу або соматичних зародків. 
Використання для агробактеріальної трансформації меристеми пагонів комерційних 



сортів бавовни показало можливість генотипово незалежної трансформації. 
Укорінення трансформованих пагонів, яке важке для деяких сортів, можна подолати 
шляхом їх прививання на укорінені підвої. 

Проволять інокуляцію експлантів в рідкому середовищі, яке містить агро 
бактерію з векторною конструкцією, час інокуляції підбирається для кожного виду 
рослини індивідуально. При цьому проходить зараження тільки пораненої поверхні 
експланту. Після 1-2 діб кокультивування експланти переносять на середовище з 
антибіотиком, що призводить до загибелі не трансформованих клітин. Через 2-5 
тижнів на трансформованому експланті розвиваються пагони, які молекулярно 
тестують, а потім переносять на середовище для укорінення. 

Важливою проблемою при трансформації рослин є отримання частини 
трансгенних рослин, які є химерами, тобто їх тканини містять як трансформовані 
так і не трансформовані клітини. В даному випадку використовують один штам, 
який несе певний ген, яким інокулюють різні типи експлантів. Протягом довгого 
періоду часу вважали, що агробактерії здатні трансформувати тільки клітини 
голонасінних та дводольних рослин. Однією із причин, що обмежують 
агробактеріальну трансформацію злаків є нездатність їх клітин до синтезу сполук, 
які індукують процесинг та перенесення Т-ДНК. Проте на сучасному етапі вже 
розроблена трасформація для пшениці, кукурудзи та рису. 

Порівняна простота отримання трансгенних рослин при агробактеріальній 
трансформації, можливість використання уже сформованих меристем та 
приємливість даної методики для трансформації злаків дають прогнозувати 
зростання кількості трансгенних рослин для теоретичних досліджень та практичного 
використання даного методу трансформації. 

Пряма трансформація з використанням ДНК. 
Для прямого перенесення генів в рослинні клітини використовують 

трансформацію рослинних протопластів. Як маркерний ген використовують ген 
неоміцин фосфотрансферази, який визначає стійкість до канаміцину та деяким 
іншим аміно глікозидним антибіотикам. Перевагою даного гену є здатність тільки 
трансформованих клітин до росту та позеленінню на певних концентраціях 
антибіотиків. 

Даний метод має ряд недоліків:  
1) складність процедури отримання протопластів;  
2) відсутність регенерації рослин із протопластів для багатьох видів рослин;  
3) можливість появи сомаклональних варіантів;  
4) довготривалий термін від моменту ізолювання протопластів до отримання 

трансгенних рослин;  
5) низька частота трансформації. 
Переваги використання даного методу: 
-для трансформації може бути використаний будь-який ДНК-вектор, що несе 

чужерідний ген; 
-гібридний ген інтегрується в ядерну ДНК рослини і екс пресується, 

використовуючи механізм клітинної рекомбінації. 
На сучасному етапі 140 видів рослин були протрансформовані шляхом прямого 

перенесення ДНК . 
Метод мікроін”акцій. Вперше розроблений в 1985 році одночасно в декількох 

лабораторіях світу, в тому числі і в Україні зокрема в Інституті клітинної біології та 
генетичної інженерії. Порівняно з іншими методами трансформації метод 



мікроін”єкцій має ряд переваг: 
- універсальність та стандартність операцій 
- необхідне для трансформації широке коло об”єктів – реципієнтів (ізольовані 

протопласти, одиничні калусні клітини, клітини в складі цілої рослини, 
багатоклітинні структури); 

- різний молекулярно-генетични матеріал (молекули ДНК, ізольовані ядра, 
хлоропласти та мітохондрії), який використовується для ін”єкцій; 

- високу ефективністю трансформації; 
- можливість використання як об”єкта ізольованих мікроспор та клітин пилка. 
Відносно низька продуктивність методу мікроін”єкцій (до 50 ін”єкцій за 

годину) компенсується високою ефективністю трансформації. До недоліків можна 
віднести наявність досить складного обладнання. 

Етапи робіт на прикладі клітинної суспензії. 
Мікроголки заповнюють трансформуючим фактором:  
1) у випадку розчину ДНК – кінець голки вводять в краплю з розчином ДНК;   
2) у випадку клітинних органел проводять фіксацію клітини донора з 

допомогою мікроприсоски , потім вводять в відповідний компартмент клітини 
кінець мікро голки і вводять відповідні органели в кінець мікро голки; 

Фіксують об”єкт-реципієнт з допомогою мікроприсоскиі вводять внього 
відповідний компартмент, який міститься в мікро голці.  

Після ін”єкції всіх клітин їх переносять в чашку Петрі в мікро краплю об”ємом 
0,5 – 1 мкл під шар вазелінового масла. 

Клітини , які піддали ін”єкції культивують в мікрокраплях, розводячи їх по мірі 
необхідності свіжим поживним середовищем. Отримані клітинні лінії та рослини 
тестують на наявність ознак, які кодуються трансформуючими факторами, а також 
проводять молекулярно-біологічні та біохімічні аналізи. В залежності від об”єкту з 
яким проводять маніпуляції та мети експерименту змінюють тільки параметри мікро 
інструментів (діаметр мікро присоски складає приблизно половину діаметру 
клітини-реципієнта, діаметр кінчика мікро голки в випадку введення днк сягає 0,5-1 
мікрометр, а в випадку введення органел – 2-4 мкм, діаметр мікро піпетки для 
відбору , які піддали ін”єкції складає 1,5-2 діаметри об”єктів- реципієнтів). 

Порівнюючи технологію генетичної трансформації вищих рослин з допомогою 
мікроін”єкцій з іншими методами трансформації, можна відмітити наступні 
моменти: 

1. метод трансформації з допомогою мікроін”акцій уступає в технологічності 
методам прямої трансформації з допомогою агро бактерій тільки в тих випадках, 
коли останні можна використати; 

2. даний метод дає можливість вирішити ряд задач по трансформації рослин, 
які неможливо вирішити іншими методами, наприклад: 

- трансформація рослин, для яких не розроблені методи виділення, 
культивування протопластів та регенерації з них рослин і які несприйнятливі до 
інокуляції агробактеріями; 

- перенесення в клітини ізольованих клітинних органел; 
- використання для трансформації неселектуючих молекул ДНК; 
- використання як об”єкту-реципієнту гаплоїдних клітин – мікроспор, із яких в 

подальшому можлива регенерація гаплоїдних рослин. 
Електропорація 
Метод базується на тому, що імпульси високого тиску зворотно збільшують 



проникність біомембран. Для рослинних протопластів процедура електропорації 
виявилась дуже ефективною. Метод полягає в наступному: на рослинні 
протопласти, які знаходяться в розчині високої концентрації, що містить ДНК-
вектори, діють високовольтним імпульсом (напруга 200-350 В, тривалість імпульсу 
54 мс). В результаті молекули ДНК поглинаються клітинами через пори в клітинній 
мембрані. Після розведення розчину протопласти висівають на відповідне 
середовище для регенерації. Ефективність перенесення визначається через 24-48 
год. після електрошоку. 

Упаковка в ліпосоми 
Це один із методів, що використовується для захисту екзогенного матеріалу, 

який вводиться в протопласти рослин, від дії нуклеаз, які руйнують нуклеїнові 
кислоти. Ліпосоми – це сферичні утворення, оболонки яких складаються із 
фосфоліпідів. Їх можна отримати в результаті різкого струсу або обробки 
ультразвуком водних емульсій фосфоліпідів. З допомогою ліпосом в протопласти 
рослин були введені РНК вірусу тютюнової мозаїки, ДНК Ті-плазміди, а також цілі 
метафазні хромосоми. До переваг системи переносу з допомогою ліпосом можна 
віднести їх низьку токсичність по відношенню до клітин і можливість використання 
для більшості рослин, клітини яких здатних піддати ліпосоми утилізації. На 
сучасному етапі даний метод використовується рідко із-за його технічної складності 
та низької трансформуючої активності (0,5%-1%). 

2. Підбір промотору 
Підбір промотору являє собою дуже важливу проблему, у випадку коли 

необхідна експресія інтродукованого гену в специфічних тканинах або окремих 
органах, на певних етапах онтогенезу, під впливом будь-яких сполук. 

Було встановлено, що деякі промотори являють собою складні структури, які 
складаються із блоків (субдоменів), які контролюють експресію генів . Так для 
найбільш вивченого 35S промотора віруса мозаїки цвітної капусти делеційний 
аналіз показав, що при видаленні послідовностей промотору від -208 до-46 п.н. 
ефективність транскрипції різко понижалась і складала тільки 1/12 вихідного рівня. 
У випадку вбудовування цієї послідовності незалежно від її орієнтації ефективність 
транскрипції відновлювалась. 

Було встановлено, що експресія генів контролюється послідовностями ДНК, які 
називають cis-активними елементами, тобто вони можуть регулювати експресію 
генів, розміщених на тому ж ланцюгу ДНК і не діють на гени , які локалізовані в 
інших місцях. Експресуючі властивості промоторів вивчають, підставляючи їх під 
під маркерні або репортерні гени, експресію яких можна порівняно легко визначити 
в трансгенних рослинах. З даною метою найчастіше використовують гени 
хлорамфеніколацетилтрансферази та неоміцинфосфотрансферази, які не 
синтезуються в рослині. При підставлянні даних генів під вивчаємі промотори 
трансформовані клітини набувають здатності до росту на середовищах з даним 
антибіотиком. 

Можна спрогнозувати в перспективі створення химерних промоторів, які 
складаються із елементів, що забезпечують експресію генів, які стоять під ним, в 
необхідних органах та тканинах, під дією різних стресових впливів та нападу 
патогенів, які визначають потрібний рівень експресії, а також складаються із 
комплексу елементів, які забезпечують експресію необхідних генів в вимагаємих 
тканинах та органах і під тиском специфічних впливів. 

 



3. Комерційне використання трансгенних рослин. 
Для створення рослин стійких до комах-шкідників розроблено декілька 

стратегій. Найпопулярнішою з них є перенесення в рослини генів, що відповідають 
за синтез інсектицидного протоксину Bacillus thuringiensis. 

Іншим варіантом є перенесення генів рослинних білків типу інгібіторів амілази 
або протеази. Коли в організм комахи-шкідника потрапляє такий інгібітор, вона стає 
не здатною перетравлювати рослинну їжу, тому що інгібітори перешкоджають 
гідролізу крохмалю або рослинних білків. 

Стійкість до комах-шкідників може бути досягнута також шляхом перенесення 
до рослин генів, що кодують інсектопестициди грибів - мікопестициди.  

Перенесення гену синтезу інсектицидного протоксину Bacillus thuringiensis  
Протоксин B. thuringiensis давно відомий і безпечний засіб захисту рослин. 

Однак розпилення протоксину з метою захисту рослин має низку недоліків. 
Інактивація протоксину в навколишньому середовищі, неможливість ефективної 
доставки токсину до комах-шкідників у звязку з особливостями їх живлення. 
Вирішити ці проблеми можливо створюючи трансгенні рослини, що синтезують 
протоксин B. thuringiensis у внутрішніх тканинах. 

На сьогодні відомо та ізольовано велику кількість різних Bt-генів (cry гени), що 
кодують інсектицидні білки, специфічні до різних видів комах. Основна проблема, з 
якою стикаються біотехнологи, - це дуже погана експресія cry генів в рослинних 
клітинах. 

Для вирішення проблеми експресії cry генів B. thuringiensis в рослині 
зменшують розмір вбудовуваного гену таким чином, щоб синтезувалася лише N-
кінцева частина молекули токсину. Відомо, що інсектицидна активність 
забезпечується першими з N-кінця 646 амінокислотними залишками молекули 
протоксину. Ця N-кінцева ділянка протоксинів B. thuringiensis є 
високогомологічною у різних штамів (гомологія 98%), а С-кінцева ділянка є більш 
варіабельною. 

Введення N-кінцевої ділянки протоксинів B. thuringiensis в рослини здатне 
забезпечити її стійкість до комах-шкідників. «Короткий» ген протоксину у 
поєднанні з використанням сильного конститутивного 35-S промотора вірусу 
мозаїки капусти дозволяє отримувати трансгенні рослини стійкі до комах. 

Одним з ефективних механізмів захисту від комах-шкідників є утворення 
рослинами інгібіторів протеїназ. Потрапляючи в кишківник комахи, вони блокують 
гідроліз рослинних білків. Однак, такий механізм захисту не достатньо ефективний. 
Методами генної інженерії було виділено гени, що відповідають за синтез 
інгібіторів протеїназ, та створено системи з них і сильних рослинних промоторів. 
Таким чином, було отримано трансгенні рослини, які синтезують інгібітори 
протеїназ у великих кількостях, що надавало рослинам стійкості до комах-
шкідників. 

Особливо ефективним є поєднання токсинів B. thuringiensis і інгібіторів 
протеїназ. При створенні трансгенних рослин можна використати ДНК, що кодує 
гібридний білок «інгібітор протеїназ/укорочений токсин». Рослини, що синтезують 
навіть невелику кількість такого гібридного білку, в значному ступені захищені від 
вірусів. 

Перший комерційний сорт картоплі, стійкий до колорадського жука, створено 
фірмою Монсанто шляхом введення до геному картоплі модифікованого Bt-гену 
cryІІІ. Цією ж та іншими фірмами на основі Bt-генів отримані стійкі до комах-



шкідників комерційні сорти бавовника, кукурудзи та рису.  
Створення трансгенних рослин, стійких до вірусних хвороб  
Стійкість, обумовлена експресією в рослині гена структурного білка оболонки 

вірусу. 
Явище перехресного захисту рослин від вірусів відоме давно. Суть його 

полягає в нездатності вірусного патогенну заражати рослини, які попередньо 
інокульовано іншим вірусом. 

Практичне застосування це явище знайшло після відкриття можливості 
переносу окремих фрагментів вірусного геному в клітини рослин з наступною 
експресією перенесених вірусних генів. 

Одним з перших вірусних генів, перенесених в рослини тютюну, був ген 
структурного білка оболонки вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ). Рослини, що містять 
цей білок, є нечутливими до зараження ВТМ. Одним із можливих механізмів 
захисту є блокування процесу дисоціації білка оболонки віріонів ВТМ, що є 
необхідним для вивільнення РНК вірусу і запуску початкових етапів інфекційного 
процесу. 

Стійкість, обумовлена експресією антивірусних білків. 
Захист рослин від фітопатогенних вірусів можна здійснювати не лише за 

«імунізації» генами вірусних білків, а й за участі противірусних білків, що 
синтезуються самими рослинами. Наприклад, в клітинній стінці фітолакки 
американської (Phytolacca americana) є три різні противірусні білки: РАР, що 
синтезується у листі навесні; РАР ІІ, що утворюється у листі влітку; РАР S, що 
міститься в насінні. Ці білки можна виділити із подрібнених тканих рослин 
екстрагуванням водою. За нанесення РАР білків на листки інших рослин останні 
набувають стійкості до вірусів. Таким чином, гени білка РАР можуть бути 
використані для створення трансгенних рослин, що стійкі до широкого спектру 
вірусів рослин. 

Одним з підходів, що дозволяють отримати трансгенні стійкі до вірусів 
рослини, є конструювання різних антисмислових конструкцій, де кДНК-вмісна 
копія вірусної РНК поміщається під промотор таким чином, щоб в результаті 
транскрипції утворювалася послідовність РНК, яка комплементарна вірусній РНК. 
При зараженні вірусом рослинної клітини з такою конструкцією утворюються 
дуплекси між вірусною і конститутивно утворюваною антисмисловою РНК. Ці 
дуплекси руйнуються спеціальними РНКазами, в наслідок чого віруси не 
утворюються і, відповідно, не розвивається хвороба. На сьогодні вже створені 
трансгенні рослини тютюну, що мають антисмислові конструкції для вірусу мозаїки 
огірка та вірусу тютюнової мозаїки.  

Створення трансгенних рослин, стійких до грибних хвороб  
Стійкість рослин до грибних фітопатогенів обумовлена багатьма захисними 

механізмами як конститутивної, так і індукованої природи. 
Одним з найбільш значимих механізмів є синтез рослинами фітоалексинів 

(низькомолекулярних антимікробних сполук). 
Синтез фітоалексинів починається швидко у відповідь на проникнення 

патогену у тканини, стрес чи оброблення певними природними або синтетичними 
сполуками. 

Для створення сортів сільськогосподарських рослин стійких до грибних 
патогенів запропоновано перенесення генів, що відповідають за синтез 
високоефективних фітоалексинів, з рослин-донорів у рослини-реципієнти. 



У рослинах арахісу і винограду синтезується високоефективний фітоалексин - 
ресвератрол. Ключовим ферментом у синтезі цього фітоалексину є стильбенсинтаза 
(STS), яка каталізує перетворення молекули p-кумарол-CoA і трьох молекул 
малоніл-CoA в 3,4,5 - тригідроксистильбен (ресвератрол). 

Перенесення гену STS з винограду у клітини тютюну дозволило отримати 
рослини, що продукують підвищену кількість ресвератролу і мають високу стійкість 
до Botrytis cinerea. 

В останній час відкрито новий клас антимікробних пептидів, що отримали 
назву дефензини. Дефензини виділено з насіння багатьох видів однодольних та 
дводольних рослин.  

Підвищення стійкості рослин до бактеріальних хвороб шляхом генної інженерії  
Бактеріальні хвороби мають велике економічне значення для багатьох 

сільськогосподарських культур. В більшості випадків, зважаючи на неефективність 
агротехнічних заходів та шкідливість для оточуючого середовища хімічних засобів, 
боротьба з бактеріозами зводиться до профілактики. 

Протягом останніх десятиліть було запропоновано багато різних генетичних 
підходів для отримання стійких до бактеріальних хвороб рослин з використанням 
методів генетичної інженерії, включаючи продукування антибактеріальних білків 
нерослинного походження, інгібування бактеріальних факторів патогенності і 
вірулентності, підвищення природних захисних властивостей рослин і штучну 
індукцію запрограмованої загибелі клітин в місцях інфікування. Вони базуються на 
знанні механізмів дії антибактеріальних агентів і послідовних етапів взаємодії 
«рослина-патоген». 

Підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин  
Одним з основних завдань селекції рослин є підвищення якості продукції 

сільського господарства, зокрема, збільшення кількості жирів, білків, вуглеводів та 
інших речовин, що визначають поживну та технічну цінність. 

Наприклад, насіння бобових та злакових культур, яке забезпечує значну 
частину білку в раціоні людини, має незбалансований амінокислотний склад. 
Підвищення методами генної інженерії вмісту незамінних амінокислот, підвищує 
загалом поживну цінність цих культур. Для цього можуть бути застосовані наступні 
підходи: введення кодонів, що відповідають за синтез дефіцитних амінокислот; 
зміна регуляції біосинтезу амінокислот; введення нових генів, що кодують синтез 
збалансованих за амінокислотним складом запасаючих білків. 

Рослини, стійкі до гербіцидів  
Сучасне сільське господарство практично не може обходитися без 

використання гербіцидів. Гербіциди, хоч і мають певну селективність, пригнічують 
ріст не лише бурянів, а й сільськогосподарських культур. На сьогодні існує три 
підходи, що дозволяють створювати сорти рослин, стійкі до гербіцидів: 

▪модифікація рослинного ферменту мішені, в результаті чого він втрачає 
чутливість до гербіциду; 

▪індукція підвищеного синтезу ферменту мішені без порушення його 
нормального метаболізму; 

▪введення в геном рослини генів, що кодують ферменти, які деградують 
гербіциди. 

Наприклад, для створення рослин, стійких до гербіциду Баста 
(фосфинотрицину), вводять ген, що відповідає за синтез 
фосфинотрицинацетилтрансферази, ферменту що деградує фосфинотрицин. Цей 



фермент кодується геном bar, який виділено із штаму стрептоміцету Streptomyces 
hygroscopicus. Ген bar широко використовується для отримання різних трансгенних 
рослин (томати, картопля, пшениця, конюшина), не чутливих до гербіциду Баста. 
Цей підхід має високу екологічну цінність, оскільки гербіцид втрачає токсичність і 
не забруднює довкілля.  

Рослини, стійкі до абіотичних стресів (сольовий, окислювальний стрес) 
В останні роки все більшого значення набувають роботи, які спрямовані на 

створення рослин стійких до таких факторів середовища, як посуха, холод, 
засолення ґрунту, підвищений вміст озону, важкі метали. 

За усіх абіотичних стресів рослини переживають оксидативний вибух, 
повязаний з посиленим утворенням активних форм кисню. Ці форми кисню 
утворюються в різних клітинних компартментах і можуть пошкоджувати клітини 
рослин. Серед захисних механізмів клітин від абіотичних факторів і оксидативного 
стресу головна роль належить супероксиддисмутазі (СОД), аскорбатпероксидазі та 
каталазі. 

СОД захищає клітину за рахунок переносу електронів від вільних радикалів на 
кисень, а також від озону за рахунок утворення перекису водню. Потім рослинні 
ферменти - каталази і пероксидази перетворюють перекис водню на воду і кисень. 
Гени синтезу цих ферментів використовують для створення трансгенних рослин. 

Наприклад, трансгенні рослини люцерни, яким було введено ген Mn-СОД, 
характеризувалися підвищеною активністю даного ферменту, стійкістю до 
гербіциду, більш активним процесом відростання після заморозків, підвищеним 
урожаєм зеленої маси, зимостійкістю. 

Стійкість до низьких температур можна отримати також за рахунок зміни 
співвідношення насичених і ненасичених жирних кислот в ліпідах трансгенних 
рослин (введення генів десатурази, гліцерин-3-фосфатацилтрансферази). 

Для отримання посухостійких рослин використовують конструкції векторів з 
геном левансахарози (SacB), генами суперсинтезу проліну, геном ДІ-пирролідин-5-
карбоксилатсинтетази, геном 4-ізопентенілтрансферази. Наприклад, введення гена 
4-ізопентенілтрансферази в рослини тютюну збільшило стійкість трансформантів до 
водного стресу (7 днів без поливу) і високої температури (до 45°С). У них відмічали 
підвищену здатність утримувати вологу і зниження транспірації при водному 
дефіциті. Більш стійкі до посухи рослини люцерни було отримано при введенні гену 
супероксиддисмутази, ізольованого із тютюну. 

Обмеження щодо комерційного використання біоінженерних методів для 
отримання стійких рослин  

Можна виділити декілька аспектів впливу трансгенних рослин на довкілля: 
▪перенос трансгенів від культурних рослин до їх диких родичів і їхнє подальше 

неконтрольоване поширення в живій природі; 
▪передача бурянам шляхом гібридизації стійкості до гербіцидів, що може 

призвести до поширення гербіцидстійких бурянів; 
▪утворення трансгенними рослинами речовин, які можуть бути токсичними для 

організмів, що не є мішенями, але живуть на цих рослинах і харчуються ними; 
▪поява нових паразитів або посилення шкідливості тих, що існують; 
▪неконтрольоване поширення генів стійкості до антибіотиків, які 

використовуються в векторних конструкціях і вводяться в рослини в якості 
селективних маркерів для відбору трансформантів. 

Однак, результати спеціальних досліджень і вже більш ніж 10-річний досвід 



роботи з трансгенними рослинами свідчать про відсутність достовірних даних щодо 
шкідливого впливу трансгенних рослин на довкілля та здоровя людини. 

4. Трансгенні рослини та екологія. 
Екологічний ризик при вирощуванні трансгенних рослин за оцінками деяких 

спеціалістів можна порівняти з ризиком вирощування нових сортів, отриманих 
традиційною селекцією. Всі речовини, які синтезують трансгенні рослини, як 
правило вже існують в природі. 

Існує ризик переносу генів стійкості до гербіцидів у буряни, але необхідно 
памятати, що стійкі до гербіцидів буряни зявляються за використання гербіцидів у 
звичних умовах (без трансгенних рослин). 

Однак, не зважаючи на відсутність на сьогодні достовірних даних щодо 
шкідливості трансгенних рослин, необхідно памятати про принципову можливість 
обміну генів між генетично модифікованими рослинами і спорідненими не 
модифікованими культурними та дикими рослинами, що у віддаленому 
майбутньому може вплинути на стабільність екосистем. Сьогодні, зважаючи на 
малий термін використання трансгенних рослин, ми не можемо зпрогнозувати і 
вірогідність інших негативних віддалених наслідків, які повязані з трансгенними 
рослинами. 

Тому, для виключення неконтрольованого використання генетично змінених 
рослин (та інших організмів), міжнародні організації і окремі країни розробляють та 
приймають документи, в тому числі і законодавчі, спрямовані на попередження або 
максимальне зниження можливих несприятливих екологічних наслідків і ризиків 
для здоровя людини від використання генно-інженерних біотехнологій. 

Основними міжнародними законодавчими актами, що регулюють поводження з 
генетично зміненими організмами є: 

Конвенція ООН з охорони біологічного різноманіття (5 червня 1992 р., Ріо-де-
Жанейро), де уперше на міжнародному рівні проголошено необхідність обережного 
ставлення до живих видозмінених організмів, отриманих у результаті роботи 
біотехнологів. 

Картахенський протокол з біобезпеки (30 січня 2002 р., Монреаль), у якому: 
проголошено принцип перестороги; 
визначається необхідний рівень захисту людини та довкілля в галузі безпечної 

передачі, обробки та використання живих видозмінених організмів; 
особлива увага приділяється транскордонному переміщенню генетично 

модифікованих організмів (ГМО); 
визначена сфера відповідальності за порушення норм щодо поводження з ГМО. 
Основними принципами державної політики України в галузі генетично-

інженерної діяльності та поводження з ГМО є: 
пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього 

природного середовища у порівнянні з отриманням економічних переваг від 
застосування ГМО; 

забезпечення заходів щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки при 
створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО в господарських цілях; 

контроль за ввезенням на митну територію України ГМО та продукції, 
отриманої з їх використанням, їх реєстрацією та обігом; 

загальнодоступність інформації про потенційні ризики від застосування ГМО, 
які передбачається використовувати у відкритій системі, та заходи щодо дотримання 
біологічної і генетичної безпеки; 



державна підтримка генетично-інженерних досліджень та наукових і 
практичних розробок у галузі біологічної і генетичної безпеки при створенні, 
дослідженні та практичному використанні ГМО в господарських цілях. 

Діяльність, повязана з використанням генетично модифікованих організмів, в 
Україні регулюється чинною нормативно-законодавчою базою України: 

▪Закон України "Про приєднання до Картахенського протоколу про біобезпеку 
до Конвенції про біологічне різноманіття" № 152-ІУ від 12.09.2002. 

▪Закон України № 1103-V від 31 травня 2007 р."Про державну систему 
біобезпеки при створенні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів" 

▪Закон України № 1804-VІ від 19 січня 2010р. про внесення змін до Закону 
України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 
транспортуванні та використанні генетично-модифікованих організмів " 

▪ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України № 468 від 13 травня 2009 р. "Про 
затвердження порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично 
модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг". 

▪ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України №114 від 18 лютого 2009 р. "Про 
затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів 
джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських 
засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням". 

▪ДСТУ СЕИ/Т8 15568:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично 
модифікованих організмів та їх похідних. Відбір проб. 

▪ДСТУ І8О 21571 Продукти харчові. Методи виявлення генетично 
модифікованих організмів та їх похідних. Екстракція нуклеїнової кислоти. 

▪ДСТУ І8О 21572:2006 Продукти харчові. Методи аналізу для визначення 
генетично модифікованих організмів і похідних продуктів. Методи, які ґрунтуються 
на аналізі білків. 

▪ДСТУ І8О 24276:2008 Продукти харчові. Методи виявлення генетично 
модифікованих організмів та їх похідних. Основні вимоги і визначення. 

▪ДСТУ П СЕИ /Т8О 155688:2008 Продукти харчові. Методи виявлення 
генетично модифікованих організмів і їх похідних. Відбирання проб. 

▪ДСТУ І8О/Т8 21098:2008 Харчові продукти. Методи аналізу по визначенню 
генетично модифікованих організмів та похідних продуктів, створені на основі 
аналізу нуклеїнових кислот. 

▪інші галузеві стандарти. 
ІV Запитання для самоконтролю 
1. Які методи одержання трансгенних рослин? 
2. Охарактеризуйте комерційне використання трансгенних рослин. 
4. Як впливають трансгенні рослини на екологію? 
V Використана література:   
19. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
20. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
21. Левенко Б.А., Новак Т.В. Культура клеток и тканей в селекции основних 

сельскохозяйственных культур. – К., 1987. – 40 с. 
  



Лекція №9 
Тема: Аграрні ДНК-технології. 

План заняття 
1. Об’єкти для клітинної селекції. 
2. Методи відбору в клітинній селекції. 
3.Сомаклональна мінливість та причини її виникнення. 
4. Одержання рослин, стійких до біотичних та абіотичних стресових 

факторів. 
5. Використання клітинної селекції в селекційному процесі. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Об’єкти для клітинної селекції. 
Одним із важливих напрямків в біотехнології рослин є клітинна селекція при 

якій добір клітинних ліній і рослин з новими спадковими ознаками відбувається на 
рівні культивованих in vitro клітин. Основним завданням досліджень по клітинній 
селекції є одержання за допомогою сучасних методів молекулярної і клітинної 
біології широкого спектру мутацій у рослин, відбір із них найбільш цінних і після 
фізіолого-генетичного вивчення, використання їх в селекційній роботі по створенню 
нових сортів. Одержання рослин із відібраних в селективних умовах мутантних 
клітин можливе завдяки унікальній властивості рослинної клітини - 
тотипотентності. 

Перші мутанти були отримані в середині 70-х років при використанні простих 
прийомів селекції на рівні калусних тканин. 

Більшість робіт в даній області досліджень проведено в 80-ті роки. Перелік 
мутантів з важливими сільськогосподарськими ознаками досить великий. До них 
відносяться мутанти стійкості до стресових факторів, гербіцидів, різних 
захворювань, зверх продуцентів незамінних амінокислот. Потужним джерелом 
генетичної різноманітності рослин є сомаклональна мінливість, що виникає при 
проходженні рослинами стадії неорганізованого росту, яка дозволяє проводити 
ненаправлену селекцію in vitro. 

Не дивлячись на великі перспективи цілеспрямованого покращення ряду ознак 
рослин in vitro, технологія клітинної селекції все ж залишається хоч і важливим, але 
лише доповненням до традиційних методів селекції. 

Клітинна селекція вивчає теоретичні та практичні аспекти виникнення 
генотипової і фенотипової мінливості клітин та методи відбору клітин з новими 
цінними властивостями. При модифікуванні складу поживних середовищ можна 
цілеспрямовано впливати на репродукцію клітин із заданим числом хромосом в 
ядрі. 

Теоретичною базою клітинної селекції є положення про тотипотентність 
культивованої рослинної клітини. Рослинна клітина переведена в умови культури 
зберігає всю основну генетичну інформацію про цілий організм і при наявності 
відповідних умов може її реалізувати. Генетичні зміни, в першу чергу мутації, які  
при цьому виникають, після регенерації можуть проявитись у вигляді нових ознак у 
створених рослин, що дає можливість методом культури клітин одержувати нові 
селекційно перспективні форми с.г. культур. 

Дослідження мутагенного ефекту іонізуючого опромінення з селекційною 
метою, які були розпочаті Делоне (1928-1930рр), а також хімічних мутагенів 



(Рапопорт 1943-56рр) сприяли становленню цілого напрямку в області 
експериментального мутагенезу – мутаційної селекції рослин. Успіхи, досягнуті в 
культивуванні in vitro рослинних клітин дали можливість використовувати їх в 
селекції нових форм рослин. 

2. Методи відбору в клітинній селекції. 
При розробці ефективних клітинних технологій гостро стоять наступні 

питання: 
1. Одержання великої кількості клітинних штамів рослин для селекційної 

роботи; 
2. Розробка технологій направленого впливу на генетичну мінливість клітин, 

що формують ці штами; 
3. Розробка технологій по регенерації із них великої кількості життєздатних 

фертильних рослин. 
Основними перевагами використання клітинних культур є: 
-можливість маніпуляції з мільйонами клітин, як мутабельними одиницями; 
-проведення направленої селекції в чашці Петрі та регенерація рослин із 

мутантних клітин. 
Як об’єкт для мутагенезу можуть бути використані: 
- калусні тканини; 
- суспензійні культури; 
- ізольовані протопласти; 
- іноді пилок та насіння. 
Вибір об’єкту залежить від наявності розроблених технологій стосовно до 

різних видів рослин, а також від кінцевої мети досліджень. 
Калусна тканина є легко доступним матеріалом, який часто використовується 

для селекції мутантів стійкості. Застосовують свіжовиділену або пересаджену 
калусну тканину, яка не втратила здатності до регенерації. 

Однак при роботі з калусними культурами відмічаються деякі недоліки: 
- повільний ріст калусних тканин; 
- нерівноцінний для всіх клітин ефект мутагенів, а також токсичних речовин, 

що використовуються як селективні агенти; 
- одночасно із стійкими, можливе виживання чутливих клітин, які знаходяться в 

безпосередньому контакті з мутантними. В зв’язку з цим не виключено виділення 
химерних клітинних ліній. 

Суспензійна культура. Отримують її із калусної тканини, ре суспендуючи 
калуси протягом декількох пасажів в рідкому середовищі. Використовують для 
одержання клітинних ліній стійких до антибіотиків, амінокислот та їх аналогів, 
солей важких металів. 

Ізольовані протопласти. Відкривають широкі можливості для клітинної селекції 
спонтанних та індукованих мутантів. Виділення великих однорідних популяцій, 
гаплоїдних і диплоїдних мезофільних протопластів, які активно діляться дозволило 
провести кількісні дослідження мутагенезу соматичних клітин, а також 
проаналізувати експресію індукованих фенотипових змін на клітинному та організм 
енному рівні та їх трансмісію в потомстві. 

При вивченні мутагенезу на культивованих рослинних клітинах, як фенотипів 
маркер використовують стійкість до токсичних концентрацій амінокислот та їх 
аналогів, антибіотиків, основ нуклеїнових кислот. Процедура виділення мутантів 
через культуру клітин характеризується селекцією певних фенотипових варіантів на 



клітинному рівні, регенерацією з них рослин та експресією змін в потомстві. 
Для відбору різних мутантів використовують наступні прийоми: 
1). Пряма (позитивна) селекція, при якій виживає лише певний пошуковий 

мутантний тип клітин; 
2). Непряма (негативна) селекція, яка основана на вибірковій загибелі клітин, 

що діляться нестійко, але потребує додаткової ідентифікації у них мутаційних змін; 
3). Тотальна селекція, при якій індивідуально тестуються всі клітинні клони, що 

утворилися; 
4). Візуальна селекція та неселективний відбір, коли варіантна лінія може бути 

ідентифікована серед всієї популяції клітин візуально або при використанні 
біохімічних методів (тонкошарова або рідинна хроматографія, радіо імунний аналіз, 
мікроспектрофотометрія). 

Пряма селекція найбільш поширений метод і використовується в основному 
для виділення мутантів стійкості до гербіцидів, антибіотиків, токсинів. 

Схема прямої селекції 
- обробка клітин мутагеном; 
- культивування клітин в неселективних умовах (3-5-клітинних поділів); 
- культивування клітин на селективних середовищах (відбір клітинних 

варіантів); 
- культивування колоній на регенераційних середовищах (можлива повторна 

перевірка варіантних клонів на стійкість); 
- регенерація рослин і їх розмноження (проведення тестів на стійкість, 

біохімічні дослідження); 
- висадка рослин в грунт (тестування на стійкість насіння, вивчення генетичної 

природи стійкості). 
Метод непрямої селекції ефективний при відборі умовно летальних мутантів 

(ауксотрофних та температурочуттєвих); 
Тотальна селекція використовується для виділення мутантів, дефектних за 

потребою живлення; 
Візуальна селекція застосовується для відбору хлорофіл дефектних мутантів, 

стійких до стрептоміцину та деяких гербіцидів. Для селекції цих мутантів 
використовують такі концентрації цих речовин, які на середовищах, індукуючи 
позеленіння, не пригнічували ріст тканин, а призводили до їх знебарвлення. 
Мутанти стійкості мають зелене забарвлення. 

При неселективному відборі нових варіантів можуть бути використані 
біохімічні підходи (тонкошарова і рідинна хроматографія, радіоімунний аналіз, 
мікроспектрофотометрія). 

Завдяки тотипотентності рослинної клітини можна прослідкувати експресію 
індукованих in vitro фенотипових змін у рослин-регенерантів, довести генетичну 
природну мінливість та детально вивчити її шляхом гібридизаційного аналізу. 

Мутаційна природа фенотипових змін підтверджується при статевому 
схрещуванні регенерантів з вихідними рослинами і може бути пов’язана з ядерними 
або цитоплазматичними детермінантами. 

3.Сомаклональна мінливість та причини її виникнення. 
Процес культивування клітин і тканин на штучних поживних середовищах 

супроводжується різними аномаліями мітозу, що призводить до виникнення значної 
генетичної різноманітності в популяціях клітин калусних тканин. Різні типи 
морфогенезу – соматичний ембріогенез та органогенез – також можуть по-різному 



впливають на генетичні зміни і відповідно на фенотип рослин. 
Фенотипові і генетичні зміни виявляються також, серед рослин, отриманих із 

ізольованих протопластів. Варіабельність хромосомних чисел рослин, які пройшли 
стадію неорганізованого росту, в тій чи іншій мірі відображають таку в 
культивованих in vitro клітинах. Подальші дослідження підтвердили, що 
проходження клітинами стадії неорганізованого росту in vitro сприяє виникненню 
нових форм рослин – сомаклональних варіантів, які відрізняються від вихідних 
рослин за фенотиповими та генотиповими ознаками. 

Основними причинами виникнення сомаклональних варіантів є: 
- генетична гетерогенність соматичних клітин вихідного експланту; 
- генетична та епігенетична мінливість, яка індукується умовами культивування 

in vitro. 
При цьому частота утворення сомаклональних варіантів характеризується 

залежністю від генотипу і вихідного експланту. 
Багато чисельні цитологічні дослідження свідчать, що варіабельність, яка 

індукується умовами культивування in vitro, пов’язана з генетичними змінами. 
Регенеранти рослин, одержані із соматичних клітин і які мають певні відміни 

від вихідних форм називають сомаклони. 
Природа і механізми виникнення сомаклональної мінливості: 
1) природна генетична різноманітність клітин рослин; 
2) мінливість геному в процесі культивування in vitro, яку П.Ларкін та 

В.Скофкрофт підрозділяють на такі категорії: 
- грубі каріологіччні зміни; 
- кріптичні невидимі при цитологічному аналізі, хромосомні перебудови; 
- пересування мобільних генетичних елементів; 
- ампліфікація та редукція генів; 
- соматичний кросинговер та обмін сестринськими хроматидами; 
- кріптична елімінація вірусів. 
3) мінливість цитоплазмону (перебудова мітохондріону). 
Крім сомаклональної варіабельності, пов’язаної із спадковою перебудовою 

геному, відмічені нововиявлені фенотипові зміни, що позначаються, як епігенетичні 
і які можуть стабільно передаватись дочірнім клітинам, але не проявлятись в 
регенерованих рослинах або в їх статевому потомстві. 

Здатність до калусоутворення, регенерації рослин, а також безпосередньо 
ступінь різноманітності серед сома клонів можуть в значній мірі залежати від: 

1) генотипу рослини та вихідного експланту (його природи і стадії розвитку); 
2) умов культивування і регенерації рослин (довго тривалість культивування, 

співвідношення регуляторів росту, які регулюють клітинний та тканинний 
гомеостаз). 

Перспективними є дослідження сомаклональної мінливості за наступними 
напрямками: 

1). Направлена селекція сомаклонів (в залежності від потреб селекційної роботи 
дає можливість проводити направлений відбір варіантів, проте необхідне подальше 
вивчення кореляції між стійкістю на клітинному рівні та експресією цих ознак на 
рівні рослин; 

2).Індукований мутагенез in vitro (може значно розширити спектр 
сомаклональної мінливості і відповідно інтенсифікувати дослідження направленої 
селекції in vitro; 



3). Трансформація та перенесення окремих генів (генетична інженерія рослин 
шляхом перенесення окремих клонованих генів – найбільш ефективний шлях 
направленої зміни генотипу рослин). 

4. Одержання рослин, стійких до біотичних та абіотичних стресових 
факторів. 

Завдяки клітинній селекції були отримані рослини стійкі до лікарських 
препаратів, амінокислот та їх аналогів, гербіцидів, стресових факторів (засолення, 
важкі метали, посуха, екстремальні температури, радіаційний стрес), хвороб. 

Одержання рослин-регенерантів, стійких до біотичних та абіотичних факторів: 
- посуха (поліетиленгліколь, 99-880мМ маннітол); 
- засолення ( хлоридне та сульфатне); 
- важкі метали ( цинк, кадмій, мідь, ртуть, алюміній, кадмій); 
- екстремальні температури; 
- хвороби (патотоксини, культуральні фільтрати, патогени); 
- іонізуюче опромінення. 
Стійкість до лікарських препаратів. В основі лежить специфічна дія 

антибіотика на рослинну клітину, яка фенотипові виражається в знебарвленні фото 
синтезуючих (зелених) тканин або в пригніченні росту тканин, які культивуються in 
vitro. Стійкі лінії відбирають на відповідних середовищах по їх здатності 
синтезувати або рости в умовах селективного тиску антибіотиків. 

Отримані канаміцин -, стрептоміцин-, спектиноміцинстійкі лінії. 
Антибіотикостійкі мутанти відіграли важливу роль в генетичних дослідженнях 
цитоплазматичних органел та їх генів. Вони широко використовуються як маркери в 
експериментах по переносу пластид і отриманню, а також вивченню 
цитоплазматичних гібридів, в дослідах по одержанню соматичних гібридів та 
цибридів. 

Стійкість до амінокислот та їх аналогів. Культивування клітин проводять на 
середовищах, які містять амінокислоти та їх аналоги. Механізми, якіобумовлюють 
стійкість до амінокислот та їх аналогів:  

-послаблення зворотнього контролю біосинтезу амінокислот, яке відповідно 
призводить до їх надсинтезу. Надсинтез природніх амінокислот знешкоджує 
токсичний ефект антиметаболіту; 

-зменшення проникності аналогу в клітини; 
- розпад аналогу в процесі метаболізму в нетоксичні з”єднання; 
- порушення можливості включення аналогу в білки. 
Отримані мутанти стійкі до лізину, треоніну, валіну, триптофану, метіоніну та 

їх аналогів. Такі біохімічні мутанти застосовують для вирішення ряду 
фундаментальних питань біології рослин. Селекція на стійкість до амінокислот  
може бути використана для безпосереднього відбору форм рослин стійких до 
певних захворювань, стресових факторів. Наявність таких мутантів буде сприяти 
поглибленому вивченню механізмів стійкості рослин до несприятливих факторів 
зовнішнього середовища і виділенню більш досконалих сортів. 

Стійкість до гербіцидів. Завдяки внесенню в поживні середовища гербіцидів 
були отримані мутанти стійкості до гербіцидів групи карбаматів, до гліфосату, 
піклораму, амітролу, тразину, сульфонілсечовини, раундапу, фосфінотрицину. 

В природних умовах вищі рослини зазнають багато чисельних стресів. 
Стресовим може бути будь-який зовнішній фактор, який викликає у рослини хімічні 
та фізичні зміни, що впливають на нормальний ріст і розвиток, призводять до 



зниження якості і стійкості с.г. культур. Особливо актуальними є дослідження 
направлені на вивчення експресії генів при зовнішньому стресі, стрес-індукуючих 
білків та генів, які їх кодують, що дає можливість конструювати рослини стійкі до 
умов зовнішнього середовища. Для селекції in vitro солестійких рослин 
використовують пряму селекцію з застосуванням калусних або суспензійних 
культур. Таким же шляхом відібрані лінії стійкі до важких металів. 

Стрес, викликаний посухою призводить до пошкодження рослин, що 
обумовлюється інактивацією ферментів, порушенням біохімічних шляхів, 
накопиченням токсичних речовин, дефіцитом живлення. Для робіт по клітинній 
селекції рослин на посухостійкість важливим моментом є наявність клітинних 
механізмів осморегуляції. З метою імітації in vitro стресового ефекту посухи, 
застосовують поживні середовища, які доповнені осмотичноактивними речовинами 
котрі знижують зовнішній водний потенціал. Такою речовиною є полі 
етиленгліколь. 

Причиною стресового фактору у рослин можуть бути відносно високі та низькі 
температури. Холодовий стрес може бути викликаний температурами від 0 о до 
+10о -15о С. Такого стресу найбільш зазнають рослини тропічних і субтропічних 
зон. 

5. Використання клітинної селекції в селекційному процесі. 
Досягнення і перспективи клітинної селекції у створенні нових сортів 

сільськогосподарських рослин. 
При розробці ефективних клітинних технологій гостро стоїть питання: 
1) одержання для селекційних цілей пшениці та інш. с-г. культур великого 

числа штамів клітин цих рослин; 
2) розробка технологій направленого впливу на генетичну мінливість клітин, 

що формують ці штами; 
3) технологій по надійній регенерації із них великої кількості життєздатних 

фертильних рослин; 
4) розробка методів відбору із сомаклонів рослин із цінними генетично 

закріпленими ознаками і передача їх для подальшої селекційної роботи. 
Клітинні технології в селекції пшениці. 
1) одержання калусної культури соматичних клітин і тканин при використанні 

твердих агаризованих середовищ. 
Селекцією рослин називається наука, що вивчає способи створення нових та  

досконалення наявних сортів культурних рослин із важливими в практиці ознаками.  
Розрізняють декілька основних методів селекції: відбір, гібридизація, мутагенез і   
поліплоїдія. 

Штучний відбір - основа селекційного процесу. У комплексі з генетичними 
методиками відбір дає можливість створювати сорти рослин із заздалегідь 
зумовленими особливостями. Відбір може бути масовим та індивідуальним. 

Масовий відбір являє собою виділення ряду рослин за зовнішніми ознаками без 
перевірки їх генотипу. Хороші результати в даному випадку відзначаються при 
високому коефіцієнті успадкування потрібних властивостей. Даний вид відбору 
ефективний відносно якісних особливостей, контрольованих одним або кількома 
генами, і рідко дає позитивні результати щодо полігенних якостей з низьким 
коефіцієнтом успадкування. У цьому випадку затребуваний індивідуальний 
(методичний) відбір.metody selekcii_rasteniy 

При проведенні індивідуального відбору (за генотипом) оцінюють потомство 



кожної окремо взятої рослини в ряду кількох поколінь з урахуванням контролю 
особливостей, важливих для селекціонера. Згодом залишають тільки ті екземпляри 
рослин, які дали максимальну кількість нащадків із цінними якостями. Завдяки 
цьому, стає можливим оцінювати спадкові властивості окремо взятих особин і 
здатність передавати їх наступним поколінням. 

Більш ефективною вважається методика поєднання відбору з деякими видами 
схрещування (гібридизації). Всі методи гібридизації можна поділити на аутбридинг 
(неродинне, або міжсортове схрещування) і інбридинг (близькоспоріднене, або 
внутрішньосортове схрещування). Інбридинг аналогічний самозапиленню у рослин, 
що призводить до збільшення гомозиготності. Для так званих чистих ліній рослин 
характерна не тільки наявність цінних ознак, але і понижена життєздатність, що 
обумовлено переходом у гомозиготний стан всіх шкідливих рецесивних мутацій. 
Якщо чисті лінії продовжувати схрещувати між собою, то з'являється ефект 
гетерозису. Завдяки аутбридингу, всередині одного сорту підтримуються цінні 
властивості і поліпшуються в наступних поколіннях гібридів за рахунок підвищення 
рівня гетерозиготності нащадків і гетерогенності популяції. 

Селекціонерами часто застосовується метод поліплоїдії і віддаленої 
гібридизації при створенні нових сортів рослин, зокрема метод автополіплоїдії. У 
ході цього процесу відбувається збільшення розмірів клітин через збільшення 
кількості хромосом. Також підвищується стійкість рослин до впливу шкідливих 
мікробів (вірусів, бактерій, грибків), несприятливих фізичних і хімічних факторів. 
Доведено, що поліплоїдні організми є більш життєздатними, ніж диплоїдні. 80% 
нині існуючих культурних рослин є поліплоїдними. До них відносяться зернові 
культури, овочеві та плодово-ягідні, лікарські, технічні і декоративні рослини, що 
дають великі врожаї, в порівнянні з диплоїдними аналогами. 

В основі алло поліплоїдії лежить метод віддаленої гібридизації - схрещування 
екземплярів рослин, що належать до різних видів, іноді родів. Так, були отримані 
міжвидові гібриди-поліплоїди редьки і капусти, пшениці та жита, що мають високу 
врожайність, невибагливість і стійкість до багатьох шкідливих факторів і хвороб. 

У селекції рослин часто застосовують спонтанні мутації. Так, при природній 
мутації єкземпляра жовтого люпину було отримано кілька сортів солодкого люпину, 
придатного в якості корму худоби, тоді як початковий вид, що містить алкалоїди, 
худоба не поїдала. Величезна кількість мутантів характерна для плодових культур. 
Вони описані як нові сорти або існують в гібридизації з іншими формами. 

В даний час в багатьох наукових лабораторіях ряду країн проводяться роботи з 
отримання індукованих мутацій. Такі мутанти були виділені за допомогою впливу 
фізичних факторів (наприклад, рентгенівського випромінювання) у деяких злакових 
культур. Вони відрізняються рядом цінних властивостей: підвищеною врожайністю, 
збільшенням розміру насіння і ін. 

Клітинна селекція – один із важливих напрямків в біотехнології рослин. Відбір 
клітинних ліній і рослин з цінними спадковими ознаками відбувається на рівні 
клітин, що культивуються in vitro в селективних умовах. Основною перевагою 
клітинної селекції є можливість маніпулювати з мільйонами клітин, проводити 
направлену селекцію в чашках Петрі і регенерацію рослин. Отримання рослин із 
відібраних у селективних умовах клітин можливе завдяки унікальній властивості 
рослинних клітин – тотипотентності. 

Для проведення клітинної селекції використовують такі прийоми: 
- пряма (позитивна) селекція, при якій виживає певний мутантний тип клітин; 



- непряма (негативна) селекція, яка базується на вибірковій загибелі клітин 
дикого типу, які діляться, і виживанні метаболічно неактивних клітин, але 
потребує додаткової ідентифікації у них мутаційних змін; 

- ступінчата, або поступова селекція, при якій концентрацію токсичної 
речовини підвищують поступово. Як правило селекцію починають з 
концентрації, яка викликає загибель 50 % клітин; 

- тотальна селекція, при якій індивідуально тестуються усі клітинні клони; 
- візуальна селекція і неселективний відбір, коли варіантна лінія може бути 

ідентифікована серед всієї популяції клітин візуально або при використанні 
біохімічних методів (тонкошарова або рідинна хроматографія, радіоімунний 
аналіз, мікроспектрофотометрія та інші). 

Із перерахованих вище прийомів клітинної селекції найчастіше для відбору 
різних мутантів використовують пряму селекцію. Цей метод використовують для 
виділення мутантів стійкості, наприклад до гербіцидів, антибіотиків, токсинів, 
важких металів тощо. 

При селекції цих мутантів у кожному випадку необхідно визначати селективні 
концентрації токсичних речовин. У більшості випадків вміст токсичних речовин не 
повинен бути значно вищим того, що інгібує ріст тканин. У цілому схему прямої 
селекції через ізольовані протопласти можна представити так: 

1. виділення протопластів; 
2. обробка мутагеном (не обов’язкова); 
3. культивування в неселективних умовах (3 – 5 поділів ≈ 10 – 14 днів); 
4. культивування на селективних середовищах; 
5. культивування на регенераційних середовищах (краще з селективним 

агентом); 
6. егенерація рослин і їх розмноження (тести на стійкість, біохімічний аналіз); 
7. висадка рослин у ґрунт; 
8. тестування на стійкість насіння. 
Для проведення робіт по клітинній селекції в умовах in vitro як вихідний 

матеріал можуть бути використані калюсні і суспензійні культури, ізольовані 
протопласти, органи: пилок, насіння, зародки, листки, меристеми, сегменти стебла, 
пагони. 

Вибір об’єкта залежить від міри розробленості методик і технологій стосовно 
різних видів рослин, а також від кінцевих цілей дослідження. 

Калюсна тканина – це найбільш доступний матеріал, який часто 
використовують для селекції in vitro. Використовують, як правило, свіжовиділену 
тканину або ту, що культивується, але не втратила регенераційну здатність. Саме 
через культуру калюсної тканини вперше виділені лінії тютюну стійкі до 
стрептоміцину, токсинстійкі мутанти кукурудзи. 

Однак при роботі з калюсними тканинами є ряд суттєвих недоліків: 
- відносно повільний ріст тканини; 
- нерівноцінний для всіх тканин ефект мутагенів, а також селективних речовин; 
- ідентифікація окремих стійких клітин може ускладнюватися їх маскуванням 

не мутантними клітинами; 
- ріст стійких клітин може пригнічуватися мертвими клітинами; 
- поряд зі стійкими можуть виживати чутливі клітини, які контактують з 

мутантними; 
- культивованим тканинам характерна генетична нестабільність і втрата 



регенераційної здатності. 
Проте не зважаючи на ці недоліки використання калюсних тканин, для багатьох 

видів рослин ефективні технології та способи культивування одиночних клітин ще 
не розроблені, і даний вихідний матеріал для селекції мутантів in vitro залишається 
найбільш придатним. 

Велику кількість робіт по культивуванню калюсу, з метою отримання нового 
селекційного матеріалу, проведено на пшениці, ячмені, рисі, сорго, картоплі, 
томатах, люцерні і дуже рідко на деревних. Уже досягнуто перші позитивні 
результати по отриманню рослин пшениці, рису, картоплі, стійких до NaCl або 
Na2SO4. Шляхом додавання в живильне середовище токсичних аналогів 
амінокислот отримані клітини, а з них рослини моркви, які синтезують у 20 разів 
більше метіоніну, в 30 разів – триптофану, в 5 разів – лізину. Отже, використання 
калюсної культури в селекційних цілях відкриває величезні можливості у створенні 
нових форм рослин, які несуть цінні ознаки, необхідні для людини. 

Спонтанні та індуковані мутанти 
Як правило, для отримання мутантів використовують мутагени. 
Мутагени можуть бути фізичними та хімічними. Серед хімічних мутагенів 

найчастіше використовуються етилметансульфонат (ЕМС), етилнітрозосечовина 
(НЕС) і нітрозометилсечовина (НМС) – всі викликають хромосомні перебудови. Як 
фізичні мутагени найчастіше використовують іонізуюче (рентгенівське та γ - 
промені) і УФ випромінення. 

У багатьох випадках для отримання мутантів in vitro не обов’язково діяти на 
клітини мутагенами. Флік у 1983 р. підрахував, що із 124 мутантів, виділених через 
культуру тканин, 70 відібрані без попередньої мутагенної обробки. Частота 
виникнення різних спонтанних мутацій у рослинних клітин може варіювати від 10 -
5 до 10 -8. Поява окремих фенотипних змін може бути вищою, якщо це обумовлено 
мутацією більш ніж одного гена. 

Отриманню спонтанних мутантів надається перевага при селекції 
сільськогосподарських культур, коли небажані побічні мутації. 

Частоту спонтанних і індукованих мутацій визначають як відношення числа 
мутантних клонів до кількості клонів, що вижили. 

Одним із джерел спонтанних мутацій може бути сомаклональна мінливість, або 
сомаклональна варіабельність. Механізми цього явища ще цілком не з’ясовані. 

Основними причинами виникнення сомаклональних варіантів перш за все є 
гетерогенність соматичних клітин вихідного матеріалу, генетична мінливість, яка 
індукується умовами культивування, а також генотип і вихідний експлантат. 

У соматичних тканинах рослин нерідко присутні клітини з різною кількістю 
хромосом. Особливо часто це спостерігається у рослин, що розмножуються 
вегетативним шляхом – у картоплі. А культура тканин і клітин створює умови для 
прояву цієї гетерогенності. Причина гетерогенності – відхилення, аномальні мітози, 
які часто є результатом зміни умов вирощування, особливо при їх погіршенні 
(зниження або підвищення температури, засолення ґрунтів, великі дози мінеральних 
добрив). 

Цитологічні дослідження свідчать, що варіабельність, яка індукується умовами 
культивування in vitro пов’язана з генетичними змінами, в першу чергу зі зміною 
кількості і структури хромосом. Показано, що при введенні клітин в культуру їх 
каріотип зазнає змін і через 1 – 2 покоління у суспензійній або калюсній культурі є 
клітини з іншою генетичною конституцією. Збереження стабільності кількості 



хромосом у клітинній культурі є дуже рідким виключенням і досягається в 
результаті ретельного підбору оптимальних умов культивування. Однак і в таких 
дослідах, показано, що у клітинній популяції є небагато клітин з іншим числом 
хромосом. 

Частіше ніж зміна кількості хромосом у клітинах, що культивуються 
відбуваються аберації (перебудови) хромосом. У суспензійній культурі Haplopappus 
gracilis процент аберацій хромосом в анафазах через 61 день культивування 
становив 32 %. Були виявлені фрагменти хромосом, дицентровані хромосоми. 

Високий ступінь різноманіття сомаклональних варіантів залежить від вихідного 
генотипу, природи і стадії розвитку експлантата. Наприклад, у різних злаків ступінь 
мінливості серед сомаклонів може значно відрізнятися: у пшениці (2n=6x=42) із 192 
досліджених рослин-регенерантів 29% були анеуплоїдами, у вівса (2n=6x=42) 
виявлені цитогенетичні зміни з такою ж частотою, а для кукурудзи частота 
виникнення анеуплоїдних рослин не перевищувала 2-3%. Утворення поліплоїдних і 
анеуплоїдних рослин спостерігається і у інших родів, наприклад, у картоплі. До речі 
частота появи нових варіантів у диких видів значно нижча, ніж у дигаплоїдних ліній 
культурної картоплі. 

Тип вихідного експлантата також впливає на появу сомаклональних варіантів, 
які відрізняються кількісними і якісними ознаками. Для картоплі, наприклад, 
аномальні рослини отримані в 12% випадків при використанні первинним 
експлантатом мезофілу листка, а в разі використання пелюсток або осі суцвіть 
частота формування рослин з фенотипними відхиленнями від норми становила 50%. 

За допомогою методів клітинної селекції отримано мутанти стійкі до 
антибіотиків, до амінокислот та їх аналогів, до гербіцидів, до стресових факторів та 
до хвороб. Проведення селекції на клітинному рівні дозволяє створювати нові 
форми рослин у 2-4 рази швидше, ніж традиційні способи селекції. Сьогодні метод 
культури тканин широко використовують в селекції не тільки кормових і технічних 
культур, але і декоративних і лікарських рослин. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Що таке клітинна селекція? 
2. Назвіть переваги клітинної селекції над традиційною селекцією. 
5. Які типи культур використовують як вихідний матеріал для проведення 

клітинної селекції? 
6. Назвіть недоліки калюсної тканини як вихідного матеріалу для клітинної 

селекції. 
7. Наведіть приклади хімічних та фізичних мутагенів, які використовують для 

отримання мутантів. 
8. Що таке сомаклональна мінливість? 
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22. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
23. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
24. Левенко Б.А., Новак Т.В. Культура клеток и тканей в селекции основних 

сельскохозяйственных культур. – К., 1987. – 40 с. 
25. Маруненко И.М., Кучко А.А., Олейник Т.Н. Методические рекомендации 

для получения исходного селекционного материала картофеля с помощью методов 
клеточной селекции. – К., 1991. – 26 с. 



Лекція №10 
Тема: Методичні основи одержання і використання трансгенних тварин. 

План заняття 
1. Генетична модифікація тварин. 
2. Переваги та недоліки використання транс генних тварин та рослин. 
3. Негативні наслідки застосування трансгенних рослин і тварин. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Генетична модифікація тварин. 
У 1973 р. з’явився термін «трансгенєз», що означав перенесення генів з одного 

організму до іншого, у тому числі еволюційно віддаленого. 
Трансгенез дозволяє покращувати генотип існуючих порід домашньої худоби і 

виводиш породи з новими ознаками. Актуальним є створення домашніх тварин зі 
спадковою стійкістю до бактеріальних і вірусних інфекцій, паразитарних інвазій. 

Рудольф Яниш вивів перші трансгенні тварини у 1974 р. у Кембриджі (США) у 
результаті ін’єкції в ембріон миші ДНК вірусу мавпи БУ 40.У 1980 р. 
американський учений Гордон для створення трансгенних тварин запропонував 
використовувати мікроін’єкцію ДНК у пронуклеус зиготи. Цим підходом 
започатковано поширення технології створення трансгенних тварин. У 1985 р. у 
СИІА за допомогою мікроін’єкцій ДНК у пронуклеус зиготи одержано перші 
трансгенні сільськогосподарські тварини: кролі, вівці, свині, У Росії перші 
трансгенні тварини з’явилися у 1982 р.На сьогодні, крім методу мікроін’єкцій, 
застосовуються інші методи одержання трансгенних тварин: інфікування клітин 
рекомбінантними вірусами, єлектропорація, бомбардування клітин золотими або 
вольфрамовими частинками з нанесеними на їх поверхню рекомбінантними ДНК. 

Генетична модифікація тварин за допомогою технології рекомбінантної ДНК 
ґрунтується на введенні клонованого гена в геном клітини, з якої могли б 
утворитися клітини зародкової лінії. За рахунок схрещення трансгенних нащадків 
можна одержувати гомозиготні лінії трансг енних тварин. 

Технологія одержання трансгенних тварин включає такі етапи; 
- уведення клонованого гена в ядро заплідненої яйцеклітини; 
- імплантація яйцеклітини в матку реципієнтної тварини; 
- відбір потомства, що містить клонований ген у всіх клітинах; 
- схрещення тварин, що несуть клонований ген, й одержання нової генетичної 

лінії. 
Альтернативний підхід полягає у виділенні ембріональних стовбурових клітин і 

трансфекції їх клонованим геном. Клітини, що містять ген-мішень, відбирають і 
культивують, а потім уводять в ембріони на ранніх стадіях розвитку. Ембріональні 
стовбурові клітини можуть дати початок клітинам будь-яког о типу, у тому числі 
клітинам зародкової лінії. 

Для трансформації ембріональних стовбурових клітин використовують штучні 
хромосоми на основі дріжджів. Таким способом були одержані миші, що 
синтезують людські антитіла. 

На моделі трансгенних лабораторних тварин досліджуються функції різних 
генів, регуляція їх експресії, фенотипний прояв генів, мугагенез тощо. Трансгенних 
тварин з пошкодженням певного гена можна використовувати як модель для 
вивчення захворювань людини на молекулярному рівні. Наприклад, «нокаут» 



(спрямоване пошкодження) гена родопсину у мишат інактивує палички сітківки, що 
імітує захворювання людини - пігментний ретиніт. За допомогою таких тварин 
можна вивчати процес дегенерації сітківки, а також терапевтичний ефект лікарських 
препаратів. Створено понад 250 ліній мишей з «нокаутованими» генами, що 
використовуються як моделі для вивчення різних захворювань людини. 

Деякі трансгенні тварини (корови, вівці і кози) можуть використовуватися як 
своєрідні «біологічні фабрики» для одержання продуктів клонованих генів, що 
секретуються в молоко. В 1 л молока таких тварин міститься від десятків міліграмів 
до кількох грамів біологічно активних білків людини. З молоком трансгенних 
тварин можна отримувати лікарські препарати, а також ферменти. Наприклад, 
трансгенні кози є продуцентами а г антитрипсину, антитромбіну III. У Росії 
створено трансгенні вівці, що синтезують ферменти хімозин і ренін. Вміст хімозину 
в молоці трансгенних тварин становить 300 мг/л. Хімозин і ренін використовуються 
для виготовлення сиру. Від 20 трансгенних корів за 1 рік можна одержати 
приблизно 100 кг рекомбінантного білка С, який застосовують для профілактики 
тромбоутворення. Однієї трансгенної корови достатньо, щоб задовольнити щорічну 
потребу у факторі згортання крові IX, який уводять хворим на гемофілію. Але 
створення трансгенних корів потребує багато часу: щоб виростати статевозрілу 
тварину із заплідненої яйцеклітини, необхідно приблизно 2 роки. 

Етапи одержання трансгенних корів: 
- збір ооцитів; 
- дозрівання ооцитів in vitro; 
- запліднення ооцитів in vitro; 
- центрифугування запліднених яйцеклітин (для вічу аліза дії чоловічого 

пронуклеуса, концентрування жовтка); 
- мікроін’єкщія ДНК у чоловічий пронуклеус; 
- розвиток ембріонів in vitro до стадії бластоцисти; 
- імплантація ембріонів реципієнтним самкам; 
- скринінг ДНК нащадків на наявність трансгена. 
У тестових експериментах із 2470 ооцитів було одержано двоє трансгенних 

телят. Це свідчить про низьку ефективність методу. На сьогодні триває 
вдосконалення методики трансгенезу. 

Сучасні методи перенесення генів недостатньо ефективні: для одержання однієї 
трансгенної тварини необхідно здійснити мікроін’єкції ДНК у 40 зигот миші, 90 
зигот кози, 100 зигот свині, 110 зигот вівці, 1600 зигот корови. Із 1000 
імплантованих запліднених яйцеклітин розвивається від 30 до 50 трансгенних 
тварин. Механізми інтеграції екзогенної ДНК і формування автономних репліконів 
під час трансгенезу невідомі. Вбудовування грансгенів у кожної трансгенної 
тварини здійснюється у різні ділянки хромосом, причому може відбуватися 
вбудовування однієї або кількох копій трансгена. 

Трансгенні риби. Одержані транегенні види коропа, зубатки, форелі, лосося. 
Трансгени вводять методом мікроін’єкції ДНК. Після мікроін’єкцій 35 - 80% 

ембріонів виживають, з них трансгенними є 10 - 70%. Шляхом схрещування 
трансгенних риб створюють транегенні лінії. 

Перші дослідження в цій галузі були спрямовані на вивчення впливу трансгена 
соматотропіну на швидкість росту риб. Дослідники компанії Agua Bounty 
Technologies вивели трансгенних атлантичних лососів, що містять ген гормону 
росту із чавичі - чинукського лосося. Одержано транегенні атлантичні лососі були 



більші за розмірами і швидше росли, ніж контрольні нетрансформовані особини. 
Через рік транегенні риби були у 11 разів більші за нетрансгенних. 

Використання ретровірусних векторів 
Результативним способом перенесення ДНК в ембріональні лінії тварин є 

застосування ретровірусних векторів. 
Ретровіруси - сімейство еукаріотичних вірусів, генетичний матеріал яких 

представлений одноцепочечной РНК. 
По своїй здатності інфікувати клітини господаря ретровіруси поділяються на 

екотропние і амфотропние. Екотропние віруси здатні реплицироваться в клітинах 
тільки одного або декількох близько споріднених видів тварин. Так, наприклад, 
вірус лейкемії миші (MLV) розмножується тільки в клітинах миші та щури. 
Амфотропние віруси, навпаки, мають широкий спектр господарів і здатні до 
розмноження в клітинах різних видів ссавців. 

Геном всіх здатних до реплікації ретровірусів влаштований аналогічним чином 
і складається з трьох кодують регіонів, які, не дивлячись на те, що мова йде про 
послідовності РНК, отримали назву генів. Ген gag кодує білки капсида та вірусного 
кора. Ген pol кодує вірусну реверсивну транскриптазу та інші пов'язані з вірусом 
нуклеази. Ген env кодує глікопротеїди в вірусної ліпідної оболонці. 

Геномні РНК ретровірусів містять на свох кінцях повторювані послідовності, 
які залежно від типу вірусу мають довжину від 10 до 80 нуклеотидів. Вони отримали 
назву R-сегментів. На 3 'кінці геномної РНК R-сегмента розташований регіон U3 
довжиною 170-1250 нуклеотидів, а на 5' кінці r-сегмента регіон u5 довжиною 80-100 
нуклеотідов.Прі освіту ДНК-копії вірусного РНК-геному на кінцях молекули 
відбуваються зміни: на 5 'кінці розташовується сегмент U3, а на 5' - U5.Такіе 
характерні для ДНК-форми ретровірусоа ділянки отримали назву LTR - довгих 
кінцевих повторів. LTR, розташований на 5 'кінці несе дуже сильний промоутер, 
тоді як LTR на 3' кінці містить сигнали поліаденілювання РНК. 

Для інтеграції необхідна наявність на обох кінцях ДНК 9 пар основ, які 
впізнаються і отщепляются закодованої у вірусі специфічної інтегразою, що є 
частиною комплексу ферментів кора. Процесу інтеграції завжди передує 
відщеплення двох пар основ на обох кінцях провируса і подвоєння 3-6 пар основ 
(залежно від типу вірусу) послідовності ДНК клітини господаря. Хоча інтеграція в 
геном клітини господаря не є специфічною, слід зазначити, що місця інтеграції 
часто розташовуються в транскрипційно активних ділянках ДНК. Якщо 
відбувається інтеграція в геном генеративних клітин, то ретровіруси передаються у 
спадок нащадкам. У цьому випадку мова ведуть про ендогенних ретровірусів. 

Інтегрована вірусна ДНК транскрибується за допомогою РНК-полімерази 
клітини-господаря і трансляціруется як і інші клітинні гени. 

Утворені в ході транскрипції продукти є ідентичними вірусної РНК. Всі 
транскрипти містять на 5 кінці кеп-сайт, а на 3 'кінці ділянку поліаденілювання. Такі 
РНК служать матеріалом для синтезу білків капсида та вірусного кора, а також 
білків зворотної транскриптази .. Ці білки утворюють з геномної РНК вірусу 
комлекс-кори, після чого вірусні частки залишають клітку через цитоплазматичну 
мембрану. При цьому кор бере з собою частину мембрани клітини господаря, з якої 
утворює оболонку. Інтеграція вірусних частинок в геном клітини хазяїна 
відбувається тільки в мітотично активні клітини. 

Інфікування клітин ретровирусами чаші всього не позначається на їх 
життєдіяльності. Однак якщо інтеграція провируса сталася поблизу клітинних 



протоонкогенів, то можлива їх активація і, як наслідок, загибель клітин. Порушення 
життєздатності клітин .може мати місце і в тому випадку інтегріраціі провируса в 
діючий клітинний ген (наприклад, пухлинні гени-супресори). 

Необхідними складовими частинами векторної конструкції є 5 'і 3' LTR, а так 
же сигнал упаковки, розташований "вниз за течією" від 5 'UTR. Експресія трансгени 
направляється промотором і енхансером 5 'UTR або альтернативними вірусними або 
клітинними Промотер (наприклад, вірус саркоми Рауса, тирозин, ?-казеїн). Вперше 
присутність вірусної ДНК в клітинах дорослих мишей встановлено в 1974 році. 
Ретровірусних вектори можуть служити альтернативою для ефективного транспорту 
генів у сільськогосподарських тварин. Інфекція зигот або пре- імплантаційних 
ембріонів в більшості випадків призводить до отримання трансгенних тварин-
мозаїки. Поясненням цьому служити те, що інтеграція відбувається тільки в тому 
випадку, якщо клітина вступає в мітоз після попередньої реплікації ДНК. Усі 
нащадки, народжені з інфікованих ооцитів, були трансгенними {табл. 1). Не 
дивлячись на обмежене число отриманих трансгенних тварин, були доведені 
передача трансгени у спадок і експресія рекомбінантного продукту. 

Перевагою використання ретровірусних векторів для отримання трансгенних 
тварин є те, що до 100% оброблених ембріонів можуть бути успішно інфіковані 
ретровирусами. 

Недоліком застосування ретровірусних векторів є їх обмежена ємність (розмір 
вставки не повинен перевищувати 8000 п. Н. Крім того, в результаті сплайсингу з 
ретровірусів вирізаються інтроннние послідовності, які як і інші дистальні або 
проксимальні послідовності відіграють важливу роль в ефективній експресії генів у 
трансгенноих тварин [Palmiter et ai, 1991]. До недоліків використання ретровірусних 
векторів слід так само віднести придушення експресії трансгенів in vivo внаслідок 
інактивації вірусних промоторів в клітинах, наприклад, за допомогою а- і у-
інтерферонів, що діють на вірусні LTR [Ghazizadeh et ai, 1997] . Однак дана 
проблема може бути вирішена за допомогою включення в ретровірусну конструкцію 
внутрішніх промоторів або використанням нового покоління ретровірусів, що 
містять модифіковані ділянки контролю експресії, такі як внутрішній рибосомні 
сайт (IRES) [Salen, 1997] і тетрациклінова регуляторна система [lida et ai, 1996] . 

Ще одним обмеженням використання ретровірусних векторів для отримання 
трансгенних тварин є їх низький титр. Звичайні ретровірусних вектори мають титр 1 
х 105-6 колонієутворюючих одиниць (cfu) в мл [Kim et ai, 1993; Archer et ai, 1994]. 
Низький титр ретровірусів обмежує способи їх введення в ембріони. Проблема 
низького титру була недавно вирішена за допомогою розробки нового вектора на 
основі вірусу везикулярного стоматиту (псевдотіпов VSV-G) [Burns et ai, Yee et ai, 
1994]. Відомо, що тропізм ретровируса визначається геном env, тому його заміна у 
векторі на ген env іншого ретровируса може розширити спектр господарів і змінити 
властивості ретровируса. Дана технологія отримала назву псевдотіпірованія. 
Включення білка вірусу везикулярного стоматиту С в вектор на основі Мо - MLV 
(Burns et al, 1994) дозволило зробити його більш стабільним при 
ультрацентріфугірованіі. Даний вектор може бути сконцентрований до титру 1x109-
10 КУО / мл і має дуже широкий спектор клітин-господарів. З його використанням 
були отримані трансгенні лини клітин комах, ссавців, амфібій, риб, а також створені 
трансгенні тварини. Високий титр ретровируса зробив можливим отримання 
трансгенних тварин за допомогою і?екціі містить віруси середовища в 
перівітеліновое простір [Chan et al, 1998) / В ооцитах великої рогатої худоби обсяг 



перівітелінового простору становить 200-300 ПКЛ. При використанні вірусу з 
титром 1 * 10 9-10 КУО / мл, і?екція 10 ПКЛ призводить до проникнення в 
перівітеліальное простір від 10 до 100 інфекційних вірусних частинок. Якщо титр 
вірусу дорівнює 1 * 105-6 КУО / мл, то для введення в ембріон однієї вірусної 
частки знадобилося не менше 1 нл розчину. 

До недоліків використання ретровірусів належить можливість клітинних 
онкогенів допомогою вірусних транскрипційних послідовностей. Навіть при 
застосуванні ретровірусів, які не можуть існувати як інфекційні вірусні частинки, 
існує хоча і дуже невеликий, але ризик, що при рекомбінації з присутніми в 
ембріонах ендогенними ретровірусними послідовностями можуть утворюватися 
нові активні форми ретровірусів. 

Метод пересадки ядер клітин, культивованих in vitro 
Ще одним способом отримання трансгенних ссавців є використання 

трансформованих генними конструкціями клітинних ліній. З цією метою можуть 
бути використані як стовбурові клітинні лінії, так і соматичні клітини, культивовані 
in vitro. Вперше експресія генних конструкцій в соматичних тканинах химерних 
мишей, отриманих з використанням трансформованих клітин ембріональної 
карциноми, була доведена Stewart зі співавторами [1985]. Частка химерних мишей 
була дуже високою, причому частина з них передавала трансген у спадок. Проте в 
даний час найбільше поширення для отримання химерних тварин отримали 
ембріональні стовбурові клітини, ЕСК [Robertson et al., 1986]. Перевагою отримання 
трансгенних тварин за допомогою трансформованих стовбурових клітин є 
можливість тестування інтеграції трансгени в культурі клітин. Це означає, що кожен 
ембріон, який розвинувся в культурі після пересадки ядер, буде трансгенним і 
подальша селекція трансгенних ембріонів не потрібно. Крім того, пересадка таких 
ембріонів реципієнтам приведе до народження тільки трансгенного потомства. 
Використання для отримання трансгенних тварин трансформованих ЕСК робить 
можливим в ряді випадків проводити оцінку експресії трансгенів, що має важливе 
значення. При мікроі?екціі трансгени навмання інтегруються в будь-яку частину 
генома. Це означає, що вони можуть руйнувати досить істотні гени (інсерційні 
мутації) або розміщуватися в тих частинах хромосоми, які недоступні для 
транскрипції.  

Ліпосоми як переносники ДНК 
Векторами для перенесення генних конструкцій в ембріональні лінії ссавців 

можуть служити ліпосоми [Rottmann et al, 1985], проте опосередкований ними 
перенесення генів не набули широкого поширення 

Використання статевих клітин сім'яників (спермії і сперматогонии) 
Сперматозоїди є природним вектором, що приносять ДНК у клітину. 

Використання сперміїв в якості переносників однієї ДНК розглядається як один з 
перспективних методів генетичної модифікації тварин. У дослідах Lavitrano (1989) 
30% мишей отриманих після запліднення обробленої ДНК спермою, виявилися 
трансгенними і передавали трансген у спадок. 

Численні спроби в інших лабораторіях неуспішними. Аналіз 1300 мишей, 
народжених in vitro обробленої ДНК спермою, не виявив трансген ні в однієї з 
досліджених особин [Brinster, 1989), Недавнє дослідження показали, що при 
застосуванні методу переносу ДНК за допомогою сперматазоідов в одній і тій же 
лабораторії дае пра використанні однакової схеми досліджень можуть бути отримані 
суперечливі результати [Maiore et al, 1998]. Це дозволяє припустити, що 



вбудовування ДНК відбувається тільки на певній стадії клітинного циклу. Однак до 
теперішнього часу не встановлено механізм інтеграції екзогенної ДНК в геном 
сперматозоїдів. 

Після пересадки статевих клітин з сім'яників самця миші в насінники іншого 
самця, до 80% потомства відбувалося з сперматозоїдів самця-донора. Була доведена 
можливість успішного перебігу сперматогенезу після пересадки кріоконсервованих 
клітин насінники і після їх тривалого консервірованія.пересадке в насінники мишей 
клітин з сім'яників пізніх стадій сперматогенезу статевих клітин донорів виявлено 
не було / Dobnnski et al., 1999]. 

Успішне тривалий культивування статевих клітин тварин in uru робить 
можливим проведення трансформації сперматогонієв екзогенної ДНК з наступною 
селекцією. Nagano зі співавторами / 2000] повідомили про успішне запровадження 
екзогенної ДНК в сперматогонии т vitro і in vivo за допомогою ретровірусної 
системи доставки. Експресія ретровірусної генної конструкції, що включає lacZ, 
спостерігалася в сім'яниках більше 6 місяців. Аналіз показав, що принаймні 1 з 300 
стовбурових клітин сім'яників містили трансген. 

У поєднанні з пересадкою трансформованих статевих клітин в насінники 
реципієнтів і успішним протіканням сперматогенезу підхід може бути використаний 
для отримання трансгенного потомства. 

2. Переваги та недоліки використання транс генних тварин та рослин.  
Використання досягнень генної інженерії у сільському господарстві є 

завданням агробіотехнології. Найрозвиненіший розділ агробїотехнології - це 
використання досягнень клітинної біології, що включає застосування культури 
клітин, тканин та органів рослин і тварин. На практиці ці методи дають змогу 
розв’язати проблеми швидкого розмноження цінних генотипів рослин, очищення їх 
від патогенних вірусів, одержання соматичних г ібридів, штучного запліднення 
тварин, ембріопересадки, отримання моноклональних антитіл, біологічно активних 
речовин. 

Ще одна важлива сфера застосування сучасної біотехнології - це використання 
молекулярно-генетичних маркерів у селекції, а також для розмноження рослин і 
тварин, збереження їх генофондів. За допомогою маркерів здійснюється 
ідентифікація і локалізація на хромосомах цінних генів або локусів важливих ознак, 
створення карти хромосом, контролюється якість насіння, складаються 
молекулярно-генетичні каталоги сортів і ліній. 

Одержання трансгенних рослин дає змогу створити нове покоління ГМ-сортів, 
стійких до агресивних патогенів і шкідників, вірусів, віроїдів, мікоплазм, абіотичних 
стресів (низькі та високі температури, засолення або закиснення ґрунтів, посуха, 
перезволоження), гербіцидів. 

Використання біологічних засобів захисту рослин, стимуляторів росту тварин і 
рослин, мікробних добрив дозволяє знизити дози хімічних засобів захисту рослин і 
мінеральних добрив, підвищити якість продукції, створити екологічно чисті 
технології. Генно-інженерні вакцини, сироватки, моноклональні антитіла 
використовуються для профілактики, діагностики і терапії основних хвороб 
сільськогосподарських тварин.Переваги і недоліки застосування біотехнології в 
агропромисловому виробництві наведено у табл. 3. 

Можливість переміщувати гени між різними таксономічними ірупами — це 
одна з реальних переваг біотехнологінного підходу' в селекції. 

Традиційні методи селекції потребують багато часу і зусиль. Генно- інженерні 



методи дозволяють прискорити одержання нових рослин з ноьими властивостями. 
Біогехнологія дозволяє виводити нові культури сільськогосподарських рослин 

за 2 - 3 роки, селекція - за 10 років і більше. Проте реалізація біотехнологїчного 
підходу залежить від точного розуміння молекулярних основ явища. Наприклад, 
необхідно перенести властивість стійкості до холоду в сільськогосподарську 
культуру. Як правило, організм-донор є диким видом з низькою врожайністю та 
іншими непривабливими агрономічними характеристиками. Селекція може тривати 
десятки років. Клснування генів, відповідальних за морозостійкість, і внесення їх 
увідповідну рослину відбувається без перенесення небажаних властивостей від 
рослини-донора. Джерелом генів стійкості до холоду можуть бути бактерії або 
клітини тварин. Продукти селекції рослин значно менш агресивні, ніж вихідні або 
дикі рослини. Експерименти, проведені у Великобританії, засвідчили, ідо генетично 
модифіковані рослини порівняно з їх дикими родичами не мають ніяких переваг 
щодо виживання у природних умовах. Це підтверджує низьку ймовірність 
виживання ГМ-рослин, стійких до дії гербіцидів і комах-шкідників, у природних 
умовах або можливість їхнього перетворення на супербур’яни. 

Найзапекліші дискусії ведуться з приводу використання в агропромисловому 
виробниц тві генетично модифікованих організмів (ГМО).Найпоширеніші 
генетично модифіковані культури - це соя, кукурудза, рапс, бавовник. Основна 
кількість трансгенів культивується у США, Канаді, Аргентині. В Австрії, Франції, 
Греції, Великобританії прийнятий мораторій на ввезення ГМ-продуктів. 

З 2003 р. у країнах Європейського союзу введене обов’язкове позначення на 
етикетках товарів інформації про присутність ГМ-продуктів. За європейськими 
нормами максимально допустимий вміст ГМ-організмів у продуктах — 0,9%. 
Близько 2/3 продовольчих товарів США містять ГМ-інгредієнти. Точна і достовірна 
інформація відносно безпеки біотехнологічних продуктів повинна бути доступна 
всьому населенню. Відповідно до рекомендацій ВООЗ оцінюється потенційна 
токсичність, канцерогенність та алергенні властивості генетично модифікованих 
організмів. 

Необхідна об ’єктивна оцінка можливих негативних наслідків для людини і 
довкілля застосування г енетично модифікованих організмів. При цьому особливу 
увагу необхідно звертати на те, що агросфера є штучно створеною людиною 
системою з пригніченими механізмами природної стійкості, і тому варто дуже 
обережно оцінювати наслідки поширення у ній нових організмів. 

На сьогодні генна інженерія технічно недосконала, оскільки не здатна 
управляти процесом вбудовування нового гена. Знання про ДНК неповні, вивчені 
функції лігше 3% ДНК. Неможливо передбачити місце вбудовування й ефекти 
нового гена. Важко визначити довготривалі наслідки генних маніпуляцій.У 1998 р. 
англійський учений Арпад Пустаї на основі проведених експериментів уперше 
заявив, що вживання піддослідними щурами генетично модифікованої' картоплі 
спричинило серйозні пошкодження їх внутрішніх органів та імунної системи. У 
тварин виникли деякі серйозні зміни органів травлення, печінки, щитовидної залози, 
селезінки, зменшився об’єм мозку. Це повідомлення викликало різні реакції. 
Інститут, в якому працював А. Пустаї, заявив, що результати його досліджень є 
необ’єктивними. Однак незалежна комісія з 20 учених різних країн підтвердила 
правильність висновків А. Пустаї. Безпечність генетично модифікованих продуктів 
підлягає суттєвій переоцінці. 

У травні 1999 р. Джон Луза заявив, що пилок генетично модифікованої 



пшениці, який містить невелику частку пестицидів, здатний знищувати личинок 
метелика данаїди. У листопаді 1999 р, була проведена спеціальна наукова 
конференція з обговорення результатів А. Пустаї і Дж. Лузи, однак єдина точка зору 
не була прийнята. Деякі вчені вважають, що лабораторні дослідження не можуть 
відтворити умови живої природи. 

3. Негативні наслідки застосування трансгенних рослин і тварин. 
Розрізняють екологічні, медичні та соціально-економічні ризики (негативні 

наслідки) застосування трансгенних рослин і тварин. 
Екологічні ризики 
- Поява супершкідників, стійких до дії природних токсинів (на бавовникових 

полях був виявлений шкідник, що стійкий до дії Ей-токсину). 
- Порушення природного балансу (доведено, що ГМ тютюн чи технічний рис, 

що використовуються для виробництва пластику і лікарських препаратів, 
смертельно небезпечні для гризунів, які мешкають на полях). 

- Вихід трансгенів з-під контролю, поява супербур’янів, стійких до дії 
пестицидів і гербіцидів, шкідників. 

Відомі випадки перенесення генів стійкості до гербіцидів від генетично 
модифікованого рапсу до дикої гірчиці. Ризику перенесення генів із трансгенних 
рослин до диких видів або бур’янів можна уникнути, дотримуючись правильної 
агротехнології. 

Медичні ризики 
- Підвищена алергійна небезпека генетично модифікованих продуктів. Зазвичай 

тестування ГМ-продуктів на алергіках не входить до програми досліджень нових 
продуктів. 

- Потенційна токсичність і загроза для здоров’я людини. Не існують надійні 
методи перевірки безпеки генно-інженерних продуктів. У 1989 р. японська хімічна 
компанія 8Ьо\\'а Оепко випустила на американський ринок новий ГМ-варіант 
харчової добавки 1 -триптофан. У результаті 37 людей загинуло, а понад 5000 стали 
інвалідами з потенційно смертельним діагнозом — синдром еозиафільиої міалгії - 
невиліковне захворювання крові. Відомо, що на прояви токсичної дії білка можна 
чекати більш ніж 30 років. Для з ’ясування безпеки ГМ-продуктів проводять лише 
трирічні випробовування. 

- Стійкість до дії антибіотиків. Для того щоб зрозуміти, чи вбудувався 
необхідний ген у ланцюг ДНК, спеціалісги-генетики мітять його маркерним геном 
стійкості до антибіотиків. Але видалити маркерний ген неможливо. Таким чином, 
уживання в їжу ГМ-продуктів нейтралізує дію антибіотиків, що приймаються як 
ліки. 

- Можлива поява нових небезпечних вірусів. Вбудовані в геном гени вірусів 
можуть з ’єднуватися з генами інфекційних вірусів. Нові віруси можугь бути більш 
агресивними і менш видоспецифічними (віруси ослин можуть стати шкідливими для 
комах, тварин, людини). 

Соціально-економічні ризики 
Більшість соціальних та економічних загроз генної інженерії стосується 

продовольчої безпеки. Вивчення економічного ефекту використання генних 
технологій, а саме рівня врожайності трансгенних рослин має неоднозначні 
результати. У деяких випадках урожайність ГМ-культур була значно нижчою, ніж 
традиційних. Учені дійшли висновку про те, що ефективність нових культур 
залежить від багатьох чинників: поширення бур’янів і комах-шкідників, погодних 



умов, типу грунтів та ін. 
Трансгенні рослини не можуть утворювати насіння, тому щороку необхідні 

витрати на придбання ГМ-насіння у біотехнологічних компаній. 
У випадку широкого застосування трансгенних рослин усього 10 компаній 

можуть контролювати 85% світового агрохімічного ринку. При цьому споживачі не 
будуть мати свободу вибору у придбанні продуктів. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте генетичну модифікацію тварин. 
2. Назвіть переваги та недоліки використання трансгенних тварин та рослин. 
3. Які негативні наслідки застосування трансгенних рослин і тварин? 
V Використана література:   
26. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
27. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
28. Левенко Б.А., Новак Т.В. Культура клеток и тканей в селекции основних 

сельскохозяйственных культур. – К., 1987. – 40 с. 
  



Лекція №11 
Тема: Клонування продуктивних тварин. 

План заняття 
1. Клонування тварин. 
2. Клонування шовкопряда. 
3. Клонування амфібій. 
4. Клонування мишей. 
5. Клонування кроликів та корів. 
6. Клонування овець. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Клонування тварин. 
Як відомо, тваринний світ розділений на дві групи: в однієї групи жіноча стать 

визначається наявністю в генотипі двох однакових статевих хромосом (ХХ), а 
чоловічий - різних (ХY). В іншої групи навпаки, самки мають хромосомну формулу 
ХY, а самці - ХХ. До першої групи відносяться люди, сільськогосподарські тварини 
й ряд інших, наприклад знаменита мушка дрозофіла. До другої групи належать деякі 
види метеликів, у тому числі й тутовий шовкопряд. Зовсім очевидно, що з 
незапліднених яєць сільськогосподарських тварин ніяк не можна "викроїти" самця, 
оскільки в жіночому ядрі немає Y- Хромосом. Отже, клонування самця може бути 
зроблене тільки шляхом пересадження його диплоїдного ядра, узятого із придатної 
для цієї мети тканини тіла, у без'ядерну яйцеклітину. Імовірно, згодом це буде 
зроблено. 

У винаходах клонування тварин, безсумнівно, треба віддати належне 
російським ученим. Сто років тому росіянин зоолог московського університету А. 
А. Тіхоміров уперше відкрив, що яєчка тутового шовкопряда в результаті різних 
хімічних і фізичних впливів починають розвиватися без запліднення.  

Однак цей розвиток, названий партеногенезом, рано зупинявся: 
партеногенетичні ембріони гинули ще до вилуплення личинок з яєць. Але це вже 
була прелюдія до клонування тварин. Роботи із клонування хребетних були 
розпочаті на амфібіях наприкінці 40- х початку 50- х рр. і тривають от уже більш 4- 
х десятиліть. Установлено, що в ході клітинного дифференціювання в хребетних 
відбувається або втрата певних генних локусів або їх неповоротня інактивація. 
Зважаючи на це, втрачається та частина генома, яка контролює не ранні, а більш 
пізні стадії онтогенезу, зокрема метаморфоз амфібій. Механізм цього явища не 
піддається поки науковому поясненню. Але очевидно, що для клонування дорослих 
тварин необхідно використовувати малодифференціювальні клітини, що діляться. 

Ще 15-16 років тому ніхто із учених не ставив питання про використання в 
якості донорів ядер клітин дорослих ссавців. Роботи зводилися в основному до 
клонування ембріонів свійських тварин, і багато із цих досліджень були не дуже 
успішні. Тому так вразило повідомлення Уілмута, яке з'явилися на початку 1997 
році, що йому і його колективу вдалося, використовуючи соматичні клітки дорослих 
тварин, отримати клональну тварину - вівцю по імені Доллі. 

Отже, на сьогодні вдалося успішно клонувати карпа, пацюка, мишу, вівцю, 
бика, мула, коня, собаку. Клонування мула цікаве тим, що цей гібрид осла й коня 
самостійно розмножуватися не здатний і клонування — єдиний спосіб зберегти 
успішний організм. 2004 року було проведене перше комерційне клонування — 



створення копії померлої у віці 17 років кішки Ніки обійшлося господині з Техаса в 
$50 000. Найпершій же клонованій кішці вже понад шість років, вона абсолютно 
здорова й має трьох кошенят. 

2. Клонування шовкопряда. 
Астауров в 30-і рр. в результаті тривалих досліджень, що здобули світову 

популярність, підібрав термічну дію, яка одночасно активізувала незапліднене яйце 
до розвитку і блокувала стадію мейоза, тобто перетворення диплоїдного ядра 
яйцеклітини на гаплоїдне. Розвиток з ядром, що залишилося диплоїдним, 
закінчувався вилупленням личинок, що точно повторюють генотип матері, 
включаючи і стать. Так, в результаті амейотичного партеногенезу були отримані 
перші генетичні копії, ідентичні матері. 

Кількість партеногенетичих гусениць, що вилупилися, знаходилася залежно від 
життєздатності матері. 

Тому у "чистих" порід вилуплення гусениць не перевищувало 1%, тоді як у 
значно життєздатніших міжрасових гібридів воно досягло 40-50%. Не дивлячись на 
величезний успіх, автор цього методу пережив гірке розчарування: 
партеногенетичне потомство характеризувалося зниженою життєздатністю на 
ембріональних та післяембріональних стадіях розвитку (гусениці, лялечки, 
метелики). Гусениці розвивалися нерівномірно, серед них було багато страшних, а 
завиті ними кокони були різної маси. Пізніше Астауров поліпшив метод, 
застосувавши гібридизацію між селекційними лініями. Так він зміг підвищити 
життєздатність у нових клонів до норми, але довести до цього рівня інші кількісні 
ознаки йому не вдалося: наприклад маса партеногенетичних коконів не 
перевищувала 82% від маси нормальних коконів такого ж генотипу. 

Пізніше встановили причини партеногенетичної депресії й складними 
методами, які дозволили накопичувати "гени партеногенезу", вивели нові високо 
життєстійкі клони самок, а пізніше й партеногенетичних самців. Схрещуючи таких 
самців зі своїми "матерями" або схильними до партеногенезу самками інших клонів, 
одержали потомство із ще більшою схильністю до партеногенезу. Від кращих щодо 
цього самок закладали нові клони. 

В результаті багаторічного відбору вдалося нагромадити в генотипі 
селекційованих клонів небачено велику кількість генів, що обумовлюють високу 
схильність до партеногенезу. Вилуплення гусениць досягло 90%, а їх життєздатність 
підвищилася до 95-100%, випередивши щодо цього звичайні породи й гібриди. 
Надалі "схрестили" за допомогою партеногенетичних самців два генетично відмінні 
клони різних рас і від кращих гібридних самок вивели наджиттєвоздатні клони.  

Нарешті, навчилися клонувати самців тутового шовкопряда. Це стало 
можливим після того, як удалося одержати самців, у яких усі парні гени були 
ідентичними, або гомозиготними. Спочатку таких самців клонували особливим 
чоловічим партеногенезом (андрогенезом). Для цього впливом гамма-променів і 
високої температури позбавляли ядро яйця здатності до запліднення. Ядро 
прониклого в таке яйце сперматозоїда, не зустрівши дієздатного жіночого ядра, саме 
подвоюючись, приступало до розвитку чоловічого зародка, який природно 
повторював генотип батька. Таким способом ведуться чоловічі клони в десятках 
поколіннях. Пізніше один з таких клонів був перетворений в двоєстатеву лінію, що 
також складаються із генетично ідентичних (за винятком статевих хромосом) тепер 
уже самок і самців. Оскільки, започаткувавший початок цієї лінії повністю 
гомозиготний батько виник у результаті розмноження, прирівняного до 



самозапліднення, то сам він і лінія двійників обох статей мають знижену 
життєздатність. Схрещуючи між собою дві такі лінії, стали без труднощів 
одержувати гібридних і високо життєздатних двійників у необмеженій кількості. 

Підсумки клонування шовкопряда: отримані клони самок і самців тутового 
шовкопряда для практичного шовківництва непридатні, але це не крах усіх надій. 
Доцільно використовувати клони не для прямого застосування в шовківницькій 
практиці, а на плем'я для видатного по продуктивності потомства. Зразкова схема 
використання клонів у промисловому виробництві виглядає в такий спосіб. З 
великої кількості коконів вибирають ті, з яких розвиваються видатні по 
продуктивності самки, і від кожної одержують партеногенетичне потомство, для 
подальшої роботи використовують партеногенетичні клони, які повторюють високу 
продуктивність матері й проявляють високу схильність до партеногенезу. За цим іде 
схрещування з певними клонованими самцями й з отриманого гібридного покоління 
вибирають два виробництва, тільки ті клони, які дали прекрасне у всіх відносинах 
потомство. Його високі якості обумовлені не тільки попередньою селекцією, а ще й 
тим, що в процесі відбору особин на високу схильність до партеногенезу в їхньому 
генотипі утворюється комплекс генів життєздатності, що компенсує шкідливий 
вплив штучного розмноження. При перекладі клонів на статеве розмноження цей 
комплекс, виявившись незбалансованим, сильно підвищує гетерозис. 

3. Клонування амфібій. 
Можливість клонування ембріонів хребетних уперше була показана наприкінці 

40- х початку 50- х рр. у дослідах на амфібіях, коли російський ембріолог Георгій 
Вікторович Лопашов розробив метод пересадження (трансплантації) ядер у 
яйцеклітину жаби. У червні 1948 року він відправив в "Журнал загальної біології" 
статтю, написану за матеріалами власних експериментів. Однак, в серпні 1948 року 
відбулася сумно відома сесія ВАСХНИЛ, що затвердила з волі комуністичних 
правителів безмежне панування в біології малограмотного агронома Т. Д. Лисенко, і 
набір статті Лопашова, прийнятої до печатки, був розсипаний, тому що вона 
доводила провідну роль ядра хромосом, що й утримуються в ньому, в 
індивідуальному розвитку організмів. Роботу Лопашова забули, а в 50- х рр. 
американські ембріологи Бриггс і Кинг виконали подібні досліди, і пріоритет 
дістався їм, як це часто траплялося в історії російської науки. 

Бріггс і Кінг розробили мікрохірургічний метод пересадження ядер 
ембріональних кліток за допомогою тонкої скляної піпетки в позбавлені ядра 
клітини. 

Вони встановили, що якщо брати ядра із клітин зародка на ранній стадії його 
розвитку - бластулі (бластула - стадія в розвитку зародка, що представляє собою 
повну кулю з одного шару клітин), та приблизно в 80% випадках зародки 
благополучно розвиваються далі й перетворюються в нормального пуголовка. Якщо 
ж розвиток зародків просунувся на наступну стадію - гастулу, то лише менш ніж в 
20% випадків оперовані клітини розвивалися нормально. Ці результати пізніше були 
підтверджені в інших роботах. 

Великий внесок у цю область вніс англійський біолог Гердон. Він перший у 
дослідах з південноафриканською жабою Xenopus laevіs у якості донора ядер 
використовував не зародкові клітини, а клітини, що вже цілком спеціалізувалися, 
епітелію кишечнику плаваючого пуголовка. Ядра яйцеклітин - реципієнтів він не 
видаляв хірургічним шляхом, а руйнував ультрафіолетовими променями. У 
більшості випадків реконструйовані яйцеклітини не розвивалися, але приблизно 



десята частина з них утворювала ембріони, 5% із цих ембріонів розвивалися до 
стадії бластули, 2,5% стадії пуголовка й тільки 1% розвивалося в статевозрілі 
особини. Однак поява декількох дорослих особин у таких умовах могло бути 
пов'язане з тим, що серед кліток епітелію кишечнику, що розвивається пуголовка 
досить довгостроково присутні первинні статеві клітини, ядра яких могли бути 
використані для пересадження. У наступних роботах, як самого автора, так і інших 
дослідників не змогли підтвердити дані цих перших досвідів . 

Пізніше Гердон модифікував експеримент. Оскільки, більшість 
реконструйованих яйцеклітин з ядром клітин кишкового епітелію гинуть до 
завершення стадії гастули, він спробував витягти з них ядра на стадії бластули й 
знову пересадити їх у нові энуклейовані яйцеклітини, така процедура називається 
"серійним пересадженням". Число зародків з нормальним розвитком після цього 
збільшилося, і вони розвивалися до більш пізніх стадій у порівнянні із зародками, 
отриманими в результаті первинного пересадження ядер. 

Потім Гердон разом з Ласки (1970 р.) стали культивувати іn vіtro (поза 
організмом у живильному середовищі) клітини почки, легені й шкіри дорослих 
тварин і використовувати вже ці клітини як донорів ядер. Приблизно 25% первинно 
реконструйованих яйцеклітин розвивалися до стадії бластули. При серійних 
пересадженнях вони розвивалися до стадії пуголовка. Таким чином, було показано, 
що клітини 3- х різних тканин дорослого хребетного містить ядра, які можуть 
забезпечити розвиток до стадії пуголовка. 

У свою чергу Диберардино й Хофнер використовували для трансплантації ядра 
нероздільних і повністю дифференційованих клітин крові - еритроцитів жаби Rana. 
Після серійного пересадження таких ядер 10% реконструйованих яйцеклітин 
досягали стадії плаваючого пуголовка. Однак навіть за допомогою багаторазових 
серійних пересаджень (більш 100 клітинних циклів) реконструйовані яйцеклітини, 
далі стадії пуголовка не розвивалися. 

Дифференціювання клітин у ході розвитку хребетних супроводжується 
інактивацією непрацюючих генів, тому клітини втрачають тотипотентність, 
дифференціювання стає неповоротнім. Зрештою, в одних клітин відбувається 
репресування генома, в інших тією чи іншою мірою деградує ДНК, а в деяких 
випадках руйнується навіть ядро. Однак на ряді з дифференційними клітинами, 
культивованими іn vіtro клітинні популяції містять малодифференційні стовбурні 
клітини, які й можуть бути використані як донори ядер для клонування ссавців. 

Досліди з амфібіями показали, що ядра різних клітин того самого організму 
генетично ідентичні й у процесі дифференціювання поступово втрачають здатність 
забезпечувати розвиток реконструйованих яйцеклітин, однак серійні пересадження 
ядер і культивування кліток іn vіtro у якійсь мірі збільшують цю здатність . 

4. Клонування мишей. 
Успішні досвіди з амфібіями змусили задуматися вчених про клонування 

ссавців, зокрема мишей. Мак Киннелл в одній зі своїх роботах відзначав, що 
необхідні для цього методи вже існують і незрозуміло чому миша дотепер не 
клонована. 

Робота методично виявилася досить важкою, насамперед тому, що обсяг 
яйцеклітини в ссавців приблизно в тисячу раз менша, чим в амфібій. Однак ці 
труднощі були успішно переборені. Експериментатори навчилися успішно 
мікрохірургічним шляхом видаляти пронуклеуси (одне із двох гаплоїдних ядер у 
яйці ссавців, у період після проникнення сперматозоїда, але до злиття жіночого й 



чоловічого пронуклеусів у ядро зиготи в процесі запліднення. Чоловіче ядро 
формується з ядерного матеріалу сперматозоїда, жіноче із хромосом яйцеклітини) із 
зигот миші й пересаджувати в них клітинні ядра ранніх ембріонів. Однак усі 
отримані різним способом зародки мишей розвивалися лише до стадії бластули. 

В 1977 році з'явилося сенсаційне повідомлення Хоппе й Ілменсе про те, що 
вони одержали 7 дорослих самок мишей, п'ять із яких мали тільки материнський, а 
дві батьківський геном. Це, нібито, залежало від того, який пронуклеус був 
залишений у яйці - жіночий або чоловічий, він і визначав особини по типу 
гіногенезу або андрогенезу (гіногенез - розвиток яйця без участі сперматозоїда, 
андрогенез - розвиток яйця, що мають тільки батьківські хромосоми - чоловічий 
партеногенез). Їхній успіх був зв'язаний, по опису авторів, з тим, що, видаляючи 
один пронуклеус, вони подвоювали число хромосом іншого, обробляючи яйця 
спеціальною речовиною, потім вирощували отримані диплоїдні гомозиготні зародки 
іn vіtro до стадії бластули й пересаджували в матку самки- реципієнта для 
подальшого розвитку. 

Однак дані Хоппе й Ілменсі підтвердити не вдалося, хоча багато хто намагалися 
це зробити. Виявилося, що отримані будь-яким способом диплоїдні андрогенетичні 
та гіногенетичні зародки мишей гинуть, на тих же стадіях, що й диплоїдні 
партеногенетичні (що, розвиваються з незаплідненої яйцеклітини) ембріони. 

Значно вдосконаливши методи витягу ядер і введення їх у клітину, Мак Грат і 
Солтер провели свою серію експериментів і повідомили, що високий вихід живих 
мишей вони одержали, коли в якості донорів ядер вони використовували зиготи, але 
якщо донорами були ранні ембріони, то реконструйовані яйцеклітини, як і колись, 
розвивалися тільки до стадії бластули. 

Метод Мак Грата і Солтера став широко використовуватися різними 
експериментаторами. Так Манн і Ловел - Банж виділяли пронуклеуси яєць, 
активованих до партеногенезу, і пересаджували їх в енуклейовані зиготи мишей. У 
цих випадках ембріони гинули на ранніх стадіях. Якщо ж, навпаки, пронуклеуси 
одержували із запліднених яєць і пересаджували в партеногенетичні й позбавлені 
ядра яйця, то такі зародки розвивалися нормально до народження. 

Сурані зі співавторами встановили, що якщо додати жіночий пронуклеус із 
зиготи миші до гаплоїдного набору хромосом яйцеклітини, то нормального розвитку 
не відбувається, додавання ж чоловічого ядра приводить до нормального розвитку. З 
іншого боку, рекомбінація жіночого й чоловічого пронуклеусов з ранніх 
запліднених яйцеклітин мишей забезпечує нормальний розвиток, а комбінація 2 - х 
чоловічих або 2 - х жіночих пронуклеусов зупиняє розвиток ембріона. 

Однак такі дослідження ще двічі хвилювали наукове співтовариство. В 1982 
році пересадили ядра клітин партеногенетичних бластул мишей в енуклейовані 
зиготи. Деякі із цих реконструйованих яйцеклітин нормально розвивалися, і нібито 
отримано чотири дорослі самки, але у світлі вищесказаного ці результати 
малоймовірні. 

Загибель партеногенетичних (гіногенетичних і андрогенетичних) зародків у 
ссавців пов'язана з різною активацією онтогенезу материнського й батьківських 
геномів. Механізм, що регулює ці функціональні відмінності, був названий 
геномним імпритингом і вивчався в ряді робіт, де було показано, що для 
нормального розвитку ссавців потрібне наявність чоловічого генома. 

Інша стаття Ілменсе й Хоппе мала ще більший резонанс. Автори повідомили 
про пересадження ядер внутрішньої клітинної маси бластули в енуклейовані зиготи 



мишей і одержання трьох дорослих особин (двох самок і одного самця), генетично 
ідентичної донорської лінії мишей. Уведення ядер - донорів і видалення 
пронуклеусів із зиготи проводили за одне приймання, потім реконструйовані 
яйцеклітини культивували іn vіtro до стадії бластули й пересаджували в матку 
самок. З 16 пересаджених бластул три розвилися в дорослі особини. У наступній 
роботі ці ж автори використовували як донори- ядер клітин ембріонів ще більш 
пізньої стадії (сім діб) і нібито одержали трьох статевозрілих мишей. Однак ніхто із 
працюючих у тому ж напрямку не зміг добитися подібних результатів, і вірогідність 
результатів Ілменсе й Хоппе знову була поставлена під сумнів. 

Проте, особливий інтерес викликають досвіди групи вчених з університету в 
Гонолулу на чолі з Ріузо Янагімачі. Авторам удалося вдосконалити метод Уілмута, 
про який мова йтиме нижче, вони відмовилися від електричної стимуляції злиття 
донорської соматичної клітки з яйцеклітиною й винайшли таку мікропіпетку, за 
допомогою якої можна було б безболісно витягати ядро із соматичної клітини й 
трансплуатувати його в безядерну клітину. Крім того, автори використовували в 
якості донорських відносно менш диференційовані ядра кліток, що оточують ооцит. 
Нарешті, удалося, як би синхронізувати процеси, що протікають у яйцеклітині й 
трансплантаційному у ньому ядрі, що дозволило забезпечити природні ядерно-
цитоплазматичні взаємини між ядром і цитоплазмою, оскільки трансплантаційне 
диференційоване в певному напрямку ядро й цитоплазма яйцеклітини до того 
працювали як би в різних режимах. 

Автори використовували для трансплантації ядра клітин, що оточують ооцит 
(клітин так званого cumulus oophorus), кліток Сертоли з насінників і клітин, 
виділених з мозку. Ядра, виділені із соматичних кліти, інєкційовані в енуклейоване 
яйце за допомогою мікропіпетки. Яйце активували до розвитку, помістивши в 
спеціальний розчин (так званий HEPES-CZB), вільний від кальцію, і додаючи 
стронцій і цитохалазин. Стронцій активував яйце, а кальцій пригнічував утвір 
полярних тілець. Ембріонів культивували до стадії 2-8 клітин, морули або бластули, 
а потім трансплантували в матку приймальної матері, де багато хто з них 
імплантувалися і деякі з них (15-16%) продовжували свій розвиток. Відсоток виходу 
породжених мишенят (їх витягали за допомогою кесарева перетину на 18, 19- й дні 
вагітності) був, однак, низьким - у різних серіях експериментів від 2 до 2,8%. 
Молекулярні дослідження довели приналежність ядер породжених мишенят до 
клітин донора соматичних кліток .Таким чином, принаймні в деяких випадках 
доведена здатність ядер соматичних клітин забезпечувати нормальний розвиток 
ссавців. 

5. Клонування кроликів та корів. 
Американські дослідники Стік і Робл, використовуючи метод Солтера й Мак 

Грата, одержали шість живих кроликів, пересадивши ядра 8- клітинних ембріонів 
однієї породи в позбавлені ядра яйцеклітини кроликів іншої породи. Фенотип 
народжених повністю відповідав фенотипу донора. Однак тільки 6 з 164 
реконструйованих яйцеклітин (3,7%) розвилися в нормальні тварини. Це, звичайно, 
дуже низький вихід, що практично не дозволяє розраховувати на одержання таким 
способом клону генетично ідентичних тварин. Цінність цієї роботи, у тому, що вона 
показала можливість клонування ембріонів кроликів. 

Робота з реконструйованими яйцеклітинами великих свійських тварин, корів 
або овець, іде трохи по-іншому. Їм спочатку культивують не іn vіtro, а іn vіvo - у 
перев'язаному яйцепроводі вівці - проміжного (першого) реципієнта. Потім їх звідти 



вимивають і трансплантують у матку остаточного (другого) реципієнта - корови або 
вівці відповідно, де їх розвиток відбувається до розвиненого дитинчати. Уіландсін 
запропонував укласти реконструйовані яйцеклітини в агаровий циліндр, який він 
потім трансплантував у перев'язаний яйцепровід вівці або корови. За даними одних 
авторів реконструйовані зародки краще розвиваються в яйцепроводі, чим в 
культивованім середовищі, хоча деякі дослідники одержали непогані результати й 
при культивуванні іn vіtro. 

Американці Робл і його співробітники використовували щадящий метод витягу 
ядра без проколювання мембрани яйцеклітини, запропоновані Мак Гратом і 
Солтером, пересаджували в зиготи так звані каріопласти - чоловічий і жіночий 
пронуклеуси разом з навколишньою їхньою цитоплазмою, а також ядра 2-, 4- або 8- 
клітинних ембріонів корови. Спочатку пронуклеуси центрифігували, щоб звільнити 
пронуклеуси від навколишніх їхніх гранул жовтка, після чого ядра були добре видні 
під мікроскопом, що значно полегшувало їхнє видалення. За допомогою 
маніпулятора й загостреної скляної піпетки витягали один із бластомерів разом з 
ядром з ранніх зародків і переносили його в енуклейовану зиготи. 

 
Реконструйовані зародки були укладені в агаровий циліндр і пересаджені в 

перев'язаний яйцепровід вівці. Через п'ять днів культивування їх вимивали, 
звільняли від агару й досліджували. Реконструйовані зародки в цьому випадку 
розвивалися тільки в тих випадках, де зиготи в зиготи пересаджували пронуклеуси: 
17% таких зародків досяглися стадії морули або бластули. Два зародки були 
пересаджені другому реципієнтові - у матку корови й розвиток їх завершився 
народженням живих телят. Якщо в якості донорів використовували ядра 2-, 4- і 8- 
клітинних зародків, то реконструйовані яйцеклітини не розвивалися навіть до стадії 
морули. 

Пізніше були й більш успішні роботи. Уіландсін, зокрема , повідомив що йому 
вдалося одержати чотирьох генетично ідентичних бичків холстейскої породи в 
результаті пересадження в реципиентні яйцеклітини ядер бластул одного 32- 
клітинного зародка. Автор затверджував, що більшість ядер зберігають 
тотипотентність на 32- клітинній стадії, а значна їхня частина 64- клітинної стадії, 
забезпечуючи нормальний розвиток реконструйованих яйцеклітин до стадії морули 
в яйцепроводі. Після пересадження в матку корів - остаточних реципієнтів. Як 
уважає автор, вони можуть і далі нормально розвиватися. 

Бондіолі й співавтори, використовуючи в якості донорів ядер 64- клітинні 
зародки корів, трансплантували 463 реконструйовані зародків в матку 
синхронізованих реципієнтів, і було отримано 92 живих телят. Сім з них були 
генетично ідентичні, представляючи собою клон, отриманий у результаті 
пересадження ядер клітин одного донорського ембріона.  

Таким чином, клітинні ядра зародків великої рогатої худоби досить довго 
зберігають тотипотентність і можуть забезпечити повний розвиток 
реконструйованих яйцеклітин. Інакше кажучи, методичні труднощі клонування 
зародків великої рогатої худоби практично вирішені. Але залишається основне 
завдання - знайти донорські ядра, що володіють тотипотентністю, для клонування 
дорослих тварин. 

6. Клонування овець. 
Уіландсін ще в 1986 році показав, що ембріони овець на 16- клітинній стадії 

розвитку зберігають свою тотипотентність. Реконструйовані яйцеклітини, що 



містять ядра бластомерів 16- клітинніх зародків, розвивалися нормально до стадії 
бластули в перев'язаному яйцепроводі вівці (в агаровому циліндрі ), а після 
звільнення від агару, пересаджували в матку вівці - другого реципієнта - ще на 60 
днів. В іншому випадку донорами служили ядра 8- клітинних зародків і були 
отримано три живі ягнята, фенотип яких відповідав породі вівці-донора. 

В 1989 році Сміт і Уілмут трансплантували ядра кліток 16- клітинного ембріона 
й ранньої бластули в позбавлені ядра незаплідненої яйцеклітини овець. У першому 
випадку було отримано два живі ягнята, фенотип яких відповідав породі овець - 
донорів ядер. У другому випадку одне ягня, що повністю сформувалося, померло 
під час пологів. Його фенотип також відповідав донорові. Автори вважали, що в 
ході дифференціювання ембріональних клітин відбувається інактивація деяких 
важливих для розвитку генів і в результаті ядра бластули вже не можуть 
репрограмуватися в цитоплазмі яйцеклітини й забезпечити нормальний розвиток 
реконструйованого зародка. Тому, на думку авторів, у якості донорів ядер краще 
використовувати 16- клітинні ембріони або культивовані іn vіtro лінії ембріональних 
клітин, ядра яких мають тотипотентність. 

Пізніше, в 1993-95 рр., група дослідників під керівництвом Уілмута одержала 
клон овець - п'ять ідентичних тварин, донорами ядер яких була культура 
ембріональних кліток. Клітинну культуру одержували в такий спосіб: виділяли 
мікрохірургічним шляхом ембріональний диск із 9- денного овечого ембріона 
(бластули) і культивували клітини іn vіtro протягом багатьох пасажів (принаймі, до 
25). Спочатку клітинна культура нагадувала культуру стовбурних диференційованих 
ембріональних клітин, але незабаром, після 2-3 пасажів, клітини ставали 
ущільненими й морфологічно подібними з епітеліальними. Ця лінія клітин з 9- 
денного зародка вівці була позначена як TNT4. 

Щоб донорське ядро й реципієнтна цитоплазма перебувала на подібних стадіях 
клітинного циклу, зупиняли розподіл культивованих клітин TNT4 на певній стадії 
(GO) і ядра цих клітин пересаджували в енуклейовані яйцеклітини (відповідно на 
стадії метафази ІІ). Реконструйовані ембріони помісчали в агар і трансплантували в 
перев'язані яйцепроводи овець. Через шість днів ембріони вимивали з яйцепроводів 
проміжних реципієнтів і досліджували під мікроскопом. Відбирали ті, які досягали 
стадії морули й бластули й пересаджували їх у матку вівці - остаточного реципієнта, 
де розвиток тривав до народження. Народилося п'ять ягнят (самок), з них дві 
загинули незабаром після народження, третя у віці десяти днів, а дві, що залишилися 
нормально розвивалися й досяглися 9- місячного віку. Фенотипічно всі ягнята були 
подібні з породою овець, від якої одержували вихідну лінію клітин TNT4. Це 
підтвердив і генетичний аналіз. 

Ця робота, особливо в частині культури ембріональних клітин, - значне 
досягнення в клонуванні ссавців, хоча вона й не викликала особливого інтересу, як 
стаття того ж Уілмута зі співавторами, опублікована в 1997 році, де повідомлялося, 
що 5 липня 1996 році в результаті використання донорського ядра клітини молочної 
залози вівці було отримано клональну тварину - вівця по кличці Доллі. Остання 
робота методично багато в чому повторювала попередні дослідження, але в ній 
учені використовували не тільки ембріональні, але ще й фибробластоподібні 
клітини (фібропласти - клітини сполучної тканини) плода й клітини молочної залози 
дорослої вівці. Клітини молочної залози одержували від 6- літньої вівці породи Фін 
Дорсет вагітності, що перебуває на останньому триместрі вагітності. Усі три типи 
клітинних культур мали однакове число хромосом - 54, як звичайно в овець. 



Ембріональні клітини використовували як донорів ядер на 7-9 пасажах 
культивування, фибробластоподібні клітини плода на 4-6 пасажах і клітин молочної 
залози на 3-6 пасажах. Розподіл клітин усіх трьох типів залишали на стадії GO і ядра 
клітин пересаджували в енуклейовані ооцити (яйцеклітини) на стадії метафази ІІ. 
Більшість реконструйованих ембріонів спочатку культивували в перев'язаному 
яйцепроводі вівці, але деякі ембріони культивували іn vіtro у хімічно певному 
середовищі. Коефіцієнт виходу морул і бластул при культивуванні іn vіtro в одній 
серії дослідів був навіть удвічі вище, чим при культивуванні в яйцепроводі (тому 
очевидно немає строгої необхідності в проміжному реципієнтові й можна обійтися 
культивуванням іn vіtro). 

Вихід морул і бластул у серії дослідів з культурою клітин молочної залози, був 
приблизно втроє меншим, чим у двох інших серіях, коли в якості донорів ядер 
використовували фибропластів плода або ембріональних клітин. Число живих ягнят 
у порівнянні із числом пересаджених у матку остаточного реципієнта морул або 
бластул було також у два рази нижче. У серії дослідів із клітинами молочної залози 
й 277 реконструйованих яйцеклітин було отримано тільки одне живе ягня, що 
говорить про дуже низьку результативність такого роду експериментів (0,36%). 
Аналіз генетичних маркерів усіх семи народжених у трьох серіях експериментів 
живих ягнят показав, що клітини молочної залози були донорами ядер для одного, 
фібропласти плода - для двох і ембріональні клітки чотирьох ягнят. Вівця Доллі 
розвилася з реконструйованої яйцеклітини, донором ядра якої була культивована 
клітина молочної залози вівці породи Фін Дорсет. Доллі фенотипічно не 
відрізняється від овець цієї породи, але сильно відрізняється від вівці- реципієнта 
породи шотландська черноморда. Аналіз генетичних маркерів підтвердив цей 
результат. 

Вівця Доллі прожила шість років, удвічі менше, ніж у середньому живуть віці її 
породи, однак померла вона не від старості, а від раку легень, викликаних 
ретровірусом легеневої аденокарциноми, - дуже поширеного для овець 
захворювання. Ніяких фізіологічних ознак старіння в Доллі виявлено не було. Вона 
залишила потомство з шести здорових ягнят. 9 квітня 2003 р. муміфіковані рештки 
вівці було передане до Едінбурзького музею. 

Успіх авторів цієї роботи насамперед, пов'язаний з використанням тривалих 
клітинних культур, тому що після багатьох пасажів у культурі клітин могли бути 
відібрані малодифференційовані стовбурні клітини, які ймовірно й були використані 
як донори ядер. Велике значення мав також той факт, що автори, враховуючи 
результат своїх минулих робіт, синхронізували стадії клітинного циклу яйцеклітин 
реципієнта і яйцеклітин донора. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте генетичну модифікацію тварин. 
2. Назвіть переваги та недоліки використання трансгенних тварин та рослин. 
3. Які негативні наслідки застосування трансгенних рослин і тварин? 
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Лекція №12 
Тема: Генетична терапія. 

План заняття 
1. Генна терапія 
2. Сучасні дослідження в області генної терапії. 
3. Хвороби - об'єкти генної терапії. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Генна терапія 
Медична генетика вже відкинула сумнівні концепції приреченості спадкових 

хворих, вона значно просунулася вперед, і в ряді випадків ми вже можемо не просто 
полегшити стан хворого, але і вилікувати його. 

Сучасна генетика впритул підійшла до того, щоб замінювати патологічні гени 
нормальними в статевих клітинах, тобто втручатися активно в генетичний код 
спадкових хвороб. Принципова схема етіологічного лікування поки орієнтована на 
хвороби, викликані мутацією в одному гені і супроводжуються відсутністю 
продукту діяльності гена. 

Генна терапія через соматичні клітини - це поки єдиний метод, прийнятний для 
застосування на людині. Включений в клітини ген не передається в майбутнє 
покоління. Велика частина генного матеріалу руйнується хімічно в крові або 
імунною системою як чужорідний матеріал, тому вмонтовувані здорового гена в 
генотип організму здійснюється поза тілом. Для цього треба винести відповідні 
клітини з організму, обробити їх в лабораторії і повернути назад пацієнтові. Поки 
таким чином можна маніпулювати тільки з двома типами клітин: з клітинами 
кісткового мозку та шкіри. 

Зміни генома зиготи («демутаціонізація») - більш радикальні методи 
етіологічного лікування. Поки подібні дослідження проводяться на тваринах, бо 
наслідки втручання в геном людини важко прогнозовані, і повинні поки 
обмежуватися експериментальними моделями. 

Приклади генної терапії: введення безпосередньо в серце додаткових генів, які 
сприяють утворенню нових судин натомість уражених; генно-інженерних методи 
лікування пухлин; введення гена, що дає команду хворим клітинам на 
самознищення; гена, що формує навички мовлення . Виявлено ген, відповідальний 
за апетит, можливо, його можна буде використовувати як у боротьбі з ожирінням, 
так і з відсутністю апетиту. 

Не викликає сумнівів і факт існування індивідуальних, сімейних та 
популяційних відмінностей у стійкості (або підвищеної сприйнятливості) до 
алкоголю. Найбільш чітко ці особливості простежуються в прояві так званої гострої 
реакції на алкоголь: в почервонінні особи, печінні в шлунку, м'язової слабкості, 
тахікардії (серцебитті). Але ось що цікаво і несподівано: вулиць монголоїдної раси 
швидка реакція отруєння алкоголем спостерігається набагато частіше, ніж в осіб 
європеоїдної раси. Так, абсолютна більшість китайців, японців, в'єтнамців реагує на 
прийняття алкоголю швидше і в більш гострій формі, ніж це властиво європейцям і 
північноамериканцям. 

Кажуть, що доля хворої людини в руках лікаря, ось чому саме науці і медичній 
практиці належить заслуга розвінчання концепції «вироджуються сімей», про які 
згадують все рідше і рідше. Та й у іншої концепції - «приреченості спадкових 



хворих» - та ж доля. Продовження життя спадкових хворих, зменшення їхніх 
страждань, зниження ступеня інвалідності - все це реальні факти, практичне 
підтвердження все зростаючого могутності медицини. 

У перспективі ще більш грандіозне завдання - формування здорової людини 
при патологічному генотипі. Це вже принципово нова концепція - концепція 
«нормокопірованія». Щоб вона виникла, знайшла конкретні риси, повинні були 
з'явитися сучасні методи: 

- лікарського і дієтичного лікування (усунення з харчового раціону продуктів, 
що провокують захворювання); 

- замісної гормоно-і ферментотерапии (наприклад, лікування інсуліном при 
діабеті); 

- методи видалення з організму токсичних продуктів; 
- реконструктивної хірургії; 
- індукції та інгібіції метаболізму (стимуляція чи придушення порушених видів 

обміну речовин); 
- генної інженерії. 
Генна терапія - медичний підхід, заснований на введенні в клітини генних 

конструкцій з лікувальною метою. Бажаний ефект досягається або в результаті 
експресії інтродукованого (введеного) гена, або за рахунок часткового чи повного 
придушення функції пошкодженого гена, що був причиною захворювання. 

Останнім часом вчені також намагаються коректувати структури і функції 
неправильно функціонуючих генів. Варто зазначити, що генна терапія має за мету 
лікування не генів, а захворювань організму з використанням генів. 

Ідеї про можливість введення в організм генів з лікувальною метою були 
висловлені ще на початку 60-х років минулого століття, однак реальні спроби такого 
роду вперше було застосовано в кінці 80-х років й тісно були пов'язані з 
міжнародним проектом розшифрування геному людини. 

У 1990 р. було здійснено спробу лікування важкого, як правило несумісного з 
життям, спадкового імунологічного захворювання (імунодефіциту), який був 
спричинений дефектом у гені, що кодує синтез ферменту аденозиндезамінази 
(ADA). 

Клітини кісткового мозку двох дівчинок у віці до чотирьох років, що страждали 
уродженим дефектом у гені ADA, було виділено і перенесено в культуру; в ці 
клітини ввели ген ADA, а потім трансфіковані клітини розмножили в культурі та 
ввели хворим, від яких вони були отримані. Автори повідомили про чітко 
виражений лікувальний ефект. І хоча згодом виник ряд сумнівів з приводу стійкості 
отриманого ефекту і його конкретних механізмів, саме ця робота послужила 
наймогутнішим поштовхом для розвитку генної терапії і викликала багатомільярдні 
інвестиції у цю сферу. 

2. Сучасні дослідження в області генної терапії. 
Сучасні дослідження в області генної терапії можуть бути розділені на кілька 

етапів: 
-розробка генних конструкцій; 
-проведення предклінічних випробувань на експериментальних тваринах; 
-здійснення прямих спроб лікування конкретних хвороб. 
Шість престижних міжнародних журналів цілком присвячено проблемам генної 

терапії. Щорічно проводяться десятки міжнародних конгресів і конференцій. У той 
же час реальні успіхи генної терапії в лікуванні конкретних хворих досить скромні, і 



генна терапія усе ще знаходиться на стадії накопичення даних і розвитку нових 
технологій. 

Необхідною умовою генної терапії є введення генних конструкцій у клітини. Як 
правило, в якості лікувальний препаратів використовується фрагмент молекули 
ДНК, що містить необхідний ген. Це може бути просто фрагмент ДНК, ніяк 
спеціально не оброблений. Його часто називають "голою ДНК" та зазвичай вводять 
у комплексі з різними ліпідами, білками й іншими носіями, іноді синтетичними. Але 
найчастіше ДНК поміщають до складу спеціальних генетичних конструкцій 
(векторів), створених на базі різноманітних вірусів людини і тварин. 

З цією метою з молекулою вірусу роблять генно-інженерні маніпуляції, що 
призводять до видалення з генетичного матеріалу вірусу, необхідних для його 
розмноження генів. Це, з одного боку, позбавляє віруси їхньої інфекційності та 
робить їх безпечними (чи майже безпечними), а з іншої, звільняє місце для генів, 
призначених для введення в організм. Важливо, що вірусні вектори зберігають свою 
природну здатність легко і швидко поширюватися в організмі, проникати в клітини 
й ядра, а в багатьох випадках ще і вбудовуватися у власну ДНК клітин. 

Вектори створюються на базі різних вірусів: у 40% випадках використовуються 
аденовіруси, у 30% - ретровіруси, у 16% - аденоасоційовані віруси, у 10% - вірус 
простого герпесу, у 4% - лентавіруси, вірус папіломи, гібридні вірусні конструкції, у 
тому числі на базі вірусу простого герпесу й аденоасоційованого вірусу. 

Віруси розрізняються за здатністю вбудовуватися або не вбудовуватися в 
геном, тривалою чи короткочасною експресією в клітинах, а також специфічністю 
(тропізмом) до певних тканин і органів. 

Особливий характер мають генні конструкції, призначені для пригнічення 
генетичної функції. Їх зазвичай спрямовують на вимкнення функції матричної РНК 
(мРНК), що кодує білок, синтез якого планується пригнітити. Синтезується 
комплементарний ланцюг нуклеотидів, що при з'єднанні з мРНК заважає її функції 
як матриці для синтезу білка. 

В зв'язку зі зворотнім стосовно мРНК розташуванням у ній нуклеотидів така 
конструкція зветься антисенсовою РНК (antisence RNA). 

При своїй вдаваній простоті метод має багато проблем і обмежень: 
конструкція, що вводиться, має бути нечуттєвої до дії ферментів-нуклеаз; 
легко в необхідній кількості попадати в клітину; 
утворений з мРНК комплекс повинний бути стабільним протягом тривалого 

часу, для достатньої реалізації лікувального ефекту, і т.д. 
Частину цих проблем можна подолати шляхом створення "захищених" аналогів 

нуклеотидів. 
Антисенсові конструкції вводяться в організм або безпосередньо (у вигляді 

"голої" нуклеїнової кислоти), або в складі вірусного вектора. 
Критичною умовою генної терапії є проникнення лікувального вектора в 

клітину, у переважній більшості випадків у її ядро. При цьому необхідно, щоб генна 
конструкція досягала саме тих клітин, що мають потребу в корекції. Тому успіх 
генної терапії багато в чому залежить від вибору оптимального чи, принаймні, 
задовільного способу введення генних конструкцій в організм. 

Найпростіша картина з вірусними векторами, які поширюються в організмі і 
проникають у клітини подібно до своїх вірусів-пращурів. 

Такі конструкції зазвичай вводяться внутрішньосудинно, 
внутрішньоочеревинно, підшкірно або внутрішньом'язово. У багатьох випадках 



використовуються додаткові способи підвищення ефективності трансфекції, 
засновані на застосуванні ліпосом, катіонних ліпідів з утворенням ДНК-ліпідних 
комплексів чи комплексів ДНК із полікатіонами (наприклад, з полілізином). 

Також розроблено методи введення в організм генних конструкцій, що 
забезпечують трансфекцію необхідних клітинних і тканинних елементів. 

Ці методи в основному використовуються при роботі з невірусними векторами, 
що не мають здатності до самостійного поширення в організмі і проникнення в 
клітини, що трансфікують. 

Однак у деяких випадках більш ефективною виявляється "цільова доставка" 
генних конструкцій - це забезпечує органну і тканинну специфічність генно-
терапевтичних процедур, знижує загальну дозу ДНК для введення, підвищує 
ймовірність правильного вбудовування в геном (наприклад, при роботі з 
ретровірусними векторами). Розглянемо декілька методів спрямованого введення 
генів. 

Пряма ін'єкція генетичного матеріалу - найпростіший метод доставки трансгена 
(гена, що переносять) у клітини in vivo, при якому ДНК вводиться безпосередньо в 
тканину шляхом ін'єкції. 

Використання даного методу обмежено такими тканинами, як шкіра, тимус, 
поперечно-смугасті м'язи, деякими щільними пухлинами. 

Досить тривала (до року) експресія трансгена спостерігається переважно в 
м'язовій тканині. Ефективність такої трансфекції низька (менше 1 %), але цілком 
достатня, наприклад, для генетичної імунізації. 

Балістична трансфекція заснована на обстрілі органів і тканин мікрочастинками 
важких металів (золото, вольфрам), покритих плазмидною ДНК. 

Мікрочастинки проходять через клітинні шари і переносять генетичну 
конструкцію безпосередньо в ядра клітин. Створена з цією метою "генна гармата" 
(gene gun) схожа на стрілецьку зброю. Глибина проникнення мікрочастинок, як 
правило, невелика - до 1 мм, тому метод використовується переважно для 
трансфекції клітин шкіри або підлягаючого хряща. 

Введення генетичного матеріалу всередину кровоносних судин, що проходять 
крізь орган, що трансфікується. 

Цей підхід знаходить застосування, в першу чергу, для лікування хвороб 
печінки. 

Введення генетичного матеріалу в нирку шляхом ін'єкції у відповідні 
кровоносні судини, у ниркову паренхіму і сечовивідні шляхи. 

Аерозольне введення генетичного матеріалу в дихальні шляхи 
використовується для лікування захворювань легень. 

Генна терапія ех vivo - генетичні маніпуляції з клітинами, виділеними з 
організму, і введення їх знов в організм хворого. 

На цей метод схожий підхід, що заснований на введенні в організм хворого 
клітин здорової людини або тварини, які містять нормально функціонуючий ген, 
відсутній чи ушкоджений у пацієнта. 

Але в останньому випадку йдеться скоріше не про генну, а про клітинну 
терапію, чи трансплантологію. 

3. Хвороби - об'єкти генної терапії. 
Хвороби - об'єкти генної терапії - можна поділити на дві загальні групи: 

спадкові і набуті. 
Спадкові захворювання вважалися основними об'єктами генної терапії на 



початковому етапі її розвитку. Це, як правило, моногенні захворювання, що 
викликані відсутністю або недостатньою функцією одного гена. 

Передбачалося, що введення такому хворому нормально функціонуючого гена 
призведе до вилікування хвороби. 

Всім добре відома так звана царська хвороба - гемофілія. В основі 
захворювання лежить дефект у генах VIII або IX фактора зсідання крові (гемофілія 
типу А та типу В відповідно). 

Гени цих білків виділені та просеквеновані, побудовані різноманітні ДНК-
конструкції, що містять ці гени, розташовані на Х-хромосомі. Для лікування 
гемофилії створено ретровірусні конструкції, що несуть гени факторів зсідання 
крові. 

Було показано, що вони експресуються у фібробластах шкіри in vitro, однак при 
введенні таких кліток в організм експресія виявлялася тимчасовою, що, можливо 
зумовлено відсутністю специфічних промоторів, що могли б забезпечити постійну 
роботу трансгенів. 

Ще одне широко відоме моногенне захворювання - міодистрофія Дюшена. 
Зумовлене дефектом у гені дистрофіна. Хворі хлопчики до десятилітнього віку 
втрачають здатність рухатися, а протягом наступних десяти років - вмирають від 
наростаючої слабкості серцевої та легеневої мускулатури. 

Можливість генної терапії міодистрофій вивчається вже майже 15 років. Ген 
дистрофіна виділено, клоновано і секвеновано, на його базі створено різноманітні 
генні конструкції. На моделях мишей mdx, позбавлених гена дистрофіна, 
продемонстровано можливість одержання трансгенних тварин, що синтезують у 
м'язах нормальний ген, який забезпечує нормалізацію функцій м'язів. 

Описано ряд досить успішних спроб введення цього гена або його міні-
варіантів дорослій тварині, при цьому використовувалися різні підходи, включаючи 
цільову доставку шляхом 

У вдалих дослідах інтродукований ген дистрофіна експресувався в значній 
кількості м'язових волокон (до 25%). Однак генна терапія міодистрофій має певні 
труднощі: необхідно генетично модифікувати більшість (до 50%) м'язових волокон, 
розкиданих по всьому організму, що вимагає вузькоспрямованого і 
високоефективного методу переносу генів. 

Основну увагу, виходячи з числа клінічних протоколів, генна терапія 
моногенних захворювань приділяє лікуванню муковисцедозу. 

Ця хвороба, що вражає приблизно одного з 2500 немовлят у Центральній 
Європі, спричинена спадковим дефектом гена, що відповідає за перенос йонів через 
клітинну мембрану. 

Наявність двох дефектних алелей гена призводить до розвитку хронічних 
легеневих інфекцій і нездатності нормально засвоювати поживні речовини в 
кишечнику. 

Введення в дефектні клітини in vivo нормального гена з використанням 
рекомбінантних аденовірусних векторів або ліпосом дозволяє корегувати 
біохімічний дефект без суттєвої токсичності. 

Вже почато випробування цього підходу. Ген у легені пацієнта вводиться при 
вдиханні водно-емульсійного препарату. 

Щоправда, на першому етапі випробування не дали позитивного результату, 
проте застосування ліпосом і катіонних ліпідів дає надію на успіх. 

У літературі є дані про розробку експериментальних підходів і проведення 



передклінічних і клінічних випробувань методів генної терапії майже 30 
моногенних захворювань людини. Між тим ситуація з їх лікуванням виявилася дуже 
складною і реальний лікувальний ефект у більшості випадків не досягнутий. 

Причини цього - відторгнення чужорідних генів, що зумовлене насамперед: 
імунною реакцією організму; 
згасання функції трансгена; 
необхідність його вбудовування в ДНК, причому в конкретне місце за рахунок 

так званої гомологічної рекомбінації, що зараз практично не можливо. 
Варто згадати і недостатньо високу ефективність трансфекції, що заважає 

досягненню інтенсивного терапевтичного ефекту. 
Моногенним захворюванням присвячено менше 10% загального числа 

протоколів генної терапії, а чільне місце займають неспадкові захворювання. 
Неспадкові захворювання не пов'язані з вродженим дефектом у структурі та 

функції гена. 
Генна терапія цих захворювань базується на припущенні, що введений в 

організм "лікувальний ген" призводить до синтезу білка, який і має терапевтичний 
ефект. Альтернативна схема заснована на зміні властивостей трансфікованих кліток 
- ця зміна викликає лікувальний ефект сама по собі або ж робить ці клітини 
чутливими до дії лікарських препаратів. 

Розглянемо кілька конкретних прикладів найбільш розповсюджених придбаних 
захворювань - об'єктів генної терапії. Серцево-судинна система. 

Ця невпинно зростаюча галузь генної терапії розвивається в декількох 
напрямках. 

Перший напрямок - запобігання тромбоутворення. 
Основна ідея - генетична модифікація ендотелія кровоносних судин за 

допомогою генів, продукти яких можуть запобігати формуванню тромбів 
(наприклад, ген тканинного активатора плазминогена). До судинного ендотелію 
гени можна доставляти через катетер, введений у кровоносну судину. 

Другий напрямок - відновлення судинної системи серцевого м'яза після 
інфаркту міокарда шляхом введення генів, продукти яких індукують процес 
судиноутворення (гени ангіогенезу). 

І нарешті, профілактика і лікування атеросклерозу завдяки введенню генів, 
відповідальних за синтез ліпопротеїдів високої густини, які є необхідними для 
нормального процесу обміну жирових компонентів крові. 

Розробляється також генно-терапевтичний підхід до лікування 
атеросклеротичних змін судин шляхом запобігання розростання і міграції 
гладком'язових клітин судинної стінки. 

З цією метою в них вводяться відповідні гени - супресори проліферації. 
ВІЛ-інфекція. 
Обговорюється ряд підходів, один із яких заснований на модифікації генома Т-

лімфоцитів і макрофагів під дією "домінантного негативного" гена revMIO, продукт 
експресії якого інактивує функціональну матричну РНК вірусу імунодефіциту. 

Пропонується також вводити антисенсові конструкції, щоб блокувати 
експресію генів тих чи інших білків ВІЛ. Скептичне відношення до використання 
генної терапії для лікування СНІДу з часом змінюється помірним оптимізмом. 

Артрити. 
Лікування захворювань суглобів (ревматоїдних артритів), як видно, 

перспективна галузь генної терапії. У суглоб вводять гени, продукти яких мають 



лікувальний ефект, зокрема, ген, що кодує білок-антагоніст рецептора інтерлейкіну-
1. Що запобігає проліферації синовіальних клітин, які покривають суглобну сумку. 

Ще один лікувальний підхід передбачає доставку в суглобну сумку 
антисенсової конструкції, яка спрямована на пригнічення синтезу білка Fcappa - 
одного з найважливіших факторів запалення. 

ДНК-імунізація.<.b> Цей підхід стосується не лише генної терапії, але й її 
галузі - генної профілактики. 

В організм вводяться генні конструкції, що кодують білки, до яких необхідно 
викликати імунну відповідь. У випадку ефективної експресії генів ці білки 
служитимуть антигенами, проти яких й буде розвиватись імунна відповідь 

У перших роботах імунізацію проводили за допомогою підшкірної чи 
внутрішньом'язової ін'єкції ДНК. Однак практично відразу з цією метою почали 
використовувати балістичну трансфекцію, яка виявилася дуже ефективною, скоріш 
за все, внаслідок множинності місць взаємодії трансгена з тканинами. 

Метод генної імунізації, часто називаною ДНК-вакцинацією, докладно 
розроблений у дослідах на тварин, показав високу ефективність, особливо по 
відношенню до вірусних інфекцій - кліщового енцефаліту, СНІДу та деяких інших. 

З останніх досягнень варто згадати спробу створення ДНК-вакцини проти 
малярії. 

Імунний ефект було отримано шляхом введення в м'яз "голої" ДНК. 
ДНК-імунізація має певні переваги перед звичайною вакцинацією. Один 

рекомбінантний (той, що побудований з кількох генів) вектор може направляти 
синтез декількох антигенів одночасно, що зменшує число окремих імунізацій. При 
цьому долаються проблеми, пов'язані з проникненням білка в організм, і значно 
знижується ризик побічних ефектів, які залежать від токсичності баластових білків 
при звичайній імунізації або від вірулентності бактерій і вірусів, що 
використовувалися. 

Очікується, що в найближчі роки саме ДНК-імунізація стане одним з 
найефективніших методів генної терапії. 

Захворювання шкіри. 
Безсумнівний інтерес викликають дослідження з генної терапії епітелію шкіри. 
Пряме втирання ДНК у волосяні фолікули відкриває ефективний і 

нетравматичний шлях для доставки в організм генетичних конструкцій. 
Розроблено генно-терапевтичний підхід, заснований на підсадженні в шкіру 

трансформованих in vitro клітин шкіряного епітелію (кератиноцитів). 
Раніше було продемонстровано, що введення за допомогою генної гармати 

плазмід, які несуть ген фактора росту епітелію, прискорює загоєння ран шкіри. 
Теломеризація клітин. 
Цей напрямок генної терапії знаходиться на початковому етапі розвитку, 

оскільки лише недавно було виявлено феномен "обезсмерчування" клітин. 
Відомо, що більшість клітин дорослого організму здатна лише до певного числа 

поділів: це пов'язано з тим, що при кожному поділі відбувається вкорочування ДНК 
у кінцевих ділянках хромосом - теломерах. 

Введення в клітини гена теломерази - ферменту, що може подовжувати 
теломери, призводить до того, що клітини при культивуванні, принаймні 
фібробласти, можуть поділятися нескінченно довго. 

У двох роботах, опублікованих у 2000 р., повідомляється про спроби 
використання гена теломерази в генній терапії. 



Зокрема, мишам з експериментальним цирозом печінки вводився ген 
теломерази, після чого в них у клітинах печінки з'являлася теломеразна активність. 
Тим часом, у нормі ця активність не спостерігалася. 

Висловлено припущення, що "безсмертні" клітини використовуватимуть при 
створенні штучних органів, вирощених із клітин пацієнта. 

Незважаючи на те, що коло неспадкових захворювань, лікуванням яких 
займається генна терапія, дуже широке, до 80% усіх сучасних протоколів генної 
терапії припадають на пухлинні захворювання. 

Пухлинні захворювання. 
Генна терапія пухлин одержала таке поширення через величезну кількість 

ракових захворювань, їх необоротність при відсутності лікування і складності, а 
часто і неможливість проведення відповідної терапії взагалі. 

Але є і друга група причин: по відношенню до важких, часто безнадійних 
ракових хворих втрачають своє значення такі міркування, як віддалений ризик 
генетичних ушкоджень. Адже для лікування цих хворих використовуються такі 
безумовно небезпечні засоби, як масоване опромінення організму, введення у 
величезних дозах надзвичайно токсичних хімічних речовин або хірургічне 
видалення життєво важливих органів. 

Основні методи генної терапії пухлин: 
-посилення iмуногенності пухлини; 
-генетична модифікація клітин імунної системи для посилення їх 

протипухлинної активності; 
-введення в пухлину генів чутливості до хіміотерапевтичних препаратів ("генів 

самогубства"); 
-блокування експресії онкогенів (наприклад, за допомогою антисенсових 

конструкцій або внутрішньоклітинних антитіл); 
-введення в ракові клітини гена-супресора пухлинного росту, наприклад, гена 

білка р53 ("дикого" типу); 
-блокування експресії генів проліферації (онкогенів); 
-захист нормальних тканин від системної токсичної дії хіміотерапії (наприклад, 

введення в стовбурові клітини кісткового мозку гена множинної лікарської 
стійкості); 

-підвищення стійкості до опромінення кліток нормальних тканин, що 
знаходяться поруч з пухлиною, за рахунок сверхекспресії в них антиоксидантів 
(наприклад, глутатіон-синтетази або трансферази); 

-створення і використання рекомбінантних генних протипухлинних вакцин. 
ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте генетичну терапію. 
2. Назвіть суть і методи генної терапії. 
3. Які хвороби лікують за допомогою генної терапії? 
V Використана література:   
32. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
33. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
34. Левенко Б.А., Новак Т.В. Культура клеток и тканей в селекции основних 

сельскохозяйственных культур. – К., 1987. – 40 с. 
  



Лекція №13 
Тема: Біотехнологія складових продовольства. 

План заняття 
1. Методи виділення ліпідів з сировини і харчових продуктів та їх аналіз. 
2. Харчова цінність. 
3. Перетворення ліпідів під час виробництва продуктів харчування. 
4. Методи отримання тваринних жирів. 
5. Одержання рослинних масел. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Методи виділення ліпідів з сировини і харчових продуктів та їх аналіз  
Аналіз ліпідів і продуктів їх перетворень є складним завданням, що вимагає 

застосування, поряд з класичними хімічними методами, сучасних фізико-хімічних 
методів дослідження (хроматографії, спектроскопії, Х- променевого аналізу і т.і.). 
Вивчення ліпідів починається з визначення їх кількості (вмісту) в харчових 
продуктах. Для цього використовуються методи визначення вмісту ліпідів 
безпосередньо в об’єкті (ЯMP, ІЧ-спектроскопія) і методи, основані на добуванні 
ліпідів з харчового продукту (вільні, зв’язані, міцно зв’язані ліпіди). Вільні ліпіди 
екстрагуються з аналізованого продукту неполярними розчинниками (гексаном, 
діетиловим етером), зв’язані – системами розчинників, що містять, як правило, 
спирт (суміш хлороформу і метанолу, узятих в об’ємному співвідношенні 2:1). 
Міцно зв’язані ліпіди отримують з обробленого лугами і кислотами шроту, який 
залишився після виділення зв’язаних ліпідів. Основні вимоги, що висуваються до 
методів виділення, – повнота виділення і збереження нативності виділених ліпідів. 
Хімічний склад ліпідів, виділених з харчової сировини і продуктів, досліджується за 
схемою (рис. 5.1), причому у кожному конкретному випадку вибирають той набір 
аналізів, який дозволяє отримати максимальний об’єм інформації, що цікавить 
дослідників. У практиці харчової промисловості склад і якість жирів і олив 
характеризують за допомогою різноманітних аналітичних «чисел» – витрати певних 
реагентів на реакції з жиром. Найбільше значення мають кислотне, йодне та число 
омилення. 

Кислотним числом називається показник, який характеризує кількість вільних 
жирних кислот, що містяться в жирі. Він виражається в міліграмах їдкого калі (калій 
гідроксиду), витраченого на нейтралізацію вільних жирних кислот, що містяться в 1 
г жиру. Враховуючи, що під час зберігання харчових продуктів, що містять жири і 
олії, завжди відбувається їх гідроліз, за величиною кислотного числа можна, до 
певної міри, судити про їх якість. У заводській практиці кислотне число 
використовується під час розрахунку кількості лугу, необхідного для рафінування 
жирів і олій. Число омилення дорівнює кількості міліграмів їдкого калі (калій 
гідроксиду), необхідного для омилення гліцеридів і нейтралізації вільних жирних 
кислот в 1 г жиру або олії. За числом омилення можна судити про середню 
молекулярну масу жирних кислот, які входять до складу ліпідів, і визначити 
кількість лугу, необхідну для омилення жиру у процесі миловаріння. 

Йодне число – показник, який характеризує ненасиченість жирних кислот, що 
входять до складу жиру. Воно виражається у відсотках йоду, еквівалентного 
галогену, що приєднується до 100 г жиру. Існує декілька методів визначення 
йодного числа. Одним з найбільш поширених є бромометричний метод. При цьому 



застосовується розчин брому в безводному метиловому спирті, насиченому натрій 
бромідом. Бром утворює неміцну комплексну сполуку з натрій бромідом: 

Величини вказаних констант для окремих жирів, що не піддалися руйнуванню, 
коливаються в незначних межах і характеризують вид жиру і його якість  

2. Харчова цінність. 
Рослинні жири та олії є обов’язковим компонентом їжі, джерелом 

енергетичного і пластичного матеріалу для людини, постачальниками ряду 
необхідних для неї речовин (ненасичених жирних кислот, фосфоліпідів, 
жиророзчинних вітамінів, стеринів), тобто вони є незамінними чинниками 
харчування, що визначають його біологічну ефективність. Вміст жиру, який 
рекомендується, в раціоні людини (за калорійністю) складає 30-33%; або 90- 107 г в 
добу, зокрема безпосередньо у вигляді жирів 45-50 г. Тривале обмеження жирів в 
харчуванні або систематичне використання жирів з пониженим вмістом необхідних 
компонентів, зокрема вершкового масла, приводить до відхилень у фізіологічному 
стані організму: порушується діяльність центральної нервової системи, знижується 
стійкість організму до інфекцій (імунітет), скорочується тривалість життя. Найбільш 
важливими джерелами жирів в харчуванні є рослинні олії (у рафінованих оліях 99,7-
99,8% жиру), вершкове масло (61,5-82,5% ліпідів), маргарин (до 82,0% жиру), 
комбіновані жири (50-72% жиру), кулінарні жири (99% жиру), молочні продукти 
(3,5-30% жиру), деякі види кондитерських виробів – шоколад (35-40%), окремі 
сорти цукерок (до 35%), печиво (10- 11%); крупи – гречана (3,3%), вівсяна (6,1%); 
сири (25-50%), продукти зі свинини, ковбасні вироби (10-23% жиру). Частина цих 
продуктів є джерелом рослинних олій (рослинні олії, крупи), інші – тваринних 
жирів. У харчуванні має значення не тільки кількість, але і хімічний склад жирів, що 
вживаються, особливо вміст поліненасичених кислот з певним положенням 
подвійних зв’язків і цис-конфігурацією (лінолевої С 2 18; альфа- і гамма-
линоленової С 3 18; олеїнової С 1 18; арахідонової С 4 20; поліненасичених жирних 
кислот з 5-6 подвійними зв’язками сімейства омега-3). 

Лінолева і ліноленова кислоти не синтезуються в організмі людини, 
арахідонова – синтезується з лінолевої кислоти в присутності вітаміну В6. Тому 
вони отримали назву «незамінних» або «есенціальних» кислот. Ліноленова кислота 
утворює інші поліненасичені жирні кислоти. До складу поліненасичених жирних 
кислот сімейства омега-3 входять: α-ліноленова, эйкозапентаєнова, 
докозагексаєнова кислоти. Лінолева, γ-ліноленова, арахідонова кислоти входять в 
сімейство омега-6. Рекомендоване співвідношення омега 6/омега 3 в раціоні складає 
для здорової людини 10:1, для лікувального харчування – від 3 :1 до 5 :1. Більше 50 
років тому була доведена необхідність присутності ряду цих структурних 
компонентів ліпідів для нормального функціонування і розвитку нашого організму. 
Вони беруть участь в побудові клітинних мембран, в синтезі простагландинів 
(складні органічні сполуки), беруть участь в регулюванні обміну речовин в клітинах, 
кров’яного тиску, агрегації тромбоцитів, сприяють виведенню з організму надмірної 
кількості холестерину, попереджаючи і послаблюючи атеросклероз, підвищують 
еластичність стінок кровоносних судин. Але ці функції виконують тільки цис-
ізомери ненасичених кислот. Серед продуктів харчування найбільш багатими на 
поліненасичені кислоти є рослинні олії, особливо кукурудзяна, соняшникова, соєва. 
Вміст в них лінолевої кислоти досягає 50-60%, значно менше її в маргарині – до 
20%, украй мало в тваринних жирах (у яловичому жирі – 0,6%). Арахідонова 
кислота в продуктах харчування міститься в незначній кількості, а в рослинних 



оліях вона практично відсутня. Найбільша кількість арахідонової кислоти міститься 
в яйцях – 0,5, субпродуктах 0,2-0,3, мозку – 0,5%. В даний час вважають, що добова 
потреба лінолевої кислоти повинна складати 6-10 г, мінімальна – 2-6 г, а її сумарний 
вміст в жирах харчового раціону – не менше 4% від загальної калорійності. Отже, 
склад жирних кислот ліпідів в продуктах харчування, призначених для молодого, 
здорового організму, повинен бути збалансованим: 10-20% – поліненасичених, 50-
60% – мононенасичених і 30% насичених, частина з яких повинна бути з середньою 
довжиною ланцюга. Це забезпечується при використанні в раціоні 1/3 рослинних і 
2/3 тваринних жирів. Для людей літнього віку і хворих серцево-судинними 
захворюваннями вміст лінолевої кислоти повинен складати близько 40%, 
співвідношення поліненасичених і насичених кислот – близько 2 : 1, співвідношення 
лінолевої і ліноленової кислот – 10 : 1. 43 Здатність жирних кислот, що входять до 
складу ліпідів, найповніше забезпечувати синтез структурних компонентів 
клітинних мембран характеризують за допомогою спеціального коефіцієнта 
(Інститут харчування РАМН), що відображає співвідношення кількості арахідонової 
кислоти, яка є головним представником поліненасичених жирних кислот в 
мембранних ліпідах, до суми всіх інших поліненасичених жирних кислот з 20 і 22 
атомами карбону. Цей коефіцієнт отримав назву коефіцієнта ефективності 
метаболізації есенціальних жирних кислот (КЕМ). За сучасними уявленнями 
найдоцільніше використовувати в кожен окремий прийом їжі жири, що мають 
збалансований склад, а не споживати жирові продукти різного складу протягом 
доби. Важливою в харчуванні групою ліпідів є фосфоліпіди, які беруть участь в 
побудові клітинних мембран і транспорті жиру в організмі, вони сприяють кращому 
засвоєнню жирів і перешкоджають ожирінню печінки. Загальна потреба людини у 
фосфоліпідах сягає до 5-10 г на добу.  

3. Перетворення ліпідів під час виробництва продуктів харчування  
При отриманні продуктів харчування, як в промисловості, так і в домашніх 

умовах, в ході технологічного потоку ліпіди вихідної сировини (зерно, крупа, м'ясо і 
молоко, жири і олії, плоди і овочі та ін.) зазнають різноманітних перетворень; значні 
зміни при цьому відбуваються і в ліпідному комплексі продуктів, що зберігаються. 
Все це позначається на їх складі, а отже, на харчовій і біологічній ефективності 
готових продуктів. 

Глибина та інтенсивність цих процесів залежать від хімічного складу ліпідів, 
природи супутніх речовин (наприклад, антиоксидантів, меланоїдинів), що 
додаються і утворюються, вологості, присутності мікроорганізмів, активності 
ферментів, контакту з киснем повітря, а отже, від способу пакування жиру та 
багатьох інших чинників. Це говорить про різноманіття, складність і суперечність 
процесів, що протікають в ліпідному комплексі. Так, в рослинних оліях, що містять 
значну кількість ненасичених жирних кислот, протікають, головним чином, процеси 
автоокиснення киснем повітря.  

Завдяки низькій вологості, відсутності мінеральних речовин ліпіди не 
вражаються мікроорганізмами і в темноті можуть зберігатися відносно тривалий 
час. Найкращими умовами їх збереження в спеціальних баках- резервуарах є: 
температура 4-6°С, відносна вологість повітря – 75%. У побуті їх слід зберігати в 
закритій скляній тарі в темноті, залишаючи мінімальним повітряний простір в тарі. 
Тваринні жири (яловичий, свинний, баранячий) за своїм жирнокислотним складом 
(незначний вміст високоненасичених жирних кислот) повинні були б володіти 
високою стійкістю при зберіганні. Але вони практично не містять антиоксидантів і 



це зменшує їх стійкість при зберіганні. Найбільш нестійкими є вершкове масло, 
маргарини, комбіновані оливи. При розвитку окиснювальних процесів в продуктах 
накопичуються небажані для організму людини речовини, тому захист ліпідів від 
окиснення є важливим завданням. Висновки. Приведені будова, склад, функції та 
хімічні властивості ліпідів, жирнокислотний склад олій і жирів з використанням 
сучасної хімічної номенклатури.  

4. Методи отримання тваринних жирів. 
При оббиранні від жиросировини відокремлюють прирізі, які впливають на 

вихід жиру і надають продукції стороннього запаху.  
Великі шматки жирової сировини подрібнюють на шпигорізках на смуги 

завширшки 35-40 мм для кращого миття та охолодження. Миють сировину у 
проточній воді температурою 10-12С̊ протягом 30 хв, крім свинячого сальника і 
ниркового жиру та баранячого курдючного жиру. Жир-сирець, який переробляють 
на установках безперервної дії, у воді не охолоджують.  

Для швидкого і повного видалення жиру жир-сирець перед знежиренням 
подрібнюють на вовчках, дезінтеграторах, відцентрових машинах, колоїдних 
млинах. При механічному подрібненні руйнується міжклітинна структура жирової 
тканини, завдяки чому жир легше видаляється.  

Забруднені кістки промивають водою за температури 15-20С̊ у чанах або 
мийних барабанах. Для видалення жиру, що міститься у трубчастих кістках, 
обпилюють кулаки на дискових пилках. Інші види кісток подрібнюють на силових 
подрібнювачах, молоткових дробарках, кісткодробильних машинах. Подрібнення 
необхідне для збільшення площі поверхні кісток, що сприяє поліпшенню і більш 
повному добуванню жиру. 

Витоплювання жиру. Це процес отримання жиру тепловим методом. 
Витоплювати жир можна двома способами: сухим (без додавання води) та мокрим (з 
додаванням 20-50% води до маси сировини).  

Сухий спосіб витоплювання здійснюється під атмосферним тиском у 
відчинених котлах, при підвищеному тиску в автоклавах, під вакуумом – у вакуум–
горизонтальних котлах. При цьому жир, що міститься у сировині, частково 
видаляється і утворюється двофазна система: суха жирна шквара — жир. Сухий 
спосіб практикують тоді, коли потрібно забезпечити високий вихід доброякісного 
жиру і шквари, а смак і запах жиру при цьому мають другорядне значення. 

Недоліком сухого способу є те, що при цьому використовують обладнання 
великих розмірів і металомістке, з малою поверхнею теплопередачі, низьким 
коефіцієнтом тепловіддачі. Внаслідок тривалого процесу витоплювання жир може 
набувати запаху і смаку слабкопідсмаженої сировини. За сухого способу потрібні 
більші витрати пари, холодної води і електроенергії. 

За мокрого способу переробки жирова тканина в процесі термічного 
оброблення перебуває у безпосередньому контакті з гарячою водою або гострою 
парою. При цьому більша частина білків, в основному колаген, зварюються і 
гідролізуються з утворенням глютину (бульйону). Жир, що виділяється із сировини, 
також частково емульгується. В результаті теплового оброблення отримують 
трифазну систему: жир — шквара — бульйон. 

Мокрий спосіб можна здійснювати при атмосферному та підвищеному тиску. У 
промисловості досі розповсюджений метод витопки жиру у відчинених двостінних 
котлах з мішалкою. Сировину у котел завантажують порціями та поступово 
підвищують температуру: першу порцію – при Т=35-40С̊, другу – при Т= 40-45С̊, 



третю – при Т= 45-55С̊, а четверту – при Т= 55-65С̊. Витоплення ведуть при 
температурі 75 С̊, тривалість процесу 3-3,5 год. При завершенні процесу 
утворюється маса із жиру, води та ш к в а р и (твердих залишків жирової тканини, 
білків та води). 

Отримання жиру гідролізним методом. Цей метод використовують для 
отримання жиру з міздри. Сутність гідролізного методу отримання жиру полягає у 
тому, що білки жирової тканини руйнуються розчином гарячого лугу, а жир 
виділяється з жирових клітин. У якості робочої речовини для гідролізу 
використовують 1,25-1,5 % розчин їдкого натру (30 % до маси сировини, що 
переробляється).  

Отримання жиру з кісток. Кістки знежирюють тепловим (мокрим та сухим) 
та холодним (екстрактивним, гідромеханічним, електроімпульсним) методами.  

При тепловому знежиренні кісток мокрим методом (виваренні) жир отримують 
під атмосферним тиском та температурі 90-100С̊ та під надмірним тиском 0,3-0,4 
МПа. Сухе теплове знежирення виконують в котлах при розрядженні 0,09-0,08 МПа 
та температурі 60 С̊. 

Екстракційне знежирення кісток виконують леткими розчинниками. Цей 
метод використовують для знежирення кісток на клейових та желатинових 
підприємствах. 

Гідромеханічний або імпульсний метод. При цьому методі губчаста тканина 
подрібнених кісток піддається дії гідравлічних ударів у водному середовищі, 
внаслідок чого жирові клітини виводяться разом зі сполучною тканиною та 
утворюють суспензію із жиру, білків і води. Процес здійснюється за допомогою 
імпульсних приладів. У залежності від ступеню попереднього подрібнення 
сировини та сили імпульсів з кісток видаляється 85 % жиру.  

Електроімпульсний метод знежирення полягає у впливанні на кістки 
гідравлічних імпульсів при електричних розрядах конденсаторів. В установці для 
електроімпульсного знежирення кісток струм низької напруги (127-220 В) 
перетворюється на струм високої напруги (50-90 кВ та вище), який накопичується у 
конденсаторах. При розрядженні електрична енергія переходить в енергію вибуху, 
та в результаті імпульсів, які виникають в рідині, із кісток виділяють жир. 

Відділення витопленого жиру або жирової суспензії від шквари. Шквару 
відділяють від води та пару на сітчастому барабані, що обертається або на 
центрифугах. Жиромаса поступає на розділення при температурі 70-90 або 48 С̊. 
Після фільтрування жиромаси вологу зі шквари відтискають пресуванням. Вміст 
вологи в шкварі після центрифугування та пресування 65-70 %, жиру 8-13%. 

Очищення жиру. Для очищення жиру від води та зважених домішок 
використовують відстоювання. Температура при відстоюванні 60-65С̊, тривалість 
5-6 год. Для прискорення відстоювання у жир додають електроліт (кухонну сіль) у 
кількості 1-2 % до ваги сировини. Більш ефективним методом очищення жирів є 
сепарування.  

Обробка шквари. У шкварі, яку отримують у зачинених котлах, міститься 25-
30% жиру, а у відчинених котлах – 40-45 % жиру. Тому, перш ніж направляти 
шквару на подальше використання її піддають додатковій обробці з метою 
знежирення. Переробляти шквару можна різними методами. Найчастіше 
використовується метод сухої витопки жиру з шквари у вакуум–горизонтальних 
котлах. В цьому випадку отримується добре підсушена шквара, яку у подальшому 
пресують для отримання кормового борошна. Оптимальна температура шквари під 



час пресування повинна бути у межах 85-90С̊. 
5. Одержання рослинних масел. 
У тканинах майже всіх рослин міститься нерозчинний у воді масляниста 

речовина, яка називається жиром. Найбільша його кількість знаходиться в насінні. 
Віджатий або екстрагований з рослин жир і називається рослинним маслом. 
Отримати масло можна практично з будь-якої рослини, але олії не всіх рослин 
представляють велику господарську цінність. Тому добувають їх з окремих рослин.  

 
Рослинні масла бувають переважно рідкі , але зустрічаються і тверді (кокосова, 

пальмова). Розрізняють олії висихають (льняне, конопляне), напіввисихаючим 



(соняшникова, бавовняна) і висихають (касторове, кокосову).  
Коротка характеристика найбільш уживаних рослинних масел  
Соняшникова (пісне) масло - одне з найпоширеніших у світі, світло-жовтого 

кольору, з характерним запахом і смаком. У натуральному вигляді застосовується в 
їжу, а після гідрогенізації - для виробництва маргарину, мила і різних олиф. У складі 
жирних кислот міститься 25-35% олеїнової, до 65 - лінолевої ненасичених кислот і 
8-12% насичених, йодне число - 119-144.  

Кукурудзяна олія за складом близько до соняшниковою олією і може замінити 
його у виробництві маргарину, а також у миловарінні і в оліфовареніі. Одержують 
це олія із зародків кукурудзи, частіше за все воно має світло-жовтий колір, 
характерні запах і смак. У складі жирних кислот близько 10% складають ненасичені 
й іншу частину - насичені. Серед них олеїнової - 42-45%, лінолевої - 40-50%. Йодне 
число - 111-131. Слабо рафинируется, але є цінним харчовим продуктом.  

Соєве масло , в залежності від способу і умов одержання, має колір від світло-
жовтого до темно-коричневого, приємний запах, іноді гіркуватий присмак . Містить 
багато ненасичених кислот, у складі жирних, особливо лінолевої (52-57%) і 
незначна кількість насичених (від 1 до 7%). Найбільше стеаринової (4,5-7,3%). 
Йодне число - 114-140. Після рафінації соєве масло застосовують для харчових 
цілей. У поєднанні з продуктами соєве масло більше підходить для приготування 
овочів, ніж для м'яса.  

Компоненти соєвого масла чудодійним чином позначаються на здоров'я всього 
організму. Наприклад, вітамін Е1, що входить до складу соєвого масла, як 
необхідний для чоловічого здоров'я, так і рекомендується вагітним жінкам, тому що 
сприяє розвитку плоду. Зміст цього вітаміну в два рази менше в соняшниковій олії і 
в дев'ять разів - в оливковій.  

Соєве масло містить рослинний білок (лецитин), який аналогічний тварині, 
тому воно широко застосовується в вегетаріанської кухні. Лецитин також сприяє 
обміну жирних кислот (холестерину) і, отже, попереджає серцево-судинні 
захворювання. Крім того, він застосовується для лікування недокрів'я.  

Ріпакова олія має характерним запахом, гіркуватим присмаком і має зеленувате 
забарвлення, важко переборні при звичайних методах рафінації. Воно схоже на олію 
суріпки та інших хрестоцвітих культур. Ріпакова олія містить від 40 до 65% ерукової 
кислоти, 20-30% олеїнової, близько 15% лінолевої і 2-3% ліноленової, трохи 
насичених кислот. Йодне число - 95-103. При ретельній рафінації - сірчаної 
кислотою - лужно-рапсове масло використовують як харчове.  

Гірчичне масло має коричнево-жовтий або злегка зеленувато-жовтий колір, 
приємний смак і характерний запах. У складі жирних кислот ненасичені становлять 
близько 4%, іншу частину - насичені. Серед них олеїнової - близько 28%, ерукової 
близько - 50, лінолевої - близько 15, ліноленової - до 1%. 

Йодне число - 96-107. Гірчичне масло використовують переважно в їжу.  
Лляна олія відрізняється від інших масел тим, що у складі його жирних кислот - 

від 5 до 60% ненасичених і лише 5-10% насичених. З ненасичених кислот 
переважають лінолева (22-59%), ліноленова (21-45%). Йодне число коливається від 
170 до 200, що майже вдвічі більше, ніж у соняшникової, кукурудзяної і масел 
інших рослин. Оскільки в цьому олії багато ненасичених кислот і висока йодне 
число, воно дуже швидко висихає. Тому в їжу його вживають тільки в свіжому 
вигляді. Навіть у закупореному вигляді воно через два-три місяці окислюється і 
гірчить.  



Лляна олія служить основою для приготування масляних фарб, лаків і оліфи, а 
також використовується в миловарінні. У фармацевтичній промисловості з льняного 
масла отримують препарат Лінетол, який представляє собою суміш етилових ефірів 
ненасичених жирних кислот і є добрим засобом для лікування та профілактики 
атеросклерозу.  

У народній медицині лляне масло застосовують всередину як ніжне проносне, 
зовнішньо призначають у вигляді мазі при опіках, а також в дієтичному харчуванні 
хворих з порушенням жирового обміну і при атеросклерозі.  

Фахівці вважають, що користь жирів тим вище, чим більше в них ненасичених 
жирних кислот. Це пов'язано з тим, що ненасичені кислоти дуже легко вступають в 
хімічні реакції окислення і приєднання за місцем розташування подвійних зв'язків в 
їх молекулах. Простіше кажучи, ненасичені кислоти «вичищають» з організму всякі 
непотрібні і небезпечні речовини і тим самим сприяють збереженню здоров'я та 
довголіття. 

Фізіологи зробили висновок, що звичка використовувати рослинне масло не 
тільки для приготування салатів і в домашньому консервуванні, але і для того, щоб 
смажити на ньому м'ясо, рибу, гриби, додасть здоров'я всім без винятку.  

Єдиний мінус жирів з ненасиченими жирними кислотами - їх здатність 
окислюватися на повітрі, особливо помітна в теплі і на світлі. Рослинна олія при 
цьому найчастіше каламутніє.  

Оливкова олія , в залежності від методу одержання, має світло-жовте 
забарвлення, іноді із зеленуватим відтінком, приємний смак і запах. Склад жирних 
кислот в оливковій олії може змінюватися в широких межах залежно від його 
походження.  

У середньому в оливковій олії міститься 9-18% гліцеридів пальмітинової і 
стеаринової кислот, 64-85% гліцеридів олеїнової кислоти, 4-12 % гліцеридів 
лінолевої кислоти. Йодне число - 80-85.  

Оливкова олія згадується і у давньогрецькій міфології. Про нього є багато 
легенд. Одержують це масло з плодів оливкового дерева - культурної маслини. У 
складі олії містяться гліцериди багатьох ненасичених жирних кислот, вітаміни.  

Застосовують оливкова олія і як дієтичний продукт, який замінює тваринні 
жири для харчування осіб похилого віку, а також для профілактики атеросклерозу.  

У народній медицині оливкова масло використовують як проносний засіб, а 
також зовнішнього при ударах, укусах ос, джмелів і бджіл. Оливкова олія - ??сильне 
жовчогінний засіб, що поліпшує жовчовидільну і секреторну функції печінки. Воно 
сприяє виведенню з організму кристалів холестерину та інших продуктів обміну. 
Але перш ніж починати лікування оливковою олією в домашніх умовах, необхідно 
проконсультуватися з лікарем.  

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте тваринні жири. 
2. Назвіть методи отримання тваринних жирів. 
3. Назвіть методи отримання рослинних масел. 
V Використана література:   
35. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
36. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
  



Лекція №14 
Тема: Біотехнологія складових продовольства. 

План заняття 
1. Методи виділення АТФ. 
2. Окисне фосфорилювання. 
3. Екскреція. 
4. Вітаміни. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Методи виділення АТФ. 
Людина і тварини отримують енергію за рахунок окислення органічних сполук, 

що надходять з їжею. Біологічне окислення речовинаналогічно повільному горінню. 
Кінцеві продукти згоряння дров (целюлози) – вуглекислий газ і вода. Повне 
окислення органічних речовин (вуглеводів і ліпідів) в клітинах також відбувається 
до води і вуглекислого газу. На відміну від горіння процес біологічного окислення 
відбувається повільно. Вивільняється енергія поступово запасається як хімічних 
зв’язків синтезованих сполук. Значна її частина розсіюється в клітинах, 
підтримуючи необхідну для життєдіяльності температуру. Синтез АТФ відбувається 
в основному за рахунок енергії, що виділяється при розщепленні глюкози. Процес 
повного розщеплення глюкози має два етапи. Перший етап неповного окислення без 
участі кисню відбувається в цитоплазмі і носить назву гліколізу (<грец. Glykys 
солодкий + lysis розщеплення). Другий етап здійснюється в мітохондріях за участю 
кисню і називається окислювальним фосфорилюванням. 

Гліколіз є складний багатоступінчастий процес з десяти послідовних реакцій. 
Кожна реакція каталізується спеціальним ферментом. 

Глюкоза не тільки розщеплюється, а й окислюється (втрачає електрони); 
акцептором електронів служить кофермент НАД (ні-котинамидадениндинуклеотид, 
читається: «над»), який відновлюється до багатих енергією молекул НАДН («над-
аш»). 

У молочнокислих бактерій і грибів гліколіз закінчується відновленням ПВК до 
молочної кислоти С3Н6О3, його використовують для приготування кислого молока, 
кисляку, кефіру, а також при силосуванні кормів у тваринництві. Процес 
перетворення органічних речовин в стійкі кінцеві продукти без участі кисню 
називають бродінням. Дріжджі перетворюють ПВК в етиловий спирт і вуглекислий 
газ, спиртове бродіння використовують для приготування квасу, пива і вина. 
Бродіння у інших мікроорганізмів завершується утворенням ацетону, оцтової 
кислоти та інших сполук. 

Головними результатами гліколізу є,: освіту двох молекул АТФ на одну 
молекулу глюкози і відновлення НАД до НАДН. Вивільняється 200 кДж / моль 
енергії. Ма-кроергіческіе зв’язку АТФ запасають близько 40% о цієї величини, інші 
60% розсіюються у вигляді тепла. Основний вихід енергії і молекул АТФ 
відбувається в процесі подальшого окислення ПВК, званого окислювальним 
фосфорилюванням або клітинним диханням (відмінним від легеневого дихання з 
поглинанням О2 і виділенням СО2, хоча це ланки одного процесу). 

2. Окисне фосфорилювання. При наявності достатньої кількості кисню 
подальше розщеплення ще багатих енергією хімічних зв’язків молекул ПВК до 
зовсім простих, бідних енергією з’єднань СО2 і Н2О відбувається вже не в 



цитоплазмі, а в мітохондріях, і включає ланцюг послідовних ферментативних 
реакцій, які обслуговує гігантський комплекс з 60 білків і молекул -переносчіков. 
Молекули ПВК окислюються до ацетил-КоА (залишок оцтової кислоти в поєднанні 
зі спеціальним коферментом), який надходить в цикл Кребса (цикл трикарбонових 
кислот). В циклі Кребса молекула ацетил-КоА за участю органічних кислот 
поступово окислюється (з виділенням СО2), а енергія, що вивільняється йде на 
відновлення НАД до НАДН. На кожну молекулу ПВК припадає один замкнутий 
цикл реакцій: після кожного циклу Кребса, що складається з 8 реакцій, все ферменти 
і молекули-переносники повертаються в початковий стан. 

Утворилися в циклі Кребса молекули НАДН надходять в ланцюг переносу 
електронів, високоенергетичних електрони НАДН підхоплюються молекулами-
переносниками (П1, П2 … в складі внутрішньої мембрани) і переміщаються по 
ланцюгу ферментів від одного до іншого. На кожному кроці електрони вступають в 
окислювально-відновлювальні реакції і, подібно кульці, стрибали по сходинках 
вниз, віддають енергію, частина її йде на переміщення протонів на зовнішню 
сторону внутрішньої мембрани мітохондрії (в результаті НАДН окислюється до 
НАД). Переносник-акцептор електронів на наступному кроці стає донором-
акцептором, передаючи електрон сильнішому акцептору. Найсильнішим акцептором 
є О2, який приймає електрон на останньому кроці і перехідний в О2- (в цьому 
головна роль кисню в процесах біологічного окислення). щий АТФ (АТФ-синтаза), 
вбудований в мембрану по всій її товщині. Молекула АТФ-синтази має канал у 
своїй структурі. При накопиченні на мембрані різниці потенціалів приблизно в 200 
мВ протони під дією електричного поля починають просуватися через канал в 
молекулі АТФ-синтази. Енергія інтенсивного просування протонів через фермент 
йде на фосфорилирование АДФ в АТФ. З’єднуючись з О2-, протони утворюють 
Н2О. 

Фосфорилування АДФ в АТФ відбувається при окисленні ацетил-КоА з 
споживанням кисню, тому носить назву окислювального фосфорилювання. Цей 
процес відкрив в 1931 р видатний вітчизняний біохімік В. А. Енгельгардт. 

В реакціях окисного фосфорилювання звільняється велика кількість енергії – 
2600 кДж / моль. Близько 55% енергії запасається в макроергічних зв’язках 
утворюються молекул АТФ. Інші 45% розсіюються у вигляді тепла (тому при 
виконанні фізичної роботи нам жарко). 

Живі організми існують тому, що постійно: 
• а) в них надходять поживні речовини із навколишнього середовища; 
• б) ці речовини перетворюються в організмі; 
• в) виводяться з організму продукти життєдіяльності. 
Сукупність всіх цих процесів називається обмін речовин (метаболізм). 
1. Процеси поглинання із довкілля, засвоєння і накопичення хімічних речовин, 

які необхідні для утворення сполук, необхідних організму, називаються асиміляцією 
(біосинтезом). 

У кожній живій клітині здійснюється величезна кількість хімічних реакцій. Всі 
вони відбуваються організовано і упорядковано. Кожна реакція відбувається у 
конкретно визначеному місці і за участю ферментів – каталізаторів, які розміщені на 
мембранах мітохондрій та ЕПС. 

2. Розрізняють 2 типи реакцій у клітині: 
• І-ший тип – реакції синтезу білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, 

тобто асиміляція. 



• ІІ-ий тип: - реакція розщеплення складних органічних речовин до менш 
складних сполук (СО2 і Н2О), які супроводжуються виділенням енергії – 
дисиміляція. 

3. Сукупність реакцій біосинтезу називають пластичним обміном. 
4. Сукупність реакцій розщеплення, що забезпечують клітину енергією, 

називають енергетичним обміном. 
5. енергетичний та пластичний обміни тісно пов’язані між собою та зовнішнім 

середовищем і в єдності становлять обмін речовин і енергії в кожній клітині і в 
організмі в цілому. 

Процеси асиміляції не завжди врівноважені з процесами дисиміляції. Так, в 
організмах, що розвиваються, переважає асиміляція (накопичуються речовини і 
росте організм). 

При інтенсивній фізичній роботі, нестачі поживних речовин та старінні 
переважають процеси дисиміляції. 

Для живих організмів Землі основним джерелом енергії є сонячне світло. 
6. Організми, здатні утворювати органічні сполуки з неорганічних називаються 

автотрофами. 
7. Організми, що використовують для утворення органічних сполук з 

неорганічних енергію світла називають фототрофами (зелені рослини, 
ціанобактерії). 

8. Організми, що використовують для утворення органічних речовин із 
неорганічних енергію хімічних реакцій називають хемотрофами. (сіркобактерії, 
залізобактерії). 

9. Організми, що використовують для утворення своїх органічних речовин 
органічні речовини, утворені іншими організмами (живі організми, їх рештки, 
продукти життєдіяльності), які вони одержують з їжею, називають гетеротрофами. 

10. Енергетичний обмін організмів здійснюється у три послідовних етапи: 
• а) підготовчий. 
• б) безкисневий (анаеробне дихання) 
• в) кисневий (аеробне дихання). 

 
п/п 

Етапи Місце дії 
Процеси 

енергетичного 
обміну 

Звільнення і 
використання енергії 

. 
Підгото

вчий етап 
у 

цитоплазмі 
клітин усіх 
організмів (у 
шлунково-
кишковому 
тракті) 

Крупні 
молекули б, ж. при 
участі ферментів 
розпадаються на 
дрібні молекули 
(мономери) білки - 
до амінокислот, 
жири - гліцерину і 
жири кислот, 
вуглеводи - 
моносахарид н. 
кислоти - до 
нуклеотидів - до 
вільних азотистих 

Енергія 
розсіюється у 
вигляді теплоти. 



основ, пентоз і 
фосфорної кислоти. 

. 
Безкисн

евий 
(анаеробний) 
гліколіз етап 
неповне 
розщеплення 

в клітинах Амінокислоти, 
глюкоза та інші 
речовини, що 
утворюються на 
підготовчому етапі, 
розщеплюються 
далі. 

Розпад однієї 
молекули глюкози 
дає енергію, що 
забезпечує синтез 2х 
молекул АТФ 
(виділяється 200 
КДж енергії). 

. 
Киснев

ий 
(аеробний) 
етап 

мітохондр
іамні 
мембрани. 

Дві молекули 
молочної кислоти 
розщеплюються за 
участю АДФ і 
фосфорної кислоти. 

Енергія від 
розпаду 2х молекул 
молочної кислоти 
використовується 
для синтезу 36 
молекул АТФ 

  
11. Найважливішим на безкисневому етапі енергетичного обміну є 

розщеплення в клітинах молекул глюкози шляхом гліколізу на дві молекули 
піровиноградної (С3Н4О3) або молочної кислоти (С3Н6О3) у м’язових клітинах: 

С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 - 2С3Н6О3 + 2АТФ + 2Н2О 
У процесі розпаду глюкози беруть участь 13 різних ферментів, фосфорна 

кислота і АДФ. 
Під чол гліколізу виділяється » 200 кДж енергії. 84 кДж використовується на 

синтез 2х молекул АТФ, а решта (116 кДж) використовується у вигляді теплоти. 
Значення гліколізу: організм дістає енергію в умовах дефіциту кисню. 
Спиртове бродіння – це один тип перетворення глюкози, коли вона 

розпадається на 2 молекули етилового спирту 
(С2Н5ОН) та 2 молекули вуглекислого газу (СО2) 
С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ = 2СО2 + 2С2Н5ОН + 2АТФ + 2Н2О 
Молочнокисле (молочне) бродіння – вид безкисневого бродіння. 
12. Після завершення гліколізу настає друга стадія – кисневе розщеплення. 
13. Процес кисневого розщеплення описується рівнянням: 
2С3Н6О3 + 6О2 + 36АДФ + 36Н3РО4 - 36АТФ + 6СО2 + 42Н2О 
Це - дихання 
При цьому виділяється енергія (2600 кДж) частина якої розсіюється у вигляді 

тепла (45%), 55% перетворюється в енергію хімічних зв’язків АТФ (1440 кДж). 
14. Сумарне рівняння повного розщеплення глюкози записується так: 

 
Це - процес дихання. 
Процеси надходження в організм із зовнішнього середовища кисню, 

використання його клітинами і тканинами для окислення органічних речовин і 
виділення з організму вуглекислого газу називається диханням. 

Порівняння вивільненої енергії та кінцевих продуктів при спиртовому бродінні 
і диханні. 

Бродіння Дихання 



Глюкоза Глюкоза 

¯  ¯  

Піровиноградна кислота Піровиноградна кислота 

¯    ¯  ¬О2 

СО2 СО2 

¯  ¯  

спирт Н2О 

¯  ¯  

2АТФ 38АТФ 
 Висновки: 

• Для синтезу АТФ у процесі гліколізу не потрібні мембрани. Він відбувається і 
в пробірці, якщо є всі ферменти і субстрати. 

• Для кисневого процесу потрібні мітохондріальні мембрани. 
• Розщеплення 1 молекули глюкози до оксиду вуглецю і води забезпечує синтез 

38 молекул АТФ. (У безкисневій стадії утворюються 2 молекули АТФ, а у 
кисневій – 36 молекул АТФ). 

• Коли недостача кисню, або пошкодження мітохондри, то клітина, щоб дістати 
необхідну для життя кількість АТФ використовує безкисневий процес. Для 
цього їй потрібно в 20 разів більше глюкози, ніж у нормі. 

3. Екскреція. 
Процес виділення з організму продуктів обміну називають екскреція. 

Кінцевими продуктами розщеплення вуглеводів і жирів є СО2 і Н2О, які виводяться 
з організму. 

Схема процесів перетворення речовин і енергії. 

 
Енергетичні потреби організму. 
15. Організм витрачає енергію у 2х напрямках: 

• І – на забезпечення процесів життєдільності в умовах фізіологічного спокою; 
• ІІ – на виконання різних видів фізичної роботи. 

16. Для підтримання життєдіяльності організму необхідна значна кількість 
енергії. Для людини віком 20 років і вагою 70 кг необхідно 1700 ккал (7140 кДж) на 
добу. (при фізіологічному спокої) На виконання фізичної роботи ще додатково 
витрачає людина 4200-5040 кДж енергії на добу. 

 



 
Таблиця. Добові витрати енергії у людей різних процесі. 
Характер діяльності Загальні витрати за добу в кДж 

Розумова праця 
Легка фізична праця 
Праця середньої важкості 
Важка фізична праця 

13 474 
15 050 
17 270 
19 940 

 17. Роль печінки в обміні речовин. 
Вона бере участь у процесах: травлення, обміну речовин, захисну функцію. 
Тут в печінці білки і вуглеводи перетворюються на жири. Жири на вуглеводи. 

Але вуглеводи і жири не можуть перетворюватись на білки, бо їх молекули не 
містять азоту, який є у білках. 

18. Регуляція обміну речовин. 
Гормони залоз регулюють усі види обміну речовин: білків, жирів, вуглеводів, 

води і мінеральних речовин. 
Щитовидні залози регулюють ріст і розумовий розвиток дітей. 
Обмін води. Вода виділяється з потом, сечею, водяною парою при диханні. 
За добу треба споживати » 2л. води. При високій температурі і важкій роботі – 

4-5 л. води. 
Обмін мінеральних речовин. В організмі людини виявлено 88 хімічних 

елементів таблиці Менделєєва. Всі вони є у їжі, крім NaCl (кухонна сіль). Тому її 
додають до їжі. 

4. Вітаміни. 
В даний час відомо більш 30 вітамінів, розшифрована їхня хімічна структура, 

що дало можливості синтезувати більшість з них. 
Для вітамінів характерний ряд особливостей: 
1. На відміну від інших незамінних речовин (амінокислоти, поліненасичені 

жирні кислоти та ін.) вітаміни не є пластичним матеріалом або джерелом енергії. 
2. Вітаміни активні в мінімальних кількостях. Добова потреба в них 

обчислюється в тисячних і навіть мільйонних частках грама. 
3. Вітаміни в організмі людини не синтезуються, за винятком деяких з них. 

Так, вітаміни В6, В12, К, фолієва кислота утворюються в організмі мікрофлорою 
товстої кишки, вітамін D – синтезується під дією ультрафіолетових променів у кожі, 
однак, у недостатній кількості. 

4. Вітаміни, як правило, не відкладаються «про запас». Отже, ці речовини 
повинні надходити в організм при кожному прийомі їжі. 

5. Найбільш ефективні вітаміни не синтетичні, а ті, що містяться в харчових 
продуктах. Це обумовлено тим, що до складу їжі входять кілька різних вітамінів, що 
підсилюють фізіологічний ефект один одного, а також стимулятори, або 
стабілізатори їхньої дії. 

Функції вітамінів. Вітаміни забезпечують нормальне протікання біохімічних і 
фізіологічних процесів в організмі. Вони беруть участь у каталізі обмінних 
процесів, тому що містяться в активних групах ферментів. Так, наприклад, вітамін 
РР є коферментом дегідрогеназ, що здійснюють перший етап окиснювання білків, 
жирів, вуглеводів; вітамін В1 входить до складу активної групи ферменту, який 
каталізує розщеплення одного з центральних проміжних продуктів обміну речовин – 
піровиноградної кислоти; вітамін В12 відіграє визначну роль у процесах синтезу 



білків. От чому недолік вітамінів у їжі або порушення їхньої асиміляції негативно 
позначаються на багатьох фундаментальних процесах обміну речовин. 

Вітаміни мають захисну дію, нейтралізуючи вплив різних негативних факторів. 
У здорових людей вони підвищують стійкість до холоду, інфекційних хвороб, 
фізичних перевантажень. У хворих вітаміни сприяють нормалізації обміну, 
поліпшують ефект лікувальних засобів, нейтралізують побічну дію лікарських 
препаратів, зменшують наслідки опромінення. 

При відсутності в продуктах харчування одного або декількох вітамінів 
розвивається вітамінна недостатність. Вона буває двох ступенів: авітаміноз і 
гіповітаміноз. 

Авітаміноз – це стан глибокого дефіциту якого-небудь вітаміну в організмі з 
розгорнутою клінічною картиною недостатності (цинга, бери-бери, пелагра і т.д.). 

Гіповітаміноз – стан організму при недостатньому вмісті одного або декількох 
вітамінів у їжі. Гіповітамінози частіше зустрічаються наприкінці зими, навесні, коли 
надходження вітамінів з їжею досить обмежено, оскільки вони руйнуються в 
процесі зберігання продуктів харчування. Розрізняють первинні і вторинні 
гіповітамінози. 

Первинні гіповітамінози зв'язані з низьким вмістом вітамінів у продуктах 
харчування, що може мати місце в результаті наступних причин: 

1. Однобічне незбалансоване харчування переважно рафінованими продуктами, 
недостатнє вживання продуктів рослинного походження. 

2. Неправильна кулінарна обробка їжі, що приводить до руйнування вітамінів. 
3. Застосування консервантів, що руйнують вітаміни. 
4. Неправильні умови зберігання продуктів, що містять вітаміни. 
Вторинні гіповітамінози розвиваються в тих випадках, коли знижується 

здатність засвоювати вітаміни або підвищується потреба в них. Це може бути 
зв'язане з порушенням функції шлунково-кишкового тракту. При інфекційних 
захворюваннях підвищується потреба у вітамінах внаслідок їхньої витрати в процесі 
утворення антитіл. Лікування деякими препаратами може збільшувати потребу у 
вітамінах у результаті їхнього підвищеного виділення з організму або порушення 
синтезу в товстій кишці. У такий спосіб впливають на організм, наприклад, 
антибіотики й інші антибактеріальні речовини. 

При надлишковому надходженні вітамінів вони, як правило, виводяться з 
організму через нирки із сечею. У деяких випадках їхній вміст підвищується і 
розвивається гіпервітаміноз, що приводить до порушення обмінних процесів. 
Особливо небезпечне в цьому відношенні передозування вітамінів А и D, що 
призначають дітям для профілактики рахіту і порушень росту. 

Класифікація вітамінів. У процесі вивчення вітамінів спочатку кожному з них 
давали назву за тим захворюванням, що розвивалося при відсутності даного вітаміну 
в їжі. При цьому до назви відповідного захворювання додавалася приставка анти-, 
тому що додавання відповідного вітаміну в дієту сприяло швидкому видужанню 
(наприклад, антицинготний, антианемічний, антирахітичний і т.д.). 

У 1956 р. біохімічною секцією Міжнародного союзу чистої і прикладної хімії 
була затверджена єдина класифікація вітамінів (табл. 4). 

Широке поширення одержала систематизація вітамінів на основі їхньої 
розчинності у воді або жирах. 

Одну групу склали водорозчинні вітаміни, іншу – жиророзчинні. Однак для 
деяких жиророзчинних вітамінів був синтезований водорозчинний аналог. 



Наприклад, вікасол є водорозчинним аналогом вітаміну К, розчинного в жирах. 
Ряд вітамінів представлений не одним, а декількома сполуками, що виявляють 

біологічну активність. Прикладом може служити група вітамінів D. Для позначення 
таких сполук користуються цифрами D2, D3. 

У групі вітамінів розрізняють вітаміноподібні речовини, ступінь незамінності 
яких ще не визначена. Однак вони роблять сприятливий ефект на процеси обміну 
речовин, особливо в екстремальних умовах. 

У ряді продуктів містяться провітаміни, тобто сполуки, з яких в організмі 
утворюються вітаміни. До них відносять каротини, що розщеплюються в ряді 
тканин з утворенням ретинолу (вітамін А), деякі стероли (ергостероли, 7-
дегідрохолестероли і ін.), що перетворюються у вітамін D під впливом 
ультрафіолетових променів. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте водорозчинні вітаміни. 
2. Назвіть жиророзчинні вітаміни. 
3. Назвіть методи отримання АТФ. 
V Використана література:   
37. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
38. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
  



Лекція №15 
Тема: Технологія ферментаційних процесів. 

План заняття 
1. Іммобілізовані ферменти та їх застосування. 
2. Конституційні та індуковані ферменти 
3. Способи вираження активності ферментів. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Іммобілізовані ферменти та їх застосування. 
 Ферменти виявляють свою активність не тільки в мікропросторі клітини, але 

й поза організмом. Вони є виключно активними і специфічними каталізаторами, 
котрі мають недосяжну для хімічних каталізаторів активність і вибірковість і, крім 
того, прискорюють багато реакцій, для яких взагалі не відомі хімічні каталізатори. 
Тому практичне використання ферментів відкриває величезні можливості для 
розробки багатьох хімічних процесів, які йдуть у м'яких умовах з високим виходом 
цільових продуктів. Однак, по-перше, ферменти, ідеально пристосовані для роботи в 
живій клітині і у разі вилучення зі свого оточення стають дуже нестійкими і не 
можуть функціонувати достатньо тривалий термін. По-друге, ферменти, як правило, 
є гомогенними каталізаторами, що дуже незручно з технологічної точки зору, 
оскільки такий каталізатор важко відокремити від продуктів реакції і використати 
знову. По-третє, деякі хіміко-технологічні процеси бажано проводити за підвищеної 
температури, наприклад, для того, щоб не допустити забруднення продуктів синтезу 
(особливо лікарських препаратів) мікрофлорою; проте з підвищенням температури 
стабільність ферментів катастрофічно знижується. Окрім того, дуже часто потрібні 
органічні речовини можна одержувати з високим виходом лише в тому випадку, 
коли реакція йде виключно в середовищі органічного розчинника. Але в цих умовах 
звичайні ферменти також не здатні нормально працювати і швидко втрачають 
каталітичну активність. З цього випливає, що фермент, виділений із живої клітини, 
потребує значного вдосконалення. 

За останні 15-20 років проблему вдалося розв'язати, і ферменти стали 
повноправними компонентами технологічних схем виробництва. Це було досягнуто 
шляхом розвитку методів іммобілізації ферментів, тобто фіксації їх на якихось 
нерозчинних матеріалах, які запобігають руйнуванню ферментів, збільшують термін 
їхньої дії, перетворюють їх у гетерогенний каталізатор (наприклад, у вигляді зерен). 

Під іммобілізацією розуміють таку процедуру, внаслідок якої молекула 
ферменту тим чи іншим способом прикріплюється до певних об'єктів (носіїв), 
нерозчинних у воді (англ. іішпоЬіШ - нерухомий). Ці об'єкти разом із ферментом 
легко відокремлюються від розчину після завершення реакції. Хімічне 
«пришивання» ферменту до носія закріплює конформацію ферменту, що й є 
причиною підвищення стійкості та зниження лабільності. 

Іммобілізовані ферменти є начебто моделлю структурно організованих у 
клітині ферментів (мембрана - це та ж нерозчинна основа для сполучення із 
ферментом). 

Ферменти і ферментні системи традиційно застосовуються в 
найрізноманітніших галузях практичної діяльності: у харчовій, фармацевтичній, 
текстильній, хутровій, шкіряній та інших галузях промисловості, у медицині, 
сільському господарстві, органічному синтезі, хімічному аналізі. Останніми роками 



ферменти стали застосовувати для здійснення таких реакцій органічної хімії, як 
окислення, відновлення, метилювання, ацетилювання, дезамінування, 
декарбоксилювання, дегідратація, конденсація для поділу і відокремлення ізомерів 
тощо. Вже зараз стало очевидним, що застосування біокаталізу 
в тонкому органічному синтезі відкриває шлях до безвідходних і 
низькотемпературних процесів, які протікають до того ж у неагресивних 
середовищах. Немає сумнівів, що впровадження біокаталітичних процесів у хімічну 
технологію неминуче сприятиме економії сировини й енергії, зменшенню шкоди, 
якої сучасна промисловість завдає навколишньому середовищу. 
Оволодіння тонкими механізмами дії ферментів, без сумніву, надасть необмежені 
можливості одержання у величезних кількостях і з великою швидкістю корисних 
речовин у лабораторних і заводських умовах майже зі 100\% виходом. 

Таке широке застосування ферментів сприяло налагодженню промислового їх 
одержання у великих кількостях. Сировиною для цього служать тканини різних 
рослин і тварин, але найчастіше - мікроорганізми, які вирощують на селективних 
середовищах. Окрім того, мікроорганізми швидко накопичують свою біомасу, тому 
для їх культивування можуть бути використані дешеві поживні середовища. 
Наприклад, методами селекції, мутагенезу та генної інженерії вдалося одержати 
штами різноманітних видів бактерій, що продукують ті чи інші ферменти в значних 
кількостях: іноді з виходом понад 50\% від загальної маси клітинного білка. 

Таким чином, іммобілізовані ферменти - це штучно одержаний комплекс 
ферменту з нерозчинним у воді носієм. Однак, поняття «іммобілізація» необхідно 
розуміти ширше, тобто як будь-яке обмеження свободи руху білкової молекули 
ферменту в просторі. Окрім зв'язування з нерозчинним носієм, цього можна також 
досягти, наприклад, шляхом внутрішньомолекулярної або міжмолекулярної 
«зшивки» білкових молекул ферменту низькомолекулярними біфункціональними 
реагентами або ж приєднанням ферменту до розчинного полімеру. 

Іммобілізація здійснюється шляхом фізичної адсорбції ферментів на 
нерозчинному матеріалі; включенням ферментів до комірок гелю, а також 
ковалентним зв'язуванням ферменту з нерозчинним матеріалом або молекул 
ферменту між собою з утворенням нерозчинних поліферментних комплексів. Як 
адсорбенти використовують скло, силікагель, гідроксиапатити, целюлозу та її 
похідні, хітин, дек 

страни та ін. Для включення ферменту до комірок гелю використо- 
вують різноманітний гелеутворюючий матеріал, найчастіше поліак-риламідний 

гель. Як матеріал для ковалентного зв'язування ферментів застосовують 
поліпептиди, білки, похідні стиролу, поліакрила-мід, нейлон, різні похідні 
целюлози, крохмаль, агар, агарозу, а також скло, силікагель 
тощо. При ковалентному зв'язуванні ферменти знаходяться на хімічному поводку 
біля нерозчинного носія. 

При іммобілізації ферментів використовують ті ж самі принципи, що і при 
афінній хроматографії. Афінна хроматографія ґрунтується на біоспецифічній 
взаємодії біополімеру, що виділяється, або групи полімерів із певною речовиною. 
Цей вид хроматографії застосовується до ферментів, імуноглобулінів, рецепторних 
білків, які здатні вибірково за типом комплементарності зв'язуватися із субстратами, 
рецепторами, антигенами, інгібіторами, кофакторами. Принцип цього методу 
хроматографії полягає в тому, що на нерозчинному носії закріплюють речовину, 
здатну специфічно зв'язуватися з білком, що виділяється, зокрема, ферментом. Цю 



речовину називають лігандом. Оброблений таким чином носій (адсорбент) 
розміщують у колонці і через неї пропускають суміш білків. З адсорбентом 
зв'язується тільки той білок, який має спорідненість зі специфічним лігандом (рис. 
49). Потім білок знімають із колонки розчином, що викликає дисоціацію комплексу, 
який утворився між білком і лігандом. 

Під час одержання іммобілізованих ферментів вживають усіх запобіжних 
заходів для збереження активності ферменту. Іммобілізовані ферменти, як правило, 
менш активні, ніж вільні, оскільки зв'язування з носієм послаблює індукційний 
ефект і контакт із субстратом. 

У порівнянні з нативними попередниками іммобілізовані ферменти мають ряд 
переваг у разі їхнього використанні з прикладною метою. 

По-перше, іммобілізований фермент як гетерогенний каталізатор можна легко 
вилучити з реакційного середовища, що дає можливість: 

- зупинити в потрібний момент реакцію; 
- іще раз використати каталізатор; 
- одержати продукт, не забруднений ферментом, що є особливо важливим для 

харчового і фармацевтичного виробництва. 
По-друге, використання гетерогенних каталізаторів дозволяє здійснювати 

ферментативний процес безперервно, наприклад, у проточних колонках, і 
регулювати швидкість реакції, яку каталізують, а також вихід продукту шляхом 
зміни швидкості потоку. 

По-третє, іммобілізація або модифікація ферменту сприяє цілеспрямованій 
зміні властивостей каталізаторів, у тому числі його специфічності, залежності 
каталітичної активності від рН, іонного складу та інших параметрів середовища, і, 
що дуже важливо, його стабільності стосовно різного роду денатуруючих впливів. 

По-четверте, іммобілізація ферментів дає можливість регулювати їхню 
каталітичну активність шляхом зміни властивостей носія під впливом деяких 
фізичних факторів (світло, звук та ін.). На цій основі створюються механіко-
звукочутливі датчики, посилювачі слабких сигналів і безсрібляні фотографічні 
процеси. 

Основні вимоги, яким мають відповідати носії: 
- висока хімічна і біологічна стійкість; 
- висока механічна міцність; 
- достатня проникність для ферменту і субстратів; 
- висока пористість; 
- можливість одержання у вигляді зручних у технологічному відношенні форм 

(гранул, мембран, труб, листів і т. ін.); 
- легке переведення в реакційно-здатну форму (активація): 
- висока гідрофільність, яка забезпечує можливість проведення реакції 

зв'язування ферменту з носієм у водному середовищі; 
- невисока вартість. 
Як носії для іммобілізації ферментів білки використовують під час 

фундаментальних біохімічних досліджень, а також з практичною метою, особливо у 
медицині. Із точки зору практичного значення важливими властивостями білкових 
носіїв є висока місткість відносно ферментів, здатність до біодеградації, а також 
можливість застосування деяких із них (завдяки фібрилярній природі), у вигляді 
тонкої (товщиною 80 мкм) плівки (мембрана). Іммобілізацію на білкових носіях 
можна проводити і у відсутності, і у присутності зшиваючих агентів. 



До недоліків білків як носіїв медичних препаратів для використання їх in vivo 
слід віднести високу імуногенність (виняток становлять колаген та фібрин). 

Найчастіше як носії використовуються структурні білки (кератин, фіброїн, 
колаген); рухові білки (міозин), а також транспортні білки, наприклад, сироватковий 
альбумін. 

Природні носії-ліпіди. Питання щодо білок-ліпідних взаємодій давно 
привертають увагу дослідників, оскільки in vivo більшість ферментативних реакцій 
протікають поблизу або на поверхні біомемб-ран - білок-ліпідних утворень. Тому 
іммобілізація ферментів на природних ліпідних носіях (конструювання ансамблів 
білок-ліпід) може розглядатися як найоптимальніше наближення до умов 
функціонування ферментних систем у живій клітині. 

Для такої іммобілізації, як правило, використовуються природні ліпіди - 
компоненти біомембран (фосфатидилхолін, фосфатидил-етаноламіни, холестерин та 
ін.). Ліпідні носії застосовуються у вигляді моношарів на різних поверхнях або 
бішарів (як правило, сферичної форми - ліпосоми). Зазвичай ліпідні носії 
використовуються у вигляді моношарів на твердих поверхнях, наприклад, сілікагелі, 
аеросилі. Для приготування ліпосом найчастіше використовують фосфатидилхолін 
(лецитин), кардіоліпіни, сфінгомієліни. Ліпосоми - це бульбашки розміром від 20-30 
нм до 1-2 мкм, отримані з різних природних або синтетичних фосфоліпідів. 
Розміщені усередині ліпосом ферменти захищені від швидкого руйнування 
протеїназами організму, тому знаходяться в ньому відносно тривалий час, 
виявляючи свою відповідну дію. 

Дуже перспективною є галузь утворення багатоферментних систем (за типом 
поліферментних систем в організмі), закріплених на одному й тому ж носії, у 
безпосередній близькості один від одного. При цьому іммобілізуються два або 
декілька ферментів, які працюють послідовно, їх активні центри певним чином 
орієнтовані відносно один до одного. Таким шляхом вдається значно збільшити 
ефективність їх роботи: проміжні продукти, які утворюються під дією одного 
ферменту в такій системі відразу ж потрапляють на інший фермент. Це є особливо 
важливим, коли проміжні продукти нестійкі та легко руйнуються в навколишньому 
середовищі: у такій системі вони не виходять назовні, а відразу ж перероблюються. 

Можна навести низку прикладів, які свідчать про великі можливості інженерної 
ензимології в різних галузях промисловості, медицини, сільського 
господарства. Зокрема, іммобілізовану П-галакто-зидазу (фермент, який розщеплює 
лактозу до глюкози й галактози), приєднану до магнітного стрижня-мішалки, 
використовують для зменшення вмісту лактози в молоці, і таким чином вирішують 
проблему нестерпності до лактози в деяких людей. Оброблене таким чином молоко 
в замороженому вигляді зберігається значно довше і не піддається загусненню. За 
допомогою ферментативної технології отримують продукти харчування, зокрема 
вуглеводи (крохмаль та глюкозу) із целюлози та ін. 

У медичній практиці застосовується препарат «Дальцекс-три-псин», який являє 
собою лікарську форму трипсину, іммобілізованого на диальдегідцелюлозі і має 
пролонговану протеолітичну дію, застосовують для очищення гнійних ран та 
поліпшення процесу їх регенерації. Інший препарат трипсину - «Пакс-трипсин» є 
іммобілізованим трипсином на полотні трикотажного поліаміду; його 
використовують як матеріал для перев'язок. 

Фармпрепарат «Стрептодеказа», створений на основі іммобілізації препарату 
«Стрептокіназа» (який має тромболітичну активність) на водорозчинній матриці 



полісахаридної природи, здатний до тривалого існування в системі кровообігу, 
забезпечуючи пролонговану фібринолітичну дію в крові протягом 48-72 год. 
«Стрептоде-каза» з успіхом застосовується при тромбозах, інфаркті міокарда тощо, 
має перевагу перед стрептокіназою і фібринолізином, які швидко руйнуються після 
введення в організм. Після введення стрепто-декази, якщо це зробити вчасно, тромб 
майже безслідно зникає. 

Моделювання за допомогою інженерної ензимології процесу фотосинтезу з 
використанням іммобілізованих ферментів, кофакторів тощо має велике майбутнє. 

Нині здійснюються роботи з іммобілізації не тільки ферментів, але і 
кофакторів, гормонів, інгібіторів та інших біологічно активних лікувально-
профілактичних засобів з метою доставки їх в організм при захворюваннях, 
пов'язаних із їх недостатністю або відсутністю. Це усуває дефіцит деяких 
ферментів в організмі; видаляє вже відмерлі денатуровані структури через дію, 
головним чином, протеолітичних ферментів (зокрема, трипсину та хімотрипсину); 
забезпечує лі-зіс тромбів, детоксикацію організму і т.ін. Іммобілізовані ферменти 
почали використовуватися в спеціальних колонках для перфузії (очищення) крові 
типу «штучна нирка», «штучна печінка». Із лікувальною та діагностичною метою 
використовують іммобілізовані ферменти та інші речовини, введені в напівпроникні 
(наприклад, поліамідні) мікрокапсули розміром приблизно 200 ммк.  

 Іммобілізовані ферменти застосовуються для отримання амінокислот, 
гідроксикислот, а також природних речовин із дуже складною структурою, 
наприклад, стероїдів, порфіринів, алкалоїдів, простагландинів, антибіотиків тощо. 

Амінокислоти використовують у медицині, сільському господарстві, 
прикладній мікробіології і в багатьох галузях науки. Вони необхідні як компоненти 
харчування при недостатності якої-небудь із природних, особливо незамінних 
амінокислот, як складова частина внутрішньовенного харчування хворих, для 
створення лікарських і біологічно активних сполук і т. ін. 

Нижче подано схему безперервного потоку отримання Ь-аміно-кислоти Ь-
аланіну та регенерації коферменту в модельній системі, куди вихідний субстрат 
(молочна кислота) подається за допомогою насоса в камеру-реактор, який містить 
іммобілізовані на декстрані НАД+ та дві НАД-залежні дегідрогенази: лактат- і 
аланіндегідроге-нази. Із протилежного кінця реактора продукт реакції Ь-аланін 
видаляється із заданою швидкістю методом ультрафільтрації. 

Не менш важливим напрямком для медицини є іммобілізація клітин. Як 
приклад медичного використання досягнень біотехнології можна навести 
іммобілізацію клітин щитовидної залози для визначення тиреотропного 
гормону в біорідинах або тканинних екстрактах, отриманих з організму; введення □-
клітин підшлункової залози в організм при діабеті та ін. За допомогою 
іммобілізованих ферментів здійснюється не тільки промисловий синтез ряду 
фармпрепаратів, але й розроблені високочутливі методи аналізу ліків, експрес-аналіз 
біологічних компонентів (автомати для аналізу крові, сечі). 

Нині отримані деякі штучні каталізатори, які функціонують за 
принципом ферментативного каталізу. Вони отримали назву син-зимів. Окремі 
синзими дуже ефективні, але специфічності ферментівне мають. 

2. Конституційні та індуковані ферменти 
Ферменти, що постійно зустрічаються в тому чи іншому органі, називаються 

конституційними. Вони знаходяться практично в усіх клітинах і органах та 
забезпечують у них синтез білків, нуклеїнових кислот, утворення біологічних 



мембран та енергетичний обмін. Разом із тим, диференційовані клітини 
відрізняються між собою за функціями і набором різних ферментів. Наприклад, 
клітини печінки містять ферменти, завдяки яким відбувається синтез сечовини; 
клітини кори надниркових залоз мають ферменти, необхідні для синтезу стероїдних 
гормонів, а в м'язових клітинах є багато креатинфосфокінази. Ферменти, які наявні 
тільки в одному чи двох органах, називаються органоспецифічними ферментами. 
Наприклад, уроканіназа наявна тільки в печінці, кисла фосфатаза – переважно в 
передміхуровій залозі, аргіназа – в печінці. Ці ферменти найчастіше 
використовуються для діагностики захворювань. 

У кожній клітині відбуваються тисячі різних хімічних реакцій, кожна з яких 
каталізується специфічними ферментами. Як досягається їх гармонійна 
синхронізація? 

Клітина продукує енергію відповідно до потреб, виробляє стільки мономерів, 
скільки їх необхідно для біосинтезу білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів, тобто 
в нормі в клітинах і в усьому організмі немає нестачі чи надлишку 
(перевиробництва) продуктів реакцій. У регуляції ферментативних процесів мають 
значення кілька механізмів: 

1. Механізм саморегуляції ферментативних процесів, який 
базується на негативному або позитивному зворотному зв'язку. Механізм 
саморегуляції за принципом позитивного (+) зворотного зв'язку проявляється в 
автокаталітичних і ланцюгових реакціях. Сюди відносяться перетворення 
проферментів у активні форми ферментів. Так перетворюється пепсиноген упепсин, 
трипсиноген – у трипсин тощо. 

 Більшість регуляторних механізмів грунтується на принципах зворотного 
від'ємного зв'язку. Прикладом регульованих систем можуть бути поліферментні 
системи, всі компоненти яких взаємозв'язані. Продукт реакції (Р) може впливати на 
ферменти клітин опосередковано – через клітинне ядро, яке містить систему синтезу 
ферментів (нуклеїнові кислоти). 

2. Механізм регуляції ферментативних процесів за допомогою клітинних 
мембран, що регулюють надходження і видалення продуктів реакції. Цей вид 
регуляції пов'язаний із тим, що ферменти в клітині вмонтовані в мембрани або в 
певні місця клітини і переміщення речовин до місць їх знаходження регулюється: 
чим більше надходить субстрату через мембрани, тим більше утворюється продукту. 
Таким чином, регуляція метаболічних процесів здійснюється не тільки шляхом 
зміни активності ферментів, але і розподілом субстратів, метаболітів у різних 
ділянках клітини. 

3. Регуляція ферментативних процесів за допомогою аденілатів (АТФ, АДФ, 
АМФ). Вона характерна для реакцій, пов'язаних з утворенням АТФ. Тобто, якщо 
АТФ у клітині є багато, то відбувається інгібування ферментів, що прискорюють 
його синтез (фосфофруктокіназа, ізоцитратдегідрогеназа, фумараза тощо). Коли 
концентрація АТФ в клітині низька, а отже, збільшена концентрація АДФ+АМФ, то 
це активує всі названі вище ферменти. 

4. Регуляція шляхом модифікації ферменту. Одним із різновидів модифікації 
ферментів є їх фосфорилювання-дефосфорилювання. В одних випадках 
фосфорилювання ферментів призводить до підвищення їх активності, в інших – 
навпаки. Наприклад, у клітинах жирової тканини є фермент ліпаза, яка може 
перебувати у двох формах – фосфорильованій і нефосфорильованій. Але 
фосфорильована ліпаза має значно вищу активність. Ключові ферменти 



енергетичного обміну – фосфорилаза і глікогенсинтетаза – також контролюються 
шляхом фосфорилювання і дефосфорилювання. Це здійснюється специфічними фер-
ментами – протеїнкіназою і протеїнфосфатазою, рівень активності яких регулюється 
гормонами. 

5. Регуляція за допомогою аденілатциклазної системи. Важлива роль тут 
належить аденілатциклазі та протеїнкіназі, що утворюють єдину регуляторну 
систему (каскад реакцій), необхідну для передачі фізіологічного сигналу з 
позаклітинного середовища всередину клітини. При цьому виникає цАМФ, який 
активує протеїнкінази. Протеїнкінази фосфорилюють певні ферменти, що 
призводить до зміни їх активності. 

3. Способи вираження активності ферментів 
 У біологічних об'єктах ферменти знаходяться в дуже мізерних концентраціях, 

тому для оцінки ферментативних процесів визначають не вміст ферментів, що 
пов'язано з великими труднощами, а швидкість каталізованої реакції. Швидкість 
ферментативної реакції залежить як від активності, так і від кількості 
ферменту. Дослідження проводять в умовах оптимальної температури (25 °С), рН 
середовища і повного насичення ферменту субстратом. Швидкість ферментативної 
реакції оцінюють за кількістю розщепленого субстрату або за кількістю утвореного 
продукту реакції. За міжнародну одиницю активності ферменту приймається та його 
кількість, що перетворює один мікромоль субстрату (мкмоль) за одну хвилину в 
стандартних умовах (МО=мкмоль/хв). Новою міжнародною одиницею активності 
ферменту є катал (кат.). Він відповідає кількості ферменту, що перетворює 1 моль 
субстрату в продукт за 1 с (Кат=моль/с). Відношення міжнародної одиниці (МО) до 
каталу виражається таким чином: 1 кат=1 моль•с-1=60 моль•хв-

1=60•106 мкмоль•хв-1=6•107 МО; або МО=1 мкмоль•хв-1=1/60 мкмоль•с-1=1/60 
мккат=16,67 нкат. Активність ферментів виражають ще через питому і молекулярну 
активність. Питома активність ферменту виражається числом одиниць 
ферментативної активності, що припадає на 1 мг білка. Чим вища питома 
активність, тим чистіший виділений фермент. Кількість молекул субстрату, що 
перетворюється однією молекулою ферменту за хвилину, називають сукупністю 
обертів, або молекулярною активністю ферменту. Наприклад, одна молекула 
каталази еритроцитів здатна розщепити за 1 хв 5•106 молекул перекису водню. 

Глибинний метод виробництва ферментів 
У цьому випадку мікроорганізми вирощуються в рідкому поживному 

середовищі. Технічно більш досконалий, ніж поверхневий, так як легко піддається 
автоматизації і механізації. Концентрація ферменту в середовищі при глибинному 
культивуванні зазвичай значно нижче, ніж у водних екстрактах поверхневої 
культури. Це викликає необхідність попереднього концентрування фільтрату перед 
його виділенням. 

При глибинному культивуванні продуцентів ферментів виділяють, як і в будь-
якому біотехнологічному процесі, 5 етапів. 

1. Приготування поживних середовищ залежить від складу компонентів. 
Деякі попередньо подрібнюють, відварюють або гідролітично 

розщеплюють. Готові до розчинення компоненти подають при постійному 
помішуванні в ємність для приготування середовища в певній 
послідовності. Стерилізацію середовища проводять або шляхом мікрофільтрації за 
допомогою напівпроникних мембран, або за допомогою високих температур. Час 
обробки в цьому випадку залежить як від інтенсивності фактора, так і від рівня 



обсіменіння об'єкта. Стерилізуються також всі комунікації та апарати. Повітря 
очищається до і після аерірованія. До - тому що містить частинки пилу органічної та 
неорганічної природи, після - тому що несе клітини продуцента. 

2. Отримання засевной матеріалу. 
Для засіву живильного середовища матеріал готують також глибинним 

методом. Вид його залежить від продуцента: для грибів це міцеліальних 
вегетативна маса, для бактерій - молода зростаюча культура на початковій стадії 
спороутворення. Отримання посівного матеріалу полягає у збільшенні маси 
продуцента в 3-4 стадії. Обсяг посівного матеріалу залежить 
від фізіологічних особливостей продуцента. Якщо продуцент розмножується лише 
вегетативно, він різко зростає (до 5-20%). Якщо ж відбувається рясне спороношення 
- скорочується до 1%. 

3. Виробниче культивування. 
Біосинтез ферментів в глибинній культурі протікає протягом 2-4 діб при 

безперервній подачі повітря і перемішуванні. Висока концентрація поживних 
речовин на перших етапах можуть гальмувати ріст біомаси продуцента, тому часто 
свіжа середовище або деякі її компоненти вводяться в ферментер на стадії активного 
зростання. Температурний оптимум знаходиться в інтервалі 22-32оС. У сучасних 
технологічних процесах ведеться безперервне автоматичне визначення вмісту в 
середовищі вуглеводів, кількості утворилися метаболітів і концентрації клітин. Дані 
надходять у комп'ютер, який визначає стратегію корекції процесу 
і автоматично регулює його. Цим досягається максимальна продуктивність і 
найкращу якість продуктів. 

4. Виділення. 
У міцелії тридобової культури зазвичай залишається не більше 15% 

ферментів. Решта виділяються в навколишнє клітини рідке середовище. У цьому 
випадку препарати ферментів виділяють з фільтратів після відділення біомаси. 

5. Отримання товарної форми. 
Виробництво ферментів при поверхневому культивуванні продуцентів 
При поверхневому методі культура росте на поверхні твердої зволоженою 

живильного середовища. Міцелій повністю огортає і досить міцно скріплює тверді 
частинки субстрату, з якого отримують поживні речовини. Оскільки 
для дихання клітини використовують кисень, то середовище повинна бути пухкою, 
а шар культури-продуцента невеликим. 

Вирощування виробничої культури відбувається зазвичай в асептичних умовах, 
але середу та кювети необхідно простерилізувати.Перед кожним новим 
завантаженням також необхідна стерилізація устаткування. 

Переваги поверхневої культури: значно більш висока кінцева концентрація 
ферменту на одиницю масу середовища (при осахаривании крохмалю 5 кг 
поверхневої культури замінюють 100 кг культуральної рідини), поверхнева культура 
відносно легко висушується, легко переводиться в товарну форму. 

Посівний матеріал може бути трьох видів: 
- Культура, що виросла на твердому живильному середовищі; 
- Споровий матеріал; 
- Міцеліальних культур, вирощена глибинним способом. 
У три етапи отримують і посівну культуру. Спочатку музейну культуру 

продуцента пересівають на 1 - 1.5 г зволожених стерильних пшеничних висівок у 
пробірку і вирощують в термостаті до рясного спороутворення. Другий етап - 



аналогічно, але в колбах, третій - у посудинах з 500 г середовища. 
Основу живильного середовища становлять пшеничні висівки, як джерело 

необхідних поживних і ростових речовин. Крім того, вони створюють необхідну 
структуру середовища. Для підвищення активності ферментів до висівкам можна 
додавати буряковий жом, соєвий шрот, крохмаль, рослинні відходи. Стерилізують 
середу гострим паром при помішуванні (температура - 105-140 С, час 60-90 
хвилин). Після цього середу засівають і розкладають рівним шаром в стерильних 
кюветах. Кювети поміщають в растільние камери. Культивують протягом 36-48 
годин. 

Зростання ділиться на три періоди, приблизно рівних за часом. Спочатку 
відбувається набухання конідій та їх проростання (температура не нижче 28о С), 
потім ріст міцелію у вигляді гармата сірувато-білого кольору (необхідно виводити 
тепло, що виділяється) і утворення конідій. Для створення сприятливих умов росту і 
розвитку продуцента необхідна аерація і підтримка оптимальної вологості (55-70%). 

Виросла в нерухомому шарі при поверхневому культивуванні культура являє 
корж з набряклих частинок середовища, щільно пов'язаних зрощеним 
міцелієм. Масу роздрібнюють до гранул 5-5 мм. Культуру висушують до 10-12% 
вологості при температурах не вище 40 ° С, не довше 30 хвилин. Іноді препарат 
застосовують прямо в неочищеному вигляді - у шкіряній і спиртової 
промисловості. У харчовій і особливо медичної промисловості використовуються 
ферменти тільки високого ступеня очищення. 

Схема очищення зводиться до наступного: 
- Звільнення від нерозчинних речовин; 
- Звільнення від супутніх розчинних речовин; 
- Фракціонування (як правило, хроматографічними методами). 
Для виділення ферменту з поверхневої культури необхідна екстракція. Як 

правило, екстраген - вода. При цьому в розчин переходять цукру, продукти гідролізу 
пектинових речовин і целюлози. Стадію виділення і очищення завершує 
сушіння. Після сушіння препарат повинен містити не більше 6-8% вологи, тоді він 
може в герметичній упаковці зберігатися до року без втрати активності. 

Стандартизація ферментного препарату - доведення активності ферменту 
до стандартної, що відповідає вимогам ГОСТ. Для цього використовуються різні 
нейтральні наповнювачі - крохмаль, лактоза та ін 

Враховуючи величезні перспективи застосування ферментних препаратів у 
різних галузях промисловості і сільського господарства, медицини, можна зробити 
висновок про необхідність розширення досліджень в цій області для оптимізації 
технології та гарантійного отримання високоактивних і стабільних препаратів 
мікробних ферментів. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте ферментаційні процеси. 
2. Назвіть методи ферментації. 
3. Назвіть основні методи вираження ферментів. 
V Використана література:   
39. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
40. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
  



Лекція №16 
Тема: Ферментативна технологія. 

План заняття 
4. Іммобілізовані ферменти та їх застосування. 
5. Конституційні та індуковані ферменти 
6. Способи вираження активності ферментів. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

3. Іммобілізовані ферменти та їх застосування. 
 Ферменти виявляють свою активність не тільки в мікропросторі клітини, але 

й поза організмом. Вони є виключно активними і специфічними каталізаторами, 
котрі мають недосяжну для хімічних каталізаторів активність і вибірковість і, крім 
того, прискорюють багато реакцій, для яких взагалі не відомі хімічні каталізатори. 
Тому практичне використання ферментів відкриває величезні можливості для 
розробки багатьох хімічних процесів, які йдуть у м'яких умовах з високим виходом 
цільових продуктів. Однак, по-перше, ферменти, ідеально пристосовані для роботи в 
живій клітині і у разі вилучення зі свого оточення стають дуже нестійкими і не 
можуть функціонувати достатньо тривалий термін. По-друге, ферменти, як правило, 
є гомогенними каталізаторами, що дуже незручно з технологічної точки зору, 
оскільки такий каталізатор важко відокремити від продуктів реакції і використати 
знову. По-третє, деякі хіміко-технологічні процеси бажано проводити за підвищеної 
температури, наприклад, для того, щоб не допустити забруднення продуктів синтезу 
(особливо лікарських препаратів) мікрофлорою; проте з підвищенням температури 
стабільність ферментів катастрофічно знижується. Окрім того, дуже часто потрібні 
органічні речовини можна одержувати з високим виходом лише в тому випадку, 
коли реакція йде виключно в середовищі органічного розчинника. Але в цих умовах 
звичайні ферменти також не здатні нормально працювати і швидко втрачають 
каталітичну активність. З цього випливає, що фермент, виділений із живої клітини, 
потребує значного вдосконалення. 

За останні 15-20 років проблему вдалося розв'язати, і ферменти стали 
повноправними компонентами технологічних схем виробництва. Це було досягнуто 
шляхом розвитку методів іммобілізації ферментів, тобто фіксації їх на якихось 
нерозчинних матеріалах, які запобігають руйнуванню ферментів, збільшують термін 
їхньої дії, перетворюють їх у гетерогенний каталізатор (наприклад, у вигляді зерен). 

Під іммобілізацією розуміють таку процедуру, внаслідок якої молекула 
ферменту тим чи іншим способом прикріплюється до певних об'єктів (носіїв), 
нерозчинних у воді (англ. іішпоЬіШ - нерухомий). Ці об'єкти разом із ферментом 
легко відокремлюються від розчину після завершення реакції. Хімічне 
«пришивання» ферменту до носія закріплює конформацію ферменту, що й є 
причиною підвищення стійкості та зниження лабільності. 

Іммобілізовані ферменти є начебто моделлю структурно організованих у 
клітині ферментів (мембрана - це та ж нерозчинна основа для сполучення із 
ферментом). 

Ферменти і ферментні системи традиційно застосовуються в 
найрізноманітніших галузях практичної діяльності: у харчовій, фармацевтичній, 
текстильній, хутровій, шкіряній та інших галузях промисловості, у медицині, 
сільському господарстві, органічному синтезі, хімічному аналізі. Останніми роками 



ферменти стали застосовувати для здійснення таких реакцій органічної хімії, як 
окислення, відновлення, метилювання, ацетилювання, дезамінування, 
декарбоксилювання, дегідратація, конденсація для поділу і відокремлення ізомерів 
тощо. Вже зараз стало очевидним, що застосування біокаталізу 
в тонкому органічному синтезі відкриває шлях до безвідходних і 
низькотемпературних процесів, які протікають до того ж у неагресивних 
середовищах. Немає сумнівів, що впровадження біокаталітичних процесів у хімічну 
технологію неминуче сприятиме економії сировини й енергії, зменшенню шкоди, 
якої сучасна промисловість завдає навколишньому середовищу. 
Оволодіння тонкими механізмами дії ферментів, без сумніву, надасть необмежені 
можливості одержання у величезних кількостях і з великою швидкістю корисних 
речовин у лабораторних і заводських умовах майже зі 100\% виходом. 

Таке широке застосування ферментів сприяло налагодженню промислового їх 
одержання у великих кількостях. Сировиною для цього служать тканини різних 
рослин і тварин, але найчастіше - мікроорганізми, які вирощують на селективних 
середовищах. Окрім того, мікроорганізми швидко накопичують свою біомасу, тому 
для їх культивування можуть бути використані дешеві поживні середовища. 
Наприклад, методами селекції, мутагенезу та генної інженерії вдалося одержати 
штами різноманітних видів бактерій, що продукують ті чи інші ферменти в значних 
кількостях: іноді з виходом понад 50\% від загальної маси клітинного білка. 

Таким чином, іммобілізовані ферменти - це штучно одержаний комплекс 
ферменту з нерозчинним у воді носієм. Однак, поняття «іммобілізація» необхідно 
розуміти ширше, тобто як будь-яке обмеження свободи руху білкової молекули 
ферменту в просторі. Окрім зв'язування з нерозчинним носієм, цього можна також 
досягти, наприклад, шляхом внутрішньомолекулярної або міжмолекулярної 
«зшивки» білкових молекул ферменту низькомолекулярними біфункціональними 
реагентами або ж приєднанням ферменту до розчинного полімеру. 

Іммобілізація здійснюється шляхом фізичної адсорбції ферментів на 
нерозчинному матеріалі; включенням ферментів до комірок гелю, а також 
ковалентним зв'язуванням ферменту з нерозчинним матеріалом або молекул 
ферменту між собою з утворенням нерозчинних поліферментних комплексів. Як 
адсорбенти використовують скло, силікагель, гідроксиапатити, целюлозу та її 
похідні, хітин, дек 

страни та ін. Для включення ферменту до комірок гелю використо- 
вують різноманітний гелеутворюючий матеріал, найчастіше поліак-риламідний 

гель. Як матеріал для ковалентного зв'язування ферментів застосовують 
поліпептиди, білки, похідні стиролу, поліакрила-мід, нейлон, різні похідні 
целюлози, крохмаль, агар, агарозу, а також скло, силікагель 
тощо. При ковалентному зв'язуванні ферменти знаходяться на хімічному поводку 
біля нерозчинного носія. 

При іммобілізації ферментів використовують ті ж самі принципи, що і при 
афінній хроматографії. Афінна хроматографія ґрунтується на біоспецифічній 
взаємодії біополімеру, що виділяється, або групи полімерів із певною речовиною. 
Цей вид хроматографії застосовується до ферментів, імуноглобулінів, рецепторних 
білків, які здатні вибірково за типом комплементарності зв'язуватися із субстратами, 
рецепторами, антигенами, інгібіторами, кофакторами. Принцип цього методу 
хроматографії полягає в тому, що на нерозчинному носії закріплюють речовину, 
здатну специфічно зв'язуватися з білком, що виділяється, зокрема, ферментом. Цю 



речовину називають лігандом. Оброблений таким чином носій (адсорбент) 
розміщують у колонці і через неї пропускають суміш білків. З адсорбентом 
зв'язується тільки той білок, який має спорідненість зі специфічним лігандом (рис. 
49). Потім білок знімають із колонки розчином, що викликає дисоціацію комплексу, 
який утворився між білком і лігандом. 

Під час одержання іммобілізованих ферментів вживають усіх запобіжних 
заходів для збереження активності ферменту. Іммобілізовані ферменти, як правило, 
менш активні, ніж вільні, оскільки зв'язування з носієм послаблює індукційний 
ефект і контакт із субстратом. 

У порівнянні з нативними попередниками іммобілізовані ферменти мають ряд 
переваг у разі їхнього використанні з прикладною метою. 

По-перше, іммобілізований фермент як гетерогенний каталізатор можна легко 
вилучити з реакційного середовища, що дає можливість: 

- зупинити в потрібний момент реакцію; 
- іще раз використати каталізатор; 
- одержати продукт, не забруднений ферментом, що є особливо важливим для 

харчового і фармацевтичного виробництва. 
По-друге, використання гетерогенних каталізаторів дозволяє здійснювати 

ферментативний процес безперервно, наприклад, у проточних колонках, і 
регулювати швидкість реакції, яку каталізують, а також вихід продукту шляхом 
зміни швидкості потоку. 

По-третє, іммобілізація або модифікація ферменту сприяє цілеспрямованій 
зміні властивостей каталізаторів, у тому числі його специфічності, залежності 
каталітичної активності від рН, іонного складу та інших параметрів середовища, і, 
що дуже важливо, його стабільності стосовно різного роду денатуруючих впливів. 

По-четверте, іммобілізація ферментів дає можливість регулювати їхню 
каталітичну активність шляхом зміни властивостей носія під впливом деяких 
фізичних факторів (світло, звук та ін.). На цій основі створюються механіко-
звукочутливі датчики, посилювачі слабких сигналів і безсрібляні фотографічні 
процеси. 

Основні вимоги, яким мають відповідати носії: 
- висока хімічна і біологічна стійкість; 
- висока механічна міцність; 
- достатня проникність для ферменту і субстратів; 
- висока пористість; 
- можливість одержання у вигляді зручних у технологічному відношенні форм 

(гранул, мембран, труб, листів і т. ін.); 
- легке переведення в реакційно-здатну форму (активація): 
- висока гідрофільність, яка забезпечує можливість проведення реакції 

зв'язування ферменту з носієм у водному середовищі; 
- невисока вартість. 
Як носії для іммобілізації ферментів білки використовують під час 

фундаментальних біохімічних досліджень, а також з практичною метою, особливо у 
медицині. Із точки зору практичного значення важливими властивостями білкових 
носіїв є висока місткість відносно ферментів, здатність до біодеградації, а також 
можливість застосування деяких із них (завдяки фібрилярній природі), у вигляді 
тонкої (товщиною 80 мкм) плівки (мембрана). Іммобілізацію на білкових носіях 
можна проводити і у відсутності, і у присутності зшиваючих агентів. 



До недоліків білків як носіїв медичних препаратів для використання їх in vivo 
слід віднести високу імуногенність (виняток становлять колаген та фібрин). 

Найчастіше як носії використовуються структурні білки (кератин, фіброїн, 
колаген); рухові білки (міозин), а також транспортні білки, наприклад, сироватковий 
альбумін. 

Природні носії-ліпіди. Питання щодо білок-ліпідних взаємодій давно 
привертають увагу дослідників, оскільки in vivo більшість ферментативних реакцій 
протікають поблизу або на поверхні біомемб-ран - білок-ліпідних утворень. Тому 
іммобілізація ферментів на природних ліпідних носіях (конструювання ансамблів 
білок-ліпід) може розглядатися як найоптимальніше наближення до умов 
функціонування ферментних систем у живій клітині. 

Для такої іммобілізації, як правило, використовуються природні ліпіди - 
компоненти біомембран (фосфатидилхолін, фосфатидил-етаноламіни, холестерин та 
ін.). Ліпідні носії застосовуються у вигляді моношарів на різних поверхнях або 
бішарів (як правило, сферичної форми - ліпосоми). Зазвичай ліпідні носії 
використовуються у вигляді моношарів на твердих поверхнях, наприклад, сілікагелі, 
аеросилі. Для приготування ліпосом найчастіше використовують фосфатидилхолін 
(лецитин), кардіоліпіни, сфінгомієліни. Ліпосоми - це бульбашки розміром від 20-30 
нм до 1-2 мкм, отримані з різних природних або синтетичних фосфоліпідів. 
Розміщені усередині ліпосом ферменти захищені від швидкого руйнування 
протеїназами організму, тому знаходяться в ньому відносно тривалий час, 
виявляючи свою відповідну дію. 

Дуже перспективною є галузь утворення багатоферментних систем (за типом 
поліферментних систем в організмі), закріплених на одному й тому ж носії, у 
безпосередній близькості один від одного. При цьому іммобілізуються два або 
декілька ферментів, які працюють послідовно, їх активні центри певним чином 
орієнтовані відносно один до одного. Таким шляхом вдається значно збільшити 
ефективність їх роботи: проміжні продукти, які утворюються під дією одного 
ферменту в такій системі відразу ж потрапляють на інший фермент. Це є особливо 
важливим, коли проміжні продукти нестійкі та легко руйнуються в навколишньому 
середовищі: у такій системі вони не виходять назовні, а відразу ж перероблюються. 

Можна навести низку прикладів, які свідчать про великі можливості інженерної 
ензимології в різних галузях промисловості, медицини, сільського 
господарства. Зокрема, іммобілізовану П-галакто-зидазу (фермент, який розщеплює 
лактозу до глюкози й галактози), приєднану до магнітного стрижня-мішалки, 
використовують для зменшення вмісту лактози в молоці, і таким чином вирішують 
проблему нестерпності до лактози в деяких людей. Оброблене таким чином молоко 
в замороженому вигляді зберігається значно довше і не піддається загусненню. За 
допомогою ферментативної технології отримують продукти харчування, зокрема 
вуглеводи (крохмаль та глюкозу) із целюлози та ін. 

У медичній практиці застосовується препарат «Дальцекс-три-псин», який являє 
собою лікарську форму трипсину, іммобілізованого на диальдегідцелюлозі і має 
пролонговану протеолітичну дію, застосовують для очищення гнійних ран та 
поліпшення процесу їх регенерації. Інший препарат трипсину - «Пакс-трипсин» є 
іммобілізованим трипсином на полотні трикотажного поліаміду; його 
використовують як матеріал для перев'язок. 

Фармпрепарат «Стрептодеказа», створений на основі іммобілізації препарату 
«Стрептокіназа» (який має тромболітичну активність) на водорозчинній матриці 



полісахаридної природи, здатний до тривалого існування в системі кровообігу, 
забезпечуючи пролонговану фібринолітичну дію в крові протягом 48-72 год. 
«Стрептоде-каза» з успіхом застосовується при тромбозах, інфаркті міокарда тощо, 
має перевагу перед стрептокіназою і фібринолізином, які швидко руйнуються після 
введення в організм. Після введення стрепто-декази, якщо це зробити вчасно, тромб 
майже безслідно зникає. 

Моделювання за допомогою інженерної ензимології процесу фотосинтезу з 
використанням іммобілізованих ферментів, кофакторів тощо має велике майбутнє. 

Нині здійснюються роботи з іммобілізації не тільки ферментів, але і 
кофакторів, гормонів, інгібіторів та інших біологічно активних лікувально-
профілактичних засобів з метою доставки їх в організм при захворюваннях, 
пов'язаних із їх недостатністю або відсутністю. Це усуває дефіцит деяких 
ферментів в організмі; видаляє вже відмерлі денатуровані структури через дію, 
головним чином, протеолітичних ферментів (зокрема, трипсину та хімотрипсину); 
забезпечує лі-зіс тромбів, детоксикацію організму і т.ін. Іммобілізовані ферменти 
почали використовуватися в спеціальних колонках для перфузії (очищення) крові 
типу «штучна нирка», «штучна печінка». Із лікувальною та діагностичною метою 
використовують іммобілізовані ферменти та інші речовини, введені в напівпроникні 
(наприклад, поліамідні) мікрокапсули розміром приблизно 200 ммк.  

 Іммобілізовані ферменти застосовуються для отримання амінокислот, 
гідроксикислот, а також природних речовин із дуже складною структурою, 
наприклад, стероїдів, порфіринів, алкалоїдів, простагландинів, антибіотиків тощо. 

Амінокислоти використовують у медицині, сільському господарстві, 
прикладній мікробіології і в багатьох галузях науки. Вони необхідні як компоненти 
харчування при недостатності якої-небудь із природних, особливо незамінних 
амінокислот, як складова частина внутрішньовенного харчування хворих, для 
створення лікарських і біологічно активних сполук і т. ін. 

Нижче подано схему безперервного потоку отримання Ь-аміно-кислоти Ь-
аланіну та регенерації коферменту в модельній системі, куди вихідний субстрат 
(молочна кислота) подається за допомогою насоса в камеру-реактор, який містить 
іммобілізовані на декстрані НАД+ та дві НАД-залежні дегідрогенази: лактат- і 
аланіндегідроге-нази. Із протилежного кінця реактора продукт реакції Ь-аланін 
видаляється із заданою швидкістю методом ультрафільтрації. 

Не менш важливим напрямком для медицини є іммобілізація клітин. Як 
приклад медичного використання досягнень біотехнології можна навести 
іммобілізацію клітин щитовидної залози для визначення тиреотропного 
гормону в біорідинах або тканинних екстрактах, отриманих з організму; введення □-
клітин підшлункової залози в організм при діабеті та ін. За допомогою 
іммобілізованих ферментів здійснюється не тільки промисловий синтез ряду 
фармпрепаратів, але й розроблені високочутливі методи аналізу ліків, експрес-аналіз 
біологічних компонентів (автомати для аналізу крові, сечі). 

Нині отримані деякі штучні каталізатори, які функціонують за 
принципом ферментативного каталізу. Вони отримали назву син-зимів. Окремі 
синзими дуже ефективні, але специфічності ферментівне мають. 

4. Конституційні та індуковані ферменти 
Ферменти, що постійно зустрічаються в тому чи іншому органі, називаються 

конституційними. Вони знаходяться практично в усіх клітинах і органах та 
забезпечують у них синтез білків, нуклеїнових кислот, утворення біологічних 



мембран та енергетичний обмін. Разом із тим, диференційовані клітини 
відрізняються між собою за функціями і набором різних ферментів. Наприклад, 
клітини печінки містять ферменти, завдяки яким відбувається синтез сечовини; 
клітини кори надниркових залоз мають ферменти, необхідні для синтезу стероїдних 
гормонів, а в м'язових клітинах є багато креатинфосфокінази. Ферменти, які наявні 
тільки в одному чи двох органах, називаються органоспецифічними ферментами. 
Наприклад, уроканіназа наявна тільки в печінці, кисла фосфатаза – переважно в 
передміхуровій залозі, аргіназа – в печінці. Ці ферменти найчастіше 
використовуються для діагностики захворювань. 

У кожній клітині відбуваються тисячі різних хімічних реакцій, кожна з яких 
каталізується специфічними ферментами. Як досягається їх гармонійна 
синхронізація? 

Клітина продукує енергію відповідно до потреб, виробляє стільки мономерів, 
скільки їх необхідно для біосинтезу білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів, тобто 
в нормі в клітинах і в усьому організмі немає нестачі чи надлишку 
(перевиробництва) продуктів реакцій. У регуляції ферментативних процесів мають 
значення кілька механізмів: 

1. Механізм саморегуляції ферментативних процесів, який 
базується на негативному або позитивному зворотному зв'язку. Механізм 
саморегуляції за принципом позитивного (+) зворотного зв'язку проявляється в 
автокаталітичних і ланцюгових реакціях. Сюди відносяться перетворення 
проферментів у активні форми ферментів. Так перетворюється пепсиноген упепсин, 
трипсиноген – у трипсин тощо. 

 Більшість регуляторних механізмів грунтується на принципах зворотного 
від'ємного зв'язку. Прикладом регульованих систем можуть бути поліферментні 
системи, всі компоненти яких взаємозв'язані. Продукт реакції (Р) може впливати на 
ферменти клітин опосередковано – через клітинне ядро, яке містить систему синтезу 
ферментів (нуклеїнові кислоти). 

2. Механізм регуляції ферментативних процесів за допомогою клітинних 
мембран, що регулюють надходження і видалення продуктів реакції. Цей вид 
регуляції пов'язаний із тим, що ферменти в клітині вмонтовані в мембрани або в 
певні місця клітини і переміщення речовин до місць їх знаходження регулюється: 
чим більше надходить субстрату через мембрани, тим більше утворюється продукту. 
Таким чином, регуляція метаболічних процесів здійснюється не тільки шляхом 
зміни активності ферментів, але і розподілом субстратів, метаболітів у різних 
ділянках клітини. 

3. Регуляція ферментативних процесів за допомогою аденілатів (АТФ, АДФ, 
АМФ). Вона характерна для реакцій, пов'язаних з утворенням АТФ. Тобто, якщо 
АТФ у клітині є багато, то відбувається інгібування ферментів, що прискорюють 
його синтез (фосфофруктокіназа, ізоцитратдегідрогеназа, фумараза тощо). Коли 
концентрація АТФ в клітині низька, а отже, збільшена концентрація АДФ+АМФ, то 
це активує всі названі вище ферменти. 

4. Регуляція шляхом модифікації ферменту. Одним із різновидів модифікації 
ферментів є їх фосфорилювання-дефосфорилювання. В одних випадках 
фосфорилювання ферментів призводить до підвищення їх активності, в інших – 
навпаки. Наприклад, у клітинах жирової тканини є фермент ліпаза, яка може 
перебувати у двох формах – фосфорильованій і нефосфорильованій. Але 
фосфорильована ліпаза має значно вищу активність. Ключові ферменти 



енергетичного обміну – фосфорилаза і глікогенсинтетаза – також контролюються 
шляхом фосфорилювання і дефосфорилювання. Це здійснюється специфічними фер-
ментами – протеїнкіназою і протеїнфосфатазою, рівень активності яких регулюється 
гормонами. 

5. Регуляція за допомогою аденілатциклазної системи. Важлива роль тут 
належить аденілатциклазі та протеїнкіназі, що утворюють єдину регуляторну 
систему (каскад реакцій), необхідну для передачі фізіологічного сигналу з 
позаклітинного середовища всередину клітини. При цьому виникає цАМФ, який 
активує протеїнкінази. Протеїнкінази фосфорилюють певні ферменти, що 
призводить до зміни їх активності. 

3. Способи вираження активності ферментів 
 У біологічних об'єктах ферменти знаходяться в дуже мізерних концентраціях, 

тому для оцінки ферментативних процесів визначають не вміст ферментів, що 
пов'язано з великими труднощами, а швидкість каталізованої реакції. Швидкість 
ферментативної реакції залежить як від активності, так і від кількості 
ферменту. Дослідження проводять в умовах оптимальної температури (25 °С), рН 
середовища і повного насичення ферменту субстратом. Швидкість ферментативної 
реакції оцінюють за кількістю розщепленого субстрату або за кількістю утвореного 
продукту реакції. За міжнародну одиницю активності ферменту приймається та його 
кількість, що перетворює один мікромоль субстрату (мкмоль) за одну хвилину в 
стандартних умовах (МО=мкмоль/хв). Новою міжнародною одиницею активності 
ферменту є катал (кат.). Він відповідає кількості ферменту, що перетворює 1 моль 
субстрату в продукт за 1 с (Кат=моль/с). Відношення міжнародної одиниці (МО) до 
каталу виражається таким чином: 1 кат=1 моль•с-1=60 моль•хв-

1=60•106 мкмоль•хв-1=6•107 МО; або МО=1 мкмоль•хв-1=1/60 мкмоль•с-1=1/60 
мккат=16,67 нкат. Активність ферментів виражають ще через питому і молекулярну 
активність. Питома активність ферменту виражається числом одиниць 
ферментативної активності, що припадає на 1 мг білка. Чим вища питома 
активність, тим чистіший виділений фермент. Кількість молекул субстрату, що 
перетворюється однією молекулою ферменту за хвилину, називають сукупністю 
обертів, або молекулярною активністю ферменту. Наприклад, одна молекула 
каталази еритроцитів здатна розщепити за 1 хв 5•106 молекул перекису водню. 

Глибинний метод виробництва ферментів 
У цьому випадку мікроорганізми вирощуються в рідкому поживному 

середовищі. Технічно більш досконалий, ніж поверхневий, так як легко піддається 
автоматизації і механізації. Концентрація ферменту в середовищі при глибинному 
культивуванні зазвичай значно нижче, ніж у водних екстрактах поверхневої 
культури. Це викликає необхідність попереднього концентрування фільтрату перед 
його виділенням. 

При глибинному культивуванні продуцентів ферментів виділяють, як і в будь-
якому біотехнологічному процесі, 5 етапів. 

1. Приготування поживних середовищ залежить від складу компонентів. 
Деякі попередньо подрібнюють, відварюють або гідролітично 

розщеплюють. Готові до розчинення компоненти подають при постійному 
помішуванні в ємність для приготування середовища в певній 
послідовності. Стерилізацію середовища проводять або шляхом мікрофільтрації за 
допомогою напівпроникних мембран, або за допомогою високих температур. Час 
обробки в цьому випадку залежить як від інтенсивності фактора, так і від рівня 



обсіменіння об'єкта. Стерилізуються також всі комунікації та апарати. Повітря 
очищається до і після аерірованія. До - тому що містить частинки пилу органічної та 
неорганічної природи, після - тому що несе клітини продуцента. 

2. Отримання засевной матеріалу. 
Для засіву живильного середовища матеріал готують також глибинним 

методом. Вид його залежить від продуцента: для грибів це міцеліальних 
вегетативна маса, для бактерій - молода зростаюча культура на початковій стадії 
спороутворення. Отримання посівного матеріалу полягає у збільшенні маси 
продуцента в 3-4 стадії. Обсяг посівного матеріалу залежить 
від фізіологічних особливостей продуцента. Якщо продуцент розмножується лише 
вегетативно, він різко зростає (до 5-20%). Якщо ж відбувається рясне спороношення 
- скорочується до 1%. 

3. Виробниче культивування. 
Біосинтез ферментів в глибинній культурі протікає протягом 2-4 діб при 

безперервній подачі повітря і перемішуванні. Висока концентрація поживних 
речовин на перших етапах можуть гальмувати ріст біомаси продуцента, тому часто 
свіжа середовище або деякі її компоненти вводяться в ферментер на стадії активного 
зростання. Температурний оптимум знаходиться в інтервалі 22-32оС. У сучасних 
технологічних процесах ведеться безперервне автоматичне визначення вмісту в 
середовищі вуглеводів, кількості утворилися метаболітів і концентрації клітин. Дані 
надходять у комп'ютер, який визначає стратегію корекції процесу 
і автоматично регулює його. Цим досягається максимальна продуктивність і 
найкращу якість продуктів. 

4. Виділення. 
У міцелії тридобової культури зазвичай залишається не більше 15% 

ферментів. Решта виділяються в навколишнє клітини рідке середовище. У цьому 
випадку препарати ферментів виділяють з фільтратів після відділення біомаси. 

5. Отримання товарної форми. 
Виробництво ферментів при поверхневому культивуванні продуцентів 
При поверхневому методі культура росте на поверхні твердої зволоженою 

живильного середовища. Міцелій повністю огортає і досить міцно скріплює тверді 
частинки субстрату, з якого отримують поживні речовини. Оскільки 
для дихання клітини використовують кисень, то середовище повинна бути пухкою, 
а шар культури-продуцента невеликим. 

Вирощування виробничої культури відбувається зазвичай в асептичних умовах, 
але середу та кювети необхідно простерилізувати.Перед кожним новим 
завантаженням також необхідна стерилізація устаткування. 

Переваги поверхневої культури: значно більш висока кінцева концентрація 
ферменту на одиницю масу середовища (при осахаривании крохмалю 5 кг 
поверхневої культури замінюють 100 кг культуральної рідини), поверхнева культура 
відносно легко висушується, легко переводиться в товарну форму. 

Посівний матеріал може бути трьох видів: 
- Культура, що виросла на твердому живильному середовищі; 
- Споровий матеріал; 
- Міцеліальних культур, вирощена глибинним способом. 
У три етапи отримують і посівну культуру. Спочатку музейну культуру 

продуцента пересівають на 1 - 1.5 г зволожених стерильних пшеничних висівок у 
пробірку і вирощують в термостаті до рясного спороутворення. Другий етап - 



аналогічно, але в колбах, третій - у посудинах з 500 г середовища. 
Основу живильного середовища становлять пшеничні висівки, як джерело 

необхідних поживних і ростових речовин. Крім того, вони створюють необхідну 
структуру середовища. Для підвищення активності ферментів до висівкам можна 
додавати буряковий жом, соєвий шрот, крохмаль, рослинні відходи. Стерилізують 
середу гострим паром при помішуванні (температура - 105-140 С, час 60-90 
хвилин). Після цього середу засівають і розкладають рівним шаром в стерильних 
кюветах. Кювети поміщають в растільние камери. Культивують протягом 36-48 
годин. 

Зростання ділиться на три періоди, приблизно рівних за часом. Спочатку 
відбувається набухання конідій та їх проростання (температура не нижче 28о С), 
потім ріст міцелію у вигляді гармата сірувато-білого кольору (необхідно виводити 
тепло, що виділяється) і утворення конідій. Для створення сприятливих умов росту і 
розвитку продуцента необхідна аерація і підтримка оптимальної вологості (55-70%). 

Виросла в нерухомому шарі при поверхневому культивуванні культура являє 
корж з набряклих частинок середовища, щільно пов'язаних зрощеним 
міцелієм. Масу роздрібнюють до гранул 5-5 мм. Культуру висушують до 10-12% 
вологості при температурах не вище 40 ° С, не довше 30 хвилин. Іноді препарат 
застосовують прямо в неочищеному вигляді - у шкіряній і спиртової 
промисловості. У харчовій і особливо медичної промисловості використовуються 
ферменти тільки високого ступеня очищення. 

Схема очищення зводиться до наступного: 
- Звільнення від нерозчинних речовин; 
- Звільнення від супутніх розчинних речовин; 
- Фракціонування (як правило, хроматографічними методами). 
Для виділення ферменту з поверхневої культури необхідна екстракція. Як 

правило, екстраген - вода. При цьому в розчин переходять цукру, продукти гідролізу 
пектинових речовин і целюлози. Стадію виділення і очищення завершує 
сушіння. Після сушіння препарат повинен містити не більше 6-8% вологи, тоді він 
може в герметичній упаковці зберігатися до року без втрати активності. 

Стандартизація ферментного препарату - доведення активності ферменту 
до стандартної, що відповідає вимогам ГОСТ. Для цього використовуються різні 
нейтральні наповнювачі - крохмаль, лактоза та ін 

Враховуючи величезні перспективи застосування ферментних препаратів у 
різних галузях промисловості і сільського господарства, медицини, можна зробити 
висновок про необхідність розширення досліджень в цій області для оптимізації 
технології та гарантійного отримання високоактивних і стабільних препаратів 
мікробних ферментів. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте ферментаційні процеси. 
2. Назвіть методи ферментації. 
3. Назвіть основні методи вираження ферментів. 
V Використана література:   
41. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
42. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
  



Лекція №17 
Тема: Інженерна ензимологія. 

План заняття 
7. Іммобілізовані ферменти та їх застосування. 
8. Конституційні та індуковані ферменти 
9. Способи вираження активності ферментів. 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

5. Іммобілізовані ферменти та їх застосування. 
 Ферменти виявляють свою активність не тільки в мікропросторі клітини, але 

й поза організмом. Вони є виключно активними і специфічними каталізаторами, 
котрі мають недосяжну для хімічних каталізаторів активність і вибірковість і, крім 
того, прискорюють багато реакцій, для яких взагалі не відомі хімічні каталізатори. 
Тому практичне використання ферментів відкриває величезні можливості для 
розробки багатьох хімічних процесів, які йдуть у м'яких умовах з високим виходом 
цільових продуктів. Однак, по-перше, ферменти, ідеально пристосовані для роботи в 
живій клітині і у разі вилучення зі свого оточення стають дуже нестійкими і не 
можуть функціонувати достатньо тривалий термін. По-друге, ферменти, як правило, 
є гомогенними каталізаторами, що дуже незручно з технологічної точки зору, 
оскільки такий каталізатор важко відокремити від продуктів реакції і використати 
знову. По-третє, деякі хіміко-технологічні процеси бажано проводити за підвищеної 
температури, наприклад, для того, щоб не допустити забруднення продуктів синтезу 
(особливо лікарських препаратів) мікрофлорою; проте з підвищенням температури 
стабільність ферментів катастрофічно знижується. Окрім того, дуже часто потрібні 
органічні речовини можна одержувати з високим виходом лише в тому випадку, 
коли реакція йде виключно в середовищі органічного розчинника. Але в цих умовах 
звичайні ферменти також не здатні нормально працювати і швидко втрачають 
каталітичну активність. З цього випливає, що фермент, виділений із живої клітини, 
потребує значного вдосконалення. 

За останні 15-20 років проблему вдалося розв'язати, і ферменти стали 
повноправними компонентами технологічних схем виробництва. Це було досягнуто 
шляхом розвитку методів іммобілізації ферментів, тобто фіксації їх на якихось 
нерозчинних матеріалах, які запобігають руйнуванню ферментів, збільшують термін 
їхньої дії, перетворюють їх у гетерогенний каталізатор (наприклад, у вигляді зерен). 

Під іммобілізацією розуміють таку процедуру, внаслідок якої молекула 
ферменту тим чи іншим способом прикріплюється до певних об'єктів (носіїв), 
нерозчинних у воді (англ. іішпоЬіШ - нерухомий). Ці об'єкти разом із ферментом 
легко відокремлюються від розчину після завершення реакції. Хімічне 
«пришивання» ферменту до носія закріплює конформацію ферменту, що й є 
причиною підвищення стійкості та зниження лабільності. 

Іммобілізовані ферменти є начебто моделлю структурно організованих у 
клітині ферментів (мембрана - це та ж нерозчинна основа для сполучення із 
ферментом). 

Ферменти і ферментні системи традиційно застосовуються в 
найрізноманітніших галузях практичної діяльності: у харчовій, фармацевтичній, 
текстильній, хутровій, шкіряній та інших галузях промисловості, у медицині, 
сільському господарстві, органічному синтезі, хімічному аналізі. Останніми роками 



ферменти стали застосовувати для здійснення таких реакцій органічної хімії, як 
окислення, відновлення, метилювання, ацетилювання, дезамінування, 
декарбоксилювання, дегідратація, конденсація для поділу і відокремлення ізомерів 
тощо. Вже зараз стало очевидним, що застосування біокаталізу 
в тонкому органічному синтезі відкриває шлях до безвідходних і 
низькотемпературних процесів, які протікають до того ж у неагресивних 
середовищах. Немає сумнівів, що впровадження біокаталітичних процесів у хімічну 
технологію неминуче сприятиме економії сировини й енергії, зменшенню шкоди, 
якої сучасна промисловість завдає навколишньому середовищу. 
Оволодіння тонкими механізмами дії ферментів, без сумніву, надасть необмежені 
можливості одержання у величезних кількостях і з великою швидкістю корисних 
речовин у лабораторних і заводських умовах майже зі 100\% виходом. 

Таке широке застосування ферментів сприяло налагодженню промислового їх 
одержання у великих кількостях. Сировиною для цього служать тканини різних 
рослин і тварин, але найчастіше - мікроорганізми, які вирощують на селективних 
середовищах. Окрім того, мікроорганізми швидко накопичують свою біомасу, тому 
для їх культивування можуть бути використані дешеві поживні середовища. 
Наприклад, методами селекції, мутагенезу та генної інженерії вдалося одержати 
штами різноманітних видів бактерій, що продукують ті чи інші ферменти в значних 
кількостях: іноді з виходом понад 50\% від загальної маси клітинного білка. 

Таким чином, іммобілізовані ферменти - це штучно одержаний комплекс 
ферменту з нерозчинним у воді носієм. Однак, поняття «іммобілізація» необхідно 
розуміти ширше, тобто як будь-яке обмеження свободи руху білкової молекули 
ферменту в просторі. Окрім зв'язування з нерозчинним носієм, цього можна також 
досягти, наприклад, шляхом внутрішньомолекулярної або міжмолекулярної 
«зшивки» білкових молекул ферменту низькомолекулярними біфункціональними 
реагентами або ж приєднанням ферменту до розчинного полімеру. 

Іммобілізація здійснюється шляхом фізичної адсорбції ферментів на 
нерозчинному матеріалі; включенням ферментів до комірок гелю, а також 
ковалентним зв'язуванням ферменту з нерозчинним матеріалом або молекул 
ферменту між собою з утворенням нерозчинних поліферментних комплексів. Як 
адсорбенти використовують скло, силікагель, гідроксиапатити, целюлозу та її 
похідні, хітин, дек 

страни та ін. Для включення ферменту до комірок гелю використо- 
вують різноманітний гелеутворюючий матеріал, найчастіше поліак-риламідний 

гель. Як матеріал для ковалентного зв'язування ферментів застосовують 
поліпептиди, білки, похідні стиролу, поліакрила-мід, нейлон, різні похідні 
целюлози, крохмаль, агар, агарозу, а також скло, силікагель 
тощо. При ковалентному зв'язуванні ферменти знаходяться на хімічному поводку 
біля нерозчинного носія. 

При іммобілізації ферментів використовують ті ж самі принципи, що і при 
афінній хроматографії. Афінна хроматографія ґрунтується на біоспецифічній 
взаємодії біополімеру, що виділяється, або групи полімерів із певною речовиною. 
Цей вид хроматографії застосовується до ферментів, імуноглобулінів, рецепторних 
білків, які здатні вибірково за типом комплементарності зв'язуватися із субстратами, 
рецепторами, антигенами, інгібіторами, кофакторами. Принцип цього методу 
хроматографії полягає в тому, що на нерозчинному носії закріплюють речовину, 
здатну специфічно зв'язуватися з білком, що виділяється, зокрема, ферментом. Цю 



речовину називають лігандом. Оброблений таким чином носій (адсорбент) 
розміщують у колонці і через неї пропускають суміш білків. З адсорбентом 
зв'язується тільки той білок, який має спорідненість зі специфічним лігандом (рис. 
49). Потім білок знімають із колонки розчином, що викликає дисоціацію комплексу, 
який утворився між білком і лігандом. 

Під час одержання іммобілізованих ферментів вживають усіх запобіжних 
заходів для збереження активності ферменту. Іммобілізовані ферменти, як правило, 
менш активні, ніж вільні, оскільки зв'язування з носієм послаблює індукційний 
ефект і контакт із субстратом. 

У порівнянні з нативними попередниками іммобілізовані ферменти мають ряд 
переваг у разі їхнього використанні з прикладною метою. 

По-перше, іммобілізований фермент як гетерогенний каталізатор можна легко 
вилучити з реакційного середовища, що дає можливість: 

- зупинити в потрібний момент реакцію; 
- іще раз використати каталізатор; 
- одержати продукт, не забруднений ферментом, що є особливо важливим для 

харчового і фармацевтичного виробництва. 
По-друге, використання гетерогенних каталізаторів дозволяє здійснювати 

ферментативний процес безперервно, наприклад, у проточних колонках, і 
регулювати швидкість реакції, яку каталізують, а також вихід продукту шляхом 
зміни швидкості потоку. 

По-третє, іммобілізація або модифікація ферменту сприяє цілеспрямованій 
зміні властивостей каталізаторів, у тому числі його специфічності, залежності 
каталітичної активності від рН, іонного складу та інших параметрів середовища, і, 
що дуже важливо, його стабільності стосовно різного роду денатуруючих впливів. 

По-четверте, іммобілізація ферментів дає можливість регулювати їхню 
каталітичну активність шляхом зміни властивостей носія під впливом деяких 
фізичних факторів (світло, звук та ін.). На цій основі створюються механіко-
звукочутливі датчики, посилювачі слабких сигналів і безсрібляні фотографічні 
процеси. 

Основні вимоги, яким мають відповідати носії: 
- висока хімічна і біологічна стійкість; 
- висока механічна міцність; 
- достатня проникність для ферменту і субстратів; 
- висока пористість; 
- можливість одержання у вигляді зручних у технологічному відношенні форм 

(гранул, мембран, труб, листів і т. ін.); 
- легке переведення в реакційно-здатну форму (активація): 
- висока гідрофільність, яка забезпечує можливість проведення реакції 

зв'язування ферменту з носієм у водному середовищі; 
- невисока вартість. 
Як носії для іммобілізації ферментів білки використовують під час 

фундаментальних біохімічних досліджень, а також з практичною метою, особливо у 
медицині. Із точки зору практичного значення важливими властивостями білкових 
носіїв є висока місткість відносно ферментів, здатність до біодеградації, а також 
можливість застосування деяких із них (завдяки фібрилярній природі), у вигляді 
тонкої (товщиною 80 мкм) плівки (мембрана). Іммобілізацію на білкових носіях 
можна проводити і у відсутності, і у присутності зшиваючих агентів. 



До недоліків білків як носіїв медичних препаратів для використання їх in vivo 
слід віднести високу імуногенність (виняток становлять колаген та фібрин). 

Найчастіше як носії використовуються структурні білки (кератин, фіброїн, 
колаген); рухові білки (міозин), а також транспортні білки, наприклад, сироватковий 
альбумін. 

Природні носії-ліпіди. Питання щодо білок-ліпідних взаємодій давно 
привертають увагу дослідників, оскільки in vivo більшість ферментативних реакцій 
протікають поблизу або на поверхні біомемб-ран - білок-ліпідних утворень. Тому 
іммобілізація ферментів на природних ліпідних носіях (конструювання ансамблів 
білок-ліпід) може розглядатися як найоптимальніше наближення до умов 
функціонування ферментних систем у живій клітині. 

Для такої іммобілізації, як правило, використовуються природні ліпіди - 
компоненти біомембран (фосфатидилхолін, фосфатидил-етаноламіни, холестерин та 
ін.). Ліпідні носії застосовуються у вигляді моношарів на різних поверхнях або 
бішарів (як правило, сферичної форми - ліпосоми). Зазвичай ліпідні носії 
використовуються у вигляді моношарів на твердих поверхнях, наприклад, сілікагелі, 
аеросилі. Для приготування ліпосом найчастіше використовують фосфатидилхолін 
(лецитин), кардіоліпіни, сфінгомієліни. Ліпосоми - це бульбашки розміром від 20-30 
нм до 1-2 мкм, отримані з різних природних або синтетичних фосфоліпідів. 
Розміщені усередині ліпосом ферменти захищені від швидкого руйнування 
протеїназами організму, тому знаходяться в ньому відносно тривалий час, 
виявляючи свою відповідну дію. 

Дуже перспективною є галузь утворення багатоферментних систем (за типом 
поліферментних систем в організмі), закріплених на одному й тому ж носії, у 
безпосередній близькості один від одного. При цьому іммобілізуються два або 
декілька ферментів, які працюють послідовно, їх активні центри певним чином 
орієнтовані відносно один до одного. Таким шляхом вдається значно збільшити 
ефективність їх роботи: проміжні продукти, які утворюються під дією одного 
ферменту в такій системі відразу ж потрапляють на інший фермент. Це є особливо 
важливим, коли проміжні продукти нестійкі та легко руйнуються в навколишньому 
середовищі: у такій системі вони не виходять назовні, а відразу ж перероблюються. 

Можна навести низку прикладів, які свідчать про великі можливості інженерної 
ензимології в різних галузях промисловості, медицини, сільського 
господарства. Зокрема, іммобілізовану П-галакто-зидазу (фермент, який розщеплює 
лактозу до глюкози й галактози), приєднану до магнітного стрижня-мішалки, 
використовують для зменшення вмісту лактози в молоці, і таким чином вирішують 
проблему нестерпності до лактози в деяких людей. Оброблене таким чином молоко 
в замороженому вигляді зберігається значно довше і не піддається загусненню. За 
допомогою ферментативної технології отримують продукти харчування, зокрема 
вуглеводи (крохмаль та глюкозу) із целюлози та ін. 

У медичній практиці застосовується препарат «Дальцекс-три-псин», який являє 
собою лікарську форму трипсину, іммобілізованого на диальдегідцелюлозі і має 
пролонговану протеолітичну дію, застосовують для очищення гнійних ран та 
поліпшення процесу їх регенерації. Інший препарат трипсину - «Пакс-трипсин» є 
іммобілізованим трипсином на полотні трикотажного поліаміду; його 
використовують як матеріал для перев'язок. 

Фармпрепарат «Стрептодеказа», створений на основі іммобілізації препарату 
«Стрептокіназа» (який має тромболітичну активність) на водорозчинній матриці 



полісахаридної природи, здатний до тривалого існування в системі кровообігу, 
забезпечуючи пролонговану фібринолітичну дію в крові протягом 48-72 год. 
«Стрептоде-каза» з успіхом застосовується при тромбозах, інфаркті міокарда тощо, 
має перевагу перед стрептокіназою і фібринолізином, які швидко руйнуються після 
введення в організм. Після введення стрепто-декази, якщо це зробити вчасно, тромб 
майже безслідно зникає. 

Моделювання за допомогою інженерної ензимології процесу фотосинтезу з 
використанням іммобілізованих ферментів, кофакторів тощо має велике майбутнє. 

Нині здійснюються роботи з іммобілізації не тільки ферментів, але і 
кофакторів, гормонів, інгібіторів та інших біологічно активних лікувально-
профілактичних засобів з метою доставки їх в організм при захворюваннях, 
пов'язаних із їх недостатністю або відсутністю. Це усуває дефіцит деяких 
ферментів в організмі; видаляє вже відмерлі денатуровані структури через дію, 
головним чином, протеолітичних ферментів (зокрема, трипсину та хімотрипсину); 
забезпечує лі-зіс тромбів, детоксикацію організму і т.ін. Іммобілізовані ферменти 
почали використовуватися в спеціальних колонках для перфузії (очищення) крові 
типу «штучна нирка», «штучна печінка». Із лікувальною та діагностичною метою 
використовують іммобілізовані ферменти та інші речовини, введені в напівпроникні 
(наприклад, поліамідні) мікрокапсули розміром приблизно 200 ммк.  

 Іммобілізовані ферменти застосовуються для отримання амінокислот, 
гідроксикислот, а також природних речовин із дуже складною структурою, 
наприклад, стероїдів, порфіринів, алкалоїдів, простагландинів, антибіотиків тощо. 

Амінокислоти використовують у медицині, сільському господарстві, 
прикладній мікробіології і в багатьох галузях науки. Вони необхідні як компоненти 
харчування при недостатності якої-небудь із природних, особливо незамінних 
амінокислот, як складова частина внутрішньовенного харчування хворих, для 
створення лікарських і біологічно активних сполук і т. ін. 

Нижче подано схему безперервного потоку отримання Ь-аміно-кислоти Ь-
аланіну та регенерації коферменту в модельній системі, куди вихідний субстрат 
(молочна кислота) подається за допомогою насоса в камеру-реактор, який містить 
іммобілізовані на декстрані НАД+ та дві НАД-залежні дегідрогенази: лактат- і 
аланіндегідроге-нази. Із протилежного кінця реактора продукт реакції Ь-аланін 
видаляється із заданою швидкістю методом ультрафільтрації. 

Не менш важливим напрямком для медицини є іммобілізація клітин. Як 
приклад медичного використання досягнень біотехнології можна навести 
іммобілізацію клітин щитовидної залози для визначення тиреотропного 
гормону в біорідинах або тканинних екстрактах, отриманих з організму; введення □-
клітин підшлункової залози в організм при діабеті та ін. За допомогою 
іммобілізованих ферментів здійснюється не тільки промисловий синтез ряду 
фармпрепаратів, але й розроблені високочутливі методи аналізу ліків, експрес-аналіз 
біологічних компонентів (автомати для аналізу крові, сечі). 

Нині отримані деякі штучні каталізатори, які функціонують за 
принципом ферментативного каталізу. Вони отримали назву син-зимів. Окремі 
синзими дуже ефективні, але специфічності ферментівне мають. 

6. Конституційні та індуковані ферменти 
Ферменти, що постійно зустрічаються в тому чи іншому органі, називаються 

конституційними. Вони знаходяться практично в усіх клітинах і органах та 
забезпечують у них синтез білків, нуклеїнових кислот, утворення біологічних 



мембран та енергетичний обмін. Разом із тим, диференційовані клітини 
відрізняються між собою за функціями і набором різних ферментів. Наприклад, 
клітини печінки містять ферменти, завдяки яким відбувається синтез сечовини; 
клітини кори надниркових залоз мають ферменти, необхідні для синтезу стероїдних 
гормонів, а в м'язових клітинах є багато креатинфосфокінази. Ферменти, які наявні 
тільки в одному чи двох органах, називаються органоспецифічними ферментами. 
Наприклад, уроканіназа наявна тільки в печінці, кисла фосфатаза – переважно в 
передміхуровій залозі, аргіназа – в печінці. Ці ферменти найчастіше 
використовуються для діагностики захворювань. 

У кожній клітині відбуваються тисячі різних хімічних реакцій, кожна з яких 
каталізується специфічними ферментами. Як досягається їх гармонійна 
синхронізація? 

Клітина продукує енергію відповідно до потреб, виробляє стільки мономерів, 
скільки їх необхідно для біосинтезу білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів, тобто 
в нормі в клітинах і в усьому організмі немає нестачі чи надлишку 
(перевиробництва) продуктів реакцій. У регуляції ферментативних процесів мають 
значення кілька механізмів: 

1. Механізм саморегуляції ферментативних процесів, який 
базується на негативному або позитивному зворотному зв'язку. Механізм 
саморегуляції за принципом позитивного (+) зворотного зв'язку проявляється в 
автокаталітичних і ланцюгових реакціях. Сюди відносяться перетворення 
проферментів у активні форми ферментів. Так перетворюється пепсиноген упепсин, 
трипсиноген – у трипсин тощо. 

 Більшість регуляторних механізмів грунтується на принципах зворотного 
від'ємного зв'язку. Прикладом регульованих систем можуть бути поліферментні 
системи, всі компоненти яких взаємозв'язані. Продукт реакції (Р) може впливати на 
ферменти клітин опосередковано – через клітинне ядро, яке містить систему синтезу 
ферментів (нуклеїнові кислоти). 

2. Механізм регуляції ферментативних процесів за допомогою клітинних 
мембран, що регулюють надходження і видалення продуктів реакції. Цей вид 
регуляції пов'язаний із тим, що ферменти в клітині вмонтовані в мембрани або в 
певні місця клітини і переміщення речовин до місць їх знаходження регулюється: 
чим більше надходить субстрату через мембрани, тим більше утворюється продукту. 
Таким чином, регуляція метаболічних процесів здійснюється не тільки шляхом 
зміни активності ферментів, але і розподілом субстратів, метаболітів у різних 
ділянках клітини. 

3. Регуляція ферментативних процесів за допомогою аденілатів (АТФ, АДФ, 
АМФ). Вона характерна для реакцій, пов'язаних з утворенням АТФ. Тобто, якщо 
АТФ у клітині є багато, то відбувається інгібування ферментів, що прискорюють 
його синтез (фосфофруктокіназа, ізоцитратдегідрогеназа, фумараза тощо). Коли 
концентрація АТФ в клітині низька, а отже, збільшена концентрація АДФ+АМФ, то 
це активує всі названі вище ферменти. 

4. Регуляція шляхом модифікації ферменту. Одним із різновидів модифікації 
ферментів є їх фосфорилювання-дефосфорилювання. В одних випадках 
фосфорилювання ферментів призводить до підвищення їх активності, в інших – 
навпаки. Наприклад, у клітинах жирової тканини є фермент ліпаза, яка може 
перебувати у двох формах – фосфорильованій і нефосфорильованій. Але 
фосфорильована ліпаза має значно вищу активність. Ключові ферменти 



енергетичного обміну – фосфорилаза і глікогенсинтетаза – також контролюються 
шляхом фосфорилювання і дефосфорилювання. Це здійснюється специфічними фер-
ментами – протеїнкіназою і протеїнфосфатазою, рівень активності яких регулюється 
гормонами. 

5. Регуляція за допомогою аденілатциклазної системи. Важлива роль тут 
належить аденілатциклазі та протеїнкіназі, що утворюють єдину регуляторну 
систему (каскад реакцій), необхідну для передачі фізіологічного сигналу з 
позаклітинного середовища всередину клітини. При цьому виникає цАМФ, який 
активує протеїнкінази. Протеїнкінази фосфорилюють певні ферменти, що 
призводить до зміни їх активності. 

3. Способи вираження активності ферментів 
 У біологічних об'єктах ферменти знаходяться в дуже мізерних концентраціях, 

тому для оцінки ферментативних процесів визначають не вміст ферментів, що 
пов'язано з великими труднощами, а швидкість каталізованої реакції. Швидкість 
ферментативної реакції залежить як від активності, так і від кількості 
ферменту. Дослідження проводять в умовах оптимальної температури (25 °С), рН 
середовища і повного насичення ферменту субстратом. Швидкість ферментативної 
реакції оцінюють за кількістю розщепленого субстрату або за кількістю утвореного 
продукту реакції. За міжнародну одиницю активності ферменту приймається та його 
кількість, що перетворює один мікромоль субстрату (мкмоль) за одну хвилину в 
стандартних умовах (МО=мкмоль/хв). Новою міжнародною одиницею активності 
ферменту є катал (кат.). Він відповідає кількості ферменту, що перетворює 1 моль 
субстрату в продукт за 1 с (Кат=моль/с). Відношення міжнародної одиниці (МО) до 
каталу виражається таким чином: 1 кат=1 моль•с-1=60 моль•хв-

1=60•106 мкмоль•хв-1=6•107 МО; або МО=1 мкмоль•хв-1=1/60 мкмоль•с-1=1/60 
мккат=16,67 нкат. Активність ферментів виражають ще через питому і молекулярну 
активність. Питома активність ферменту виражається числом одиниць 
ферментативної активності, що припадає на 1 мг білка. Чим вища питома 
активність, тим чистіший виділений фермент. Кількість молекул субстрату, що 
перетворюється однією молекулою ферменту за хвилину, називають сукупністю 
обертів, або молекулярною активністю ферменту. Наприклад, одна молекула 
каталази еритроцитів здатна розщепити за 1 хв 5•106 молекул перекису водню. 

Глибинний метод виробництва ферментів 
У цьому випадку мікроорганізми вирощуються в рідкому поживному 

середовищі. Технічно більш досконалий, ніж поверхневий, так як легко піддається 
автоматизації і механізації. Концентрація ферменту в середовищі при глибинному 
культивуванні зазвичай значно нижче, ніж у водних екстрактах поверхневої 
культури. Це викликає необхідність попереднього концентрування фільтрату перед 
його виділенням. 

При глибинному культивуванні продуцентів ферментів виділяють, як і в будь-
якому біотехнологічному процесі, 5 етапів. 

1. Приготування поживних середовищ залежить від складу компонентів. 
Деякі попередньо подрібнюють, відварюють або гідролітично 

розщеплюють. Готові до розчинення компоненти подають при постійному 
помішуванні в ємність для приготування середовища в певній 
послідовності. Стерилізацію середовища проводять або шляхом мікрофільтрації за 
допомогою напівпроникних мембран, або за допомогою високих температур. Час 
обробки в цьому випадку залежить як від інтенсивності фактора, так і від рівня 



обсіменіння об'єкта. Стерилізуються також всі комунікації та апарати. Повітря 
очищається до і після аерірованія. До - тому що містить частинки пилу органічної та 
неорганічної природи, після - тому що несе клітини продуцента. 

2. Отримання засевной матеріалу. 
Для засіву живильного середовища матеріал готують також глибинним 

методом. Вид його залежить від продуцента: для грибів це міцеліальних 
вегетативна маса, для бактерій - молода зростаюча культура на початковій стадії 
спороутворення. Отримання посівного матеріалу полягає у збільшенні маси 
продуцента в 3-4 стадії. Обсяг посівного матеріалу залежить 
від фізіологічних особливостей продуцента. Якщо продуцент розмножується лише 
вегетативно, він різко зростає (до 5-20%). Якщо ж відбувається рясне спороношення 
- скорочується до 1%. 

3. Виробниче культивування. 
Біосинтез ферментів в глибинній культурі протікає протягом 2-4 діб при 

безперервній подачі повітря і перемішуванні. Висока концентрація поживних 
речовин на перших етапах можуть гальмувати ріст біомаси продуцента, тому часто 
свіжа середовище або деякі її компоненти вводяться в ферментер на стадії активного 
зростання. Температурний оптимум знаходиться в інтервалі 22-32оС. У сучасних 
технологічних процесах ведеться безперервне автоматичне визначення вмісту в 
середовищі вуглеводів, кількості утворилися метаболітів і концентрації клітин. Дані 
надходять у комп'ютер, який визначає стратегію корекції процесу 
і автоматично регулює його. Цим досягається максимальна продуктивність і 
найкращу якість продуктів. 

4. Виділення. 
У міцелії тридобової культури зазвичай залишається не більше 15% 

ферментів. Решта виділяються в навколишнє клітини рідке середовище. У цьому 
випадку препарати ферментів виділяють з фільтратів після відділення біомаси. 

5. Отримання товарної форми. 
Виробництво ферментів при поверхневому культивуванні продуцентів 
При поверхневому методі культура росте на поверхні твердої зволоженою 

живильного середовища. Міцелій повністю огортає і досить міцно скріплює тверді 
частинки субстрату, з якого отримують поживні речовини. Оскільки 
для дихання клітини використовують кисень, то середовище повинна бути пухкою, 
а шар культури-продуцента невеликим. 

Вирощування виробничої культури відбувається зазвичай в асептичних умовах, 
але середу та кювети необхідно простерилізувати.Перед кожним новим 
завантаженням також необхідна стерилізація устаткування. 

Переваги поверхневої культури: значно більш висока кінцева концентрація 
ферменту на одиницю масу середовища (при осахаривании крохмалю 5 кг 
поверхневої культури замінюють 100 кг культуральної рідини), поверхнева культура 
відносно легко висушується, легко переводиться в товарну форму. 

Посівний матеріал може бути трьох видів: 
- Культура, що виросла на твердому живильному середовищі; 
- Споровий матеріал; 
- Міцеліальних культур, вирощена глибинним способом. 
У три етапи отримують і посівну культуру. Спочатку музейну культуру 

продуцента пересівають на 1 - 1.5 г зволожених стерильних пшеничних висівок у 
пробірку і вирощують в термостаті до рясного спороутворення. Другий етап - 



аналогічно, але в колбах, третій - у посудинах з 500 г середовища. 
Основу живильного середовища становлять пшеничні висівки, як джерело 

необхідних поживних і ростових речовин. Крім того, вони створюють необхідну 
структуру середовища. Для підвищення активності ферментів до висівкам можна 
додавати буряковий жом, соєвий шрот, крохмаль, рослинні відходи. Стерилізують 
середу гострим паром при помішуванні (температура - 105-140 С, час 60-90 
хвилин). Після цього середу засівають і розкладають рівним шаром в стерильних 
кюветах. Кювети поміщають в растільние камери. Культивують протягом 36-48 
годин. 

Зростання ділиться на три періоди, приблизно рівних за часом. Спочатку 
відбувається набухання конідій та їх проростання (температура не нижче 28о С), 
потім ріст міцелію у вигляді гармата сірувато-білого кольору (необхідно виводити 
тепло, що виділяється) і утворення конідій. Для створення сприятливих умов росту і 
розвитку продуцента необхідна аерація і підтримка оптимальної вологості (55-70%). 

Виросла в нерухомому шарі при поверхневому культивуванні культура являє 
корж з набряклих частинок середовища, щільно пов'язаних зрощеним 
міцелієм. Масу роздрібнюють до гранул 5-5 мм. Культуру висушують до 10-12% 
вологості при температурах не вище 40 ° С, не довше 30 хвилин. Іноді препарат 
застосовують прямо в неочищеному вигляді - у шкіряній і спиртової 
промисловості. У харчовій і особливо медичної промисловості використовуються 
ферменти тільки високого ступеня очищення. 

Схема очищення зводиться до наступного: 
- Звільнення від нерозчинних речовин; 
- Звільнення від супутніх розчинних речовин; 
- Фракціонування (як правило, хроматографічними методами). 
Для виділення ферменту з поверхневої культури необхідна екстракція. Як 

правило, екстраген - вода. При цьому в розчин переходять цукру, продукти гідролізу 
пектинових речовин і целюлози. Стадію виділення і очищення завершує 
сушіння. Після сушіння препарат повинен містити не більше 6-8% вологи, тоді він 
може в герметичній упаковці зберігатися до року без втрати активності. 

Стандартизація ферментного препарату - доведення активності ферменту 
до стандартної, що відповідає вимогам ГОСТ. Для цього використовуються різні 
нейтральні наповнювачі - крохмаль, лактоза та ін 

Враховуючи величезні перспективи застосування ферментних препаратів у 
різних галузях промисловості і сільського господарства, медицини, можна зробити 
висновок про необхідність розширення досліджень в цій області для оптимізації 
технології та гарантійного отримання високоактивних і стабільних препаратів 
мікробних ферментів. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте ферментаційні процеси. 
2. Назвіть методи ферментації. 
3. Назвіть основні методи вираження ферментів. 
V Використана література:   
43. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
44. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
  



Лекція №18 
Тема: Промислова біотехнологія. 

План заняття 
10. Вирощування грибів та їх застосування. 
11. Вирощування грибів на зернових субстратах. 
12. Способи вираження активності ферментів. 
4.Техніко-технологічні особливості виробництва біоетанолу 

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Вирощування грибів та їх застосування. 
Гриби зазвичай впритул підступають до наших садових і присадибних ділянок, 

часто навіть перебираються на них з довколишніх лісів, з полів і лугів. Швидше за 
все з часом це і стало причиною того, що люди спробували ввести гриби в культуру, 
як це відбувалося (і відбувається зараз) з багатьма дикорослими рослинами, які 
успішно переселяють в сади і на городи. Історія штучного вирощування їстівних 
грибів бере свій початок в країнах Далекого Сходу. Першими такими грибами, 
ймовірно, були зростаючі на деревині аурікулярія вуховидна, або «іудине вухо», і 
близькі до неї види (їх називають «деревні вуха»). Ці досить екзотичні гриби 
утворюють хрящувато-драглисті нарости, найчастіше на мертвій деревині, і дійсно 
нагадують вушну раковину. Початок їх культивування в Китаї і Кореї відносять до 
600 р. Зараз печерицю вирощують більш ніж в 80 країнах світу, причому щорічно 
збирають близько 2 млн т цих грибів. Мікоризні гриби досліджують ось вже більше 
100 років, але способи їх штучного вирощування поки ще не розроблені. Тут ми 
змушені обмежитися копіюванням природи і просто підсаджувати викопану в лісі 
грибницю або підсівати спори цих грибів під деревами в лісі або на присадибних 
ділянках. Методики вирощування грибів Зазвичай, печериця вирощується на 
стелажних конструкціях з ящиками, вони висуваються, забезпечуючи можливість 
проводити всі необхідні роботи. Крім цього, печерицю часто вирощують у 
приміщеннях, які будуються витягнутими вздовж і дозволяють розташувати тільки 
один ряд ящиків. Над даними кімнатами знаходиться рівень збору, куди ящики, в 
яких зростає печериця, піднімаються за допомогою ліфта. Ще один, не менш 
популярний спосіб, це коли печерицю вирощують по методи, в основу якого 
закладений принцип сушильної камери: у певний момент часу, ящики, в яких 
вирощується печериця, возять по рейках, а з-під низу рівномірно подається повітря. 
Подібна технологія – справжня подія в галузі грибівництва. Це дійсно так, оскільки 
зерновий міцелій – посадковий матеріал, що використовується для промислового 
вирощування грибів, і придбати важко, і зберігати непросто, і складно перевозити, а 
тим більше пересилати. Та й промислова методика вирощування грибів досить 
складна. Нова ж технологія полягає в тому, що розроблено стерильний посівний 
матеріал – міцелій – для вирощування різних грибів, що має вигляд дерев’яних 
брусочків розміром 6х6х50 міліметра. Для такого міцелію необов’язково мати 
обладнання, як для промислового виробництва, і гриби будуть рости на дачі, в 
теплиці, в підвалі або навіть на балконі. Варто тільки в приготованих чурочки 
листяних порід дерев просвердлити отвори діаметром 9-10 міліметрів і вставити в 
них грибні палички. Причому можна займатися вирощуванням грибів цілий рік. 
Стерильний міцелій може зберігатися при кімнатній температурі не менше 
дванадцяти місяців, упаковка зручна і не відрізняється великими габаритами і 



вагою, в ній перебували двадцять грибних паличок, до того ж міцелій зручно 
пересилати поштою, так що при бажанні можна зробити замовлення. При 
споживанні таких грибів можна не турбуватися про забруднення їх радіоактивними 
речовинами, важкими металами і іншими шкідливими з’єднаннями. Деякі гриби 
можна вирощувати в підвалі круглий рік. Субстратом може бути деревина, солома 
або спеціальна земляна суміш. Для «грибної ферми» ідеально личать тінисті куточки 
саду. З деякими грибами, наприклад, луговими шампіньйонами, деякими видами 
строфарії, опеньком літнім, зимовим грибом (фламмуліною, або зимовим опеньком), 
вєшанкой устричною, ми познайомилися в їх природному місці існування. Такі 
гриби, як японський гриб шіітаке, в нашій місцевості не зростають. Виключенням є 
китайський сморчок, який вирощують в Японії і Китаї на деревині дубів і 
використовуються в багатьох блюдах азіатської кухні. У нас він зростає на мертвих 
гілках листяних дерев. Кожному грибу необхідний свій субстрат. Культурна 
строфария зростає виключно на соломі, а шампіньйони тільки на спеціальному 
субстраті, який краще всього купувати в магазині. Якщо ви хочете виростити гриби, 
купіть спеціальний компост, змішаний з грибним міцелієм. Такі набори зазвичай 
продаються в пластикових мішках. Вам залишиться тільки поставити його на 
балкон, в льох або сарай і слідувати інструкції, що додається. Досить скоро ви 
зберете свій перший урожай грибів. Свіжу солому слід брати в екологічно чистих 
господарствах. Якщо такої можливості немає, обов’язково дізнайтеся, яку 
попередню обробку минали зернові. Часто їх обробляють засобами фунгіцидів (що 
перешкоджають зростанню грибів). Така солома, зрозуміло, не личить. Перед 
висадкою грибної розсади солому необхідно добре вимочити, бажано в дощовій 
воді, оскільки вона не містить хлору і не завдасть шкоди міцелію. Якщо гриб зростає 
на деревині, потрібно вибрати відповідне саме для цього вигляду дерево, 
враховуючи його вік. Якщо дерево дуже молоде, в нім присутні захисні речовини 
проти грибів, якщо дуже старе – означає вже встигли поселитися інші гриби. Краще 
всього використовувати дерево, вік якого складає 2-5 місяців. Які надрізи слід 
робити на дереві для щеплення грибної розсади, ви можете дізнатися із спеціальної 
літератури. Виробниками пропонується досить широкий асортимент міцелію грибів: 
глива біла, глива сіра, глива темно-сіра, глива Сака, опеньок літній, опеньок 
зимовий і шиї таке, шампіньйонів. Білі гриби, лисички та інші їстівні гриби, з якими 
ми встигли познайомитись, в садах вирощувати неможливе, у тому числі и того, що 
вони є грибами-симбіонтами. 

В даний час при культивуванні печериці , гливи і шиітаке використовується в 
основному вегетативний посів за допомогою, так званого стерильного зернового 
міцелію. Він являє собою відварене і стерилізоване зерно, освоєний очищеної від 
конкурентів грибницею культивованого гриба. Нестерильний зерновий міцелій для 
вирощування грибів в домашніх умовах не використовується, тому що в 
нестерильних умовах зерно швидко уражається гнильними бактеріями і 
цвіллю. Зерновий міцелій придатний для розмноження більшості грибів. На зерні 
пшениці, ячменю і проса виробляють міцелій гливи і шиїтаке, на зерні пшениці та 
жита міцелій печериці та кільцевиків. Зерновий міцелій для вирощування грибів має 
гарний запас поживних речовин. Міцелій, вироблений великою фірмою, як правило, 
гарантує успішне вирощування того гриба, який позначений на упаковці. 

 Зерновий міцелій продається в поліетиленових пакетах з повітряним фільтром, 
що містять 8 кг міцелію. Фільтр потрібен для вступу кисню і для захисту міцелію від 
цвілі і від інших конкурентів. При неправильному зберіганні міцелій печериць і 



більшості інших грибів гине, коли температура повітря піднімається вище 30 ° С. А 
при мінусовій температурі зберігання міцелій замерзає і втрачає якість. 

Тривале зберігання міцелію для глив і інших грибів допустимо при температурі 
повітря + 2 ° С. Пакети повинні бути укладені з повітряними проміжками, тому що 
міцелій розігрівається в результаті власної життєдіяльності. У домашніх умовах 
зберігання зернового міцелію можливо в побутовому холодильнику, але не в 
морозилці. Треба мати на увазі, що в сучасних побутових холодильниках зберігання 
міцелію хоча і допустимо, але потрібно враховувати, що в камері з автоматичною 
розморозкою температура періодично коливається від +1 до +10 ° С. Тому при 
тривалому терміні зберігання міцелію гливи і шиїтаке всередині пакету 
утворюються тверда кірка міцелію і зачатки плодових тіл, а міцелій печериці та 
кільцевиків швидко псується. 

Навіть якщо ви дотрималися всіх умови зберігання міцелію грибів, перед 
висадкою потрібно перевірити його якість. Зробити це можна в такий спосіб. 
Приготуйте розчин з чайної ложки цукру на склянку кип'яченої води. Складіть в 
кілька шарів туалетний папір квадратиком розміром 5х5 см. Чистий туалетний папір 
стерильна, на відміну від серветок. Рясно змочіть цукровим розчином паперовий 
квадратик, відіжміть його і покладіть в чашку Петрі або на чисте блюдечко. Додайте 
кілька зерен зернового міцелію з купленого пакетика і накрийте кришкою чашки 
Петрі або склянкою. При кімнатній температурі через тиждень на зернах або на 
іншому субстраті, проданому вам як міцелій, повинна з'явитися біла галявина з 
зростаючої в повітрі грибниці. Не повинно бути ніяких кольорових плям. Цей 
пророслу міцелій і кілька місяців по тому не повинен мати плям цвілі. Так можна 
перевірити не тільки зерновий, а й будь-який інший міцелій. 

Куплений високоякісний міцелій можна самостійно розмножити. Для 
розмноження міцелію грибів зерно пшениці треба відварити на малому вогні 20-25 
хв. Його не можна переварювати. Важливо, щоб серцевина зерна залишилася білою. 
Потім зерно треба підсушити на столі, перемішуючи його лопаткою протягом 30 хв. 
Можна сушити під вентилятором. Після цього вона повинна мати вологість 50-
53%. Для підсушування в зерно можна додати крейду і гіпс 5% від маси зерна. 
Підготовлене таким чином зерно засипають в дволітрові скляні банки з розрахунку 1 
кг на банку. Зерно при розмноженні міцелію гливи в домашніх умовах має займати 
менше половини обсягу банки. Банки з зерном щільно закривають кришками з 
пробкою із стерильної вати і стерилізують разом з зерном в каструлі з киплячою 
водою або в автоклаві. Для пробки в центрі кришки роблять отвір діаметром 3 
см. Щоб кипляча вода не намочила ватяну пробку, оберніть кришки алюмінієвою 
фольгою або крафт-папером, яку обв'яжіть навколо горла банки мотузкою. Зайві 
краю паперу зріжте. 

При розмноженні міцелію під банки треба покласти ганчірку, і налити холодної 
води на 3-4 см нижче кришок. Для стерилізації зерна банки треба прокип'ятити два 
рази по 2 ч з інтервалом в добу. У проміжку між кип'яченої банки повинні 
знаходитися при кімнатній температурі. При використанні автоклава при 
температурі +120 ° С и надлишковому тиску 1,0 атм. досить стерилізувати один раз 
протягом 2,5 год. Допустима стерилізація в побутовому автоклаві при 110 ° С. 

Не знімаючи кришок, банки з зерном треба охолодити до + 22 + 55 ° С і 
перенести в стерильний бокс або в інше чисте приміщення для засіву зерна наявним 
у вашому розпорядженні стерильним міцелієм. Під час засіву (інокуляції) кришку з 
фільтром треба зняти, в банку покласти столову ложку міцелію і знову закрити 



кришкою з ватним корком, потім крафт-папером і зав'язати. Потім банки треба 
струсити для рівномірного перемішування міцелію з зерном і поставити в чисте 
приміщення з температурою повітря + 24 + 26 ° С для заростання. 

Час інкубації в банку з зерном становить для розмноження міцелію гливи 14 
днів, для шиітаке більше 30 днів. Тривалість інкубації інших грибів займає такий же 
період. Після 7 днів вирощування міцелію вміст банок треба струсити, щоб зерно не 
дуже сильно скріпилося міцелієм, і заростання зерна було рівномірним. 

Гарні врожаї гливи, шиітаке і інших деревних грибів можна виростити на 
сипучому субстраті, приготованому з подрібненої соломи, бавовняних очосів, 
лушпиння насіння соняшнику або перемелених гілок. У такій субстрат для 
вирощування грибів можна внести живильні добавки, а термічна обробка субстрату 
звільнить його від цвілі. Гранульована структура забезпечує доступ кисню до 
розвивається грибниці, тому освоєння такого субстрату відбувається в кілька разів 
швидше, ніж освоєння щільної деревини. Для створення високої концентрації 
вуглекислого газу, потрібної для росту міцелію, субстрат в домашніх умовах 
поміщають в поліетиленові пакети з проникними для повітря пробками або з 
перфорацією. 

Основою субстрату називають матеріал, що становить більше 50% від його 
загальної маси. Зміст азоту в основних матеріалах субстрату таке: деревна тирса 
0,1%, багаття льону -0,5%, солома 0,6%, лузга 0,7%, бавовняні пачоси 0,7%, 
перемелені гілки 0,7% (все по відношенню до сухої маси). Для досягнення 
оптимального вмісту азоту (0,7-1,0%) субстрат для грибів можна зробити зерновим, 
додавши в нього зерно або висівки в кількості 10-20% від сухої маси субстрату. 
Субстрат потрібно зволожити так, щоб його вологість виявилася в межах від 45 до 
70%. Оптимальна вологість субстрату 60%. 

Вологість субстрату для грибів (W%) -це виражене у відсотках відношення 
маси води в ньому до маси субстрату. Вологість визначають наступним чином: 100 г 
субстрату витримують в сушильній шафі або духовці 6 ч (до постійної ваги) при 
температурі + 110 + 120 ° С (не вище 150 ° С, щоб не допустити обугливания 
висушених компонентів). 

Гриби аеробні організми, який споживають кисень повітря і виділяють 
вуглекислий газ. Тому головним параметром основи субстрату для міцелію грибів є 
її проникність для повітря: структура субстрату повинна бути пухкої, а оболонка 
субстратного блоку (поліетиленовий мішок) повинна мати отвір для «дихання» 
міцелію. Проникність вологого субстрату для повітря різко знижується при 
зменшенні розмірів частинок основи субстрату і, особливо, при перезволоженні 
субстрату, коли в ньому з'являються зони, заповнені вільною водою. Коефіцієнт 
дифузії кисню в воді в десятки тисяч разів менше, ніж в повітрі. Тому 
перезволоження субстрату для гливи та інших грибів створює в ньому анаеробні 
умови, в яких міцелій існувати не може. 

Кращий матеріал для майбутнього субстратного міцелію це дрібна тріска від 
перемелених свіжих гілок листяних порід. Якщо ви не можете використовувати всі 
заготовлене сировину відразу, потрібно перемолоти гілки і потім висушити при 
високій температурі в печі або в духовці. З 1000 г свіжих гілок вийде 500-600 г 
сухих. Замість перемелених гілок можна використовувати не колишню під дощем 
подрібнену солому, багаття льону або лузгу від насіння соняшнику. Наступний етап 
— підготовка необхідної кількості чистих трилітрових банок. Виконайте круглий 
отвір діаметром 1-2 см в поліетиленових кришках для банок. Ретельно вимийте 



кришки і банки. Щільно вставте в отвори кришок пробки із стерильної вати 
(скорочення шматочки вати). На час термообробки банок приберіть кришки з 
пробками в чистий поліетиленовий пакет. 

Після підготовки субстрату в кількості, необхідній для заповнення однієї або 
декількох трилітрових ємностей перекладіть його в банки. Ущільните субстрат, так 
щоб він не доходив до горлечка декількох сантиметрів. Залийте субстрат в банку 
окропом, так щоб банка не лопнула. Після вбирання доливайте окріп, щоб він 
повністю покрив субстрат. Закрийте банки кришками з отворами для зливу води, але 
воду відразу не зливайте. Залиште банки з окропом для повільного охолодження при 
кімнатній температурі на 2-3 ч. Переверніть банки, злийте з них воду і залиште 
перевернутими на добу. За цей час вода зіллється з банок, а не загиблі спори цвілі в 
субстраті проростуть і стануть беззахисними проти повторного підвищення 
температури. Такий метод називається методом дробової пастеризації субстрату. 

Ущільните субстрат, так щоб він не доходив до горлечка декількох сантиметрів. 
Зважте банки з субстратом. Поставте банки в духовку, розігріту до температури 110 
° С на 2-4 години, щоб википіла все вода з субстрату, охолодіть банки і залийте в 
субстрат чисту кип'ячену воду в такій кількості, щоб відновити вагу субстрату, який 
був до термообробки. Закрийте банку чистою поліетиленовою кришкою з ватним 
корком. Тепер субстрат готовий для засіву його міцелієм. 

При вирощуванні екзотичних грибів (шиїтаке, маітаке) для більшої надійності 
потрібно провести дворазову дробову пастеризацію. Послідовність операцій при 
дворазової дробової пастеризації така. Мішки з замоченим до потрібної вологості 
субстратом, закриті синтепоновой або ватним корком, витримують при кімнатній 
температурі добу, потім розміщують в «китайської бочці» на багатті, пастеризують 
при температурі + 80 + 100 ° С 3-6 год в залежності від обсягу мішка. Після цього 
залишають їх в бочці охолоджуватися протягом 16-24 год, потім знову розпалюють 
багаття і проводять другу пастеризацію. 

Таким же чином пастеризацію можна провести в сауні або в будь-який інший 
лазні при + 80 + 90 ° С. 

Основу будь-якого автоклава складає міцна ємність з кришкою, яка витримує 
надлишковий тиск водяної пари всередині і забезпечена клапаном для стравлювання 
пара при небезпечному перевищенні тиску. Вважається, що при підготовці 
субстрату для гливи та інших грибів в автоклаві повна стерильність досягається при 
+134 ° С гинуть всі відомі на землі організми. Мікроорганізми, здатні нашкодити 
культивуються грибам, гинуть при +120 ° С. Промислові автоклави, призначені для 
грибівництва, працюють при надлишковому тиску 1 атм, що забезпечує обробку 
субстрату при +120 ° С «текучим паром». Це дозволяє повністю стерилізувати 
субстрат для грибів. 

Кілька слів про те, що таке обробка «текучим паром». Від парогенератора пар 
подається в ємність автоклава, де знаходиться субстрат в незакритих ємностях або в 
негерметично закритих пакетах. Є можливість періодично підбурювати частину 
пара, забезпечуючи надходження в автоклав його нових порцій. Така обробка 
вологого субстрату забезпечує повну стерилізацію. При цьому всі ділянки субстрату 
піддаються обробці парою, а не сухим повітрям. Це дуже важливо, оскільки сухі 
суперечки деяких цвілі і бактерій залишаються життєздатними при температурі 
+160 ° С. 

В даний час інтернет-магазини пропонують різні варіанти побутових 
автоклавів, призначених для стерилізації консервів в домашніх умовах. Вони 



являють собою подобу нашої «китайської бочки» на багатті, але працюють при 
підвищеному тиску пара, забезпечуючи обробку консервів або, в нашому випадку, 
субстрату при температурі 110 ° С. Пакети або банки з субстратом розташовують 
всередині побутового автоклава на решітці над киплячою водою. Це не обробка 
«текучим паром» і не повна стерилізація субстрату, але така обробка цілком 
достатня для вирощування будь-яких грибів в присадибному господарстві. 

Обраний субстрат треба перемішати в мисці з добавками, якщо вони є, і з 
водою в кількості, необхідній для досягнення субстратом необхідної вологості. 
Перекласти субстрат в пакети. Пакети закрити ватяними або синтепоновими 
пробками і розмістити в автоклаві. Ще краще просто поставити відкриті пакети з 
субстратом в автоклав і туди ж покласти негерметично загорнуті в алюмінієву 
фольгу ватяні пробки і мотузки. 

Закрийте кришку автоклава, налаштуйте автоматику на потрібну температуру і 
час обробки і дійте по прикладеної до автоклава інструкції. Наявність 
автоматичного управління роботою автоклава дозволяє заправити і включити його 
ввечері, а вранці дістати з автоклава пакети з остиглим субстратом і засіяти субстрат 
міцелієм. При ручному управлінні автоклавом перед включенням переконайтеся в 
наявності в ньому води і керуйте його роботою, орієнтуючись на показання 
термометра. 

4.Техніко-технологічні особливості виробництва біоетанолу 
Етанол виробляється методом зброджування цукрів у безкисневому середовищі 

спиртовими дріжджами. 
Раніше майже весь етилови й спирт, виготовлений таким шляхом, 

використовувався для виробництва алкогольних напоїв, і лише невеликі обсяги, 
отримані хімічними методами, застосовувалися у промисловості. За останні 25 років 
ситуація докорінно змінилася. Нині більше половини виробленого у світі етанолу 
використовується як добавка до пального для двигунів внутрішнього згоряння і 
лише 15% – для виготовлення алкогольних напоїв. Етанол із біомаси, що 
застосовується як паливо, називають паливним етанолом, або біоетанолом 
(європейський термін). По суті, він є абсолютизованим етиловим спиртом. Світове 
виробництво етанолу у 1998 р. Становило близько 32 млрд. л, з них 4 млрд. л – 
харчового етанолу, 8 млрд. л – для хімічної промисловості, 20 млрд. л – паливного. 
Лише 7% загальної кількості етанолу було отримано методом хімічного синтезу, а 
93% – дріжджовою ферментацією цукру і зерна. Обсяги виробництва харчового 
спирту залишаються незмінними від 1975 р., тоді як паливного етанолу – зросли від 
2 до 20 млрд. л у 1998 р. і до 51 млн. м 3 у 2006 р. 

Україна має обнадійливий прогноз щодо формування ринку біоетанолу. 
Сировиною для паливного етанолу може бути меляса (цукрові буряки), зернові 
культури, картопля, фрукти, спеціальні технічні культури. 

Для збереження природних ресурсів та поліпшення екології наукою 
пропонується замкнутий цикл споживання і відтворення енергії. Зазначеній вимозі 
відповідає використання палива на основі біоетанолу, який захопив значну частину 
світового ринку енергоносіїв і щороку набуває дедалі більшої значущості. Шляхом 
спалювання біопалива відбувається природний обмін речовин – вуглекислий газ 
(СО2 ) знову поглинається рослинами. 

Органічні сполуки кисню – спирти та ефіри – одні з визнаних компонентів так 
званого чистого палива. Спирти додають до бензину безпосередньо або у 
переробленому в етил-трет-бутиловий ефір (ЕТБЕ) вигляді, чим підвищують 



ефективність згоряння, знижуючи концентрацію СО 2у вихлопних газах. Спиртам 
властиве більш високе октанове число, ніж вуглеводневим компонентам, що дає 
змогу зменшити або зовсім відмовитись від таких токсичних складників палива, як 
оксиди свинцю та ароматичні вуглеводні. Цей напрям виробництва рідкого 
біопалива інтенсивно розвивається в багатьох країнах. 

Біоетанол є етиловим спиртом (хімічна формула С 2 Н 5 ОН), що утворюється 
під впливом ферментів у біополімерах. Біополімери – цезагальна назва 
макромолекулярних сполук, що існують у живій природі (білки та полісахариди). 
Ферменти є природними речовинами, що виконують роль каталізаторів 
(біокаталізаторів) і виробляються дріжджами. Синтетичний етиловий спирт можна 
отримувати також за допомогою каталітичної гідратації етилену. 

Під час виробництва біоетанолу, як зазначалося вище, використовуються такі 
компоненти біомаси, як вуглеводи та лігнін. Вуглеводи є формою простих цукрів і 
полімерів цукрів. Прості цукри, що містяться у біомасі, – це звичайно сахароза і 
глюкоза, а полімери цукрів – крохмаль, целюлоза і геміцелюлоза. Процесам 
спиртової ферментації піддаються тільки прості цукри шляхом гідролізу. 

Гідроліз полягає в розкладанні полімерів цукрів у воді або водних розчинах, як 
правило, з додаванням кислот. 

Невелика ефективність перетворення целюлози та геміцелюлози на цукри 
пояснюється будовою стінок клітин, в яких лігнін “покриває” ці компоненти й 
ускладнює доступ ферментів до кристалічної структури целюлози. Ліціни – це 
макромолекулярні речовини складної структури, що становлять 20-25% маси 
клітинних стінок рослин, особливо таких матеріалів, як дерево, солома чи міскант. 
Теоретично на основі гідролізу лігніно-целюлозної біомаси зі 100 кг деревини 
можна одержати 50 кг глюкози і 25 кг (35 дм 3 ) етанолу, але в дійсності одержують 
до 75% цієї кількості. 

Найбільш розповсюдженим методом виробництва біоетанолу є метод гідролізу 
полісахаридів до простих цукрів (мальтози – з крохмалю зернових і картоплі, 
сахарози – з меляси і буряків, а також целюлози з деревини). У меншому масштабі 
застосовують процеси гідролізу целюлози з геміцелюлози, а також ензиматичний 
гідроліз целюлози з використанням лігніну як твердого палива для виробництва 
тепла під час процесу. 

Процес спиртової ферментації полягає у перетворенні простих цукрів (глюкоза, 
фруктоза) під впливом ферментів в етанол і СО 2 . 

Теоретично процес цієї ферментації відбувається таким чином : 
С 2 H 12 O 6 → 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 
(180 кг глюкози → 92 кг біоетанолу + 88 кг СО 2 ). 
У загальному вигляді технологія одержання біоетанолу складається з двох 

основних етапів, а саме: виробництва спирту-сирцю та зневоднення етанолу. 
Технологія виробництва спирту-сирцю передбачає відокремлення етанолу від 

домішок методом дистиляції. Отриманий таким чином спирт містить у собі близько 
4% об’єму води. Склад цієї суміші змінюється залежно від тиску. Проте методом 
простої ректифікації неможливо отримати зневоднений етиловий спирт, а саме 
такий потрібен як домішка до палива. Теоретично зневоднений спирт можна 
одержувати з використанням БРУ, що працюють під вакуумом, але їх 
конструювання, а також виробництво дорого коштують. Для зневоднення спирту 
можна застосовувати вапно, гіпс та інші сполуки, що приєднують воду, проте великі 
втрати етанолу під час регенерації зневоднюючих засобів унеможливлюють 



застосування цих методів на практиці. Розроблено способи отримання зневодненого 
спирту за допомогою молекулярних сит, напівпроникних плівок та інші методи. 
Спирт етиловий технічний як основа біоетанолу може виготовлятися з нехарчової 
сировини або вуглеводовмісної різними галузями: гідролізною, нафтохімічною, 
харчовою. 

Складність технологічного обладнання сульфітно-гідролізного ви-робництва не 
дозволяє на більшості виробничих дільниць використовувати безперервно діючі 
процеси. Тому за обмеженої потужності завод з виробництва гідролізного спирту є 
досить масштабним підприємством, яке насичене еликогабаритним хімічним 
обладнанням. 

Біоетанол технічний можна отримати шляхом органічного синтезу з 
ненасиченого вуглеводню нафти – етилену. 

Найбільш розповсюдженою сировиною для виробництва етанолу є крохмаль і 
цукровмісна сировина. 

Технологічний процес виробництва біопалива з кукурудзи умовно можна 
розділити на два етапи. На першому етапі технологічного процесу зерно кукурудзи 
очищають від домішок, подрібнюють та помел змішують із водою для приготування 
замісу. Використовується також фільтрат барди у кількості 30% від об’єму води, що 
витрачається на цій стадії. Це скорочує об’єм стоків, знижує витрати води і сприяє 
інтенсифікації процесів приготування дріжджів та зброджування сусла. 

Заміс піддають гідроферментативній обробці з використанням ферментних 
препаратів. Вони містять термостабільну амілазу, що дає змогу здійснювати процес 
розварювання крохмалю при t не вищій за 90°С. Така технологія забезпечує 
зниження тепловитрат на цій стадії на 30-35%. Розроблено також оригінальну 
технологію ферментації негідролізованого крохмалю змішаною культурою 
мікроорганізмів. Тут процес оцукрювання та зброджування крохмалю у спирт 
відбувається одночасно, що дає можливість зменшити витрату комерційних 
ферментних препаратів на 90% і, відповідно, знизити собівартість біоетанолу. 

Для зброджування сусла застосовується новий штам дріжджів, що має 
підвищену спиртоутворюючу здатність та осмофільні властивості. 

Штам дає змогу накопичувати до 15% об. етилового спирту за нормативного 
виходу цільового продукту на одиницю сировини. 

Процес зброджування сусла безперервний або періодичний з частковим 
вакуумуванням, що забезпечує підвищення умовної міцності бражки до 18-20% об., 
зниження об’єму післяспиртової барди на 40% та сприяє збільшенню концентрації 
сухих речовин у післяспиртовій барді. 

Застосування нових ефективних біоцидів запобігає інфікуванню сусла та 
бражки сторонньою мікрофлорою і поліпшує економічність використання 
вуглеводнів. 

Гарантований показник дозрілої бражки – вміст у ній спирту до 12-13% об. 
На другому етапі технологічного процесу здійснюється перегонка бражки, 

концентрування і зневоднення біоетанолу. 
Бражку підігрівають, дегазують і переганяють, отримуючи бражний дистилят з 

концентрацією спирту не менше 92% об. Для отримання бражного дистиляту 
використовують бражну колону з концентраційною частиною і відповідним 
теплообмінним та допоміжним устаткуванням. 

Для зневоднення вихідного спирту й отримання паливного біоетанолу 
здійснюють адсорбційну установку з молекулярними ситами, що працює за 



принципом перемінного тиску. Зневоднення біоетанолу проводять на молекулярних 
ситах без стадії попередньої конденсації, що дає можливість спростити апаратурну 
схему та знизити витрати енергоресурсів на стадії зневоднення. Запропонована 
технологія дає змогу одержати біоетанол з об’ємною часткою води не більше 0,2% і 
октановим числом не меншим за 108 за АSТМ D 2699 (стандарт США). 

Енергетичний вихід від виробництва 1 т біоетанолу з кукурудзи значною мірою 
залежить від середньої урожайності цієї культури з 1 га земельної площі. Наявність 
в Україні значних сировинних ресурсів для виробництва біопалив і найбільшої 
серед інших держав Європи кількості родючої землі та наукових розробок, 
потужностей для виробництва біопалив, а також залежність України від імпорту 
енергетичних ресурсів – усе це дає підстави стверджувати, що виробництво 
біопалив з відновлюваної сировини в Україні має бути одним із стратегічних 
напрямів державної політики. 

Виробництво біоетанолу складається з послідовного виконання процесів 
підготовки сировини, ферментації з дистиляцією, ректифікації та дегідратації 
етанолу. 

Під час виробництва біоетанолу з меляси здійснюється зброджування 
мелясного сусла. Мелясу готують до зброджування шляхом підкислен-ня соляною 
кислотою, збагачення джерелами азотистого і фосфорного живлення, внесення 
антисептика, що забезпечує повний бактерицидний ефект при збереженні активності 
протягом тривалого часу навіть за високих температур. Зброджування здійснюється 
за технологією, що поєднує в собі найбільш прогресивні способи культивування 
дріжджів і анаеробного бродіння сусла із застосуванням штама дріжджів, який має 
підвищену спиртоутворювальну здатність та осмофільні властивості. 

Гарантовані показники зрілої бражки: вміст етилового спирту –10,5-11,0% об.; 
незброджені вуглеводні – 0,25-0,35 г/100 мл. Для зневоднення біоетанолу бражку 
підігрівають, дегазують і переганяють з отриманням концентрованої водно-
спиртової пари з об’ємною часткою біоетанолу не менше 93% об. Концентровану 
водноспиртову пару зневоднюють на установці з молекулярними ситами, 
отримуючи біоетанол з концентрацією води не більше 0,2% об. 

Для одержання концентрованої водно-спиртової пари використовують 
дистиляційну колону з концентраційною частиною і відповідним теплообмінним та 
допоміжним устаткуванням. 

Для зневоднення концентрованої водно-спиртової пари й отримання біоетанолу 
застосовують адсорбційну установку з молекулярними ситами, що працює за 
принципом перемінного тиску. Зневоднення біоетанолу здійснюють на 
молекулярних ситах без стадії попере дньої конденсації, що дає можливість 
спростити апаратурну схему та знизити витрати енергоресурсів на стадії 
зневоднення. 

При підготовці зерна для переробки у біоетанол його спочатку розмелюють 
сухим чи мокрим способом. Після сухого помелу, котрий часто застосовують для 
пшеничного та ячмінного зерна, подрібнена маса піддається гідролізу і ферментації. 
Після мокрого помелу отриману масу розділяють на фракції: крохмальну, 
клійковинну і волокнисту. Своєю чергою, крохмальна фракція розділяється на дві 
частини, з яких менша призначається для гідролізу і ферментації, а більша – для 
продуктів харчування. 

При мокрому помолі зерна кукурудзи відокремлюють зародки і пресують з них 
олію високої поживної цінності. За сухого помелу зі 100 кг зерна злаків одержують 



приблизно 33 дм 3 біоетанолу і 27 кг кормів. Застосування мокрого помелу дає 
можливість одержати зі 100 кг зерна злаків 36-38 дм 3 етанолу, 20 кг кормів, 4 кг 
клейковини і 2 кг олії із зародків кукурудзи. Збільшення кількості етанолу, 
одержаного завдяки мокрому помелу, пояснюється кращим використанням 
целюлози, що становить близько 9,5% сухої маси зерна злаків. Ферментація триває 
звичайно 48-72 год. Зернову масу, що відбродила, так звану зрілу бражку, 
спрямовують у перегінний апарат. Тут відганяється з неї неочищений спирт на 
основі використання різниці температур кипіння спирту (78,3°С) і води. 
Неочищений спирт містить лише 88-94% алкоголю за об’ємом, а залишок 
становлять близько 40 побічних продуктів ферментації. 

Наступною фазою є відокремлення спирту від залишку методом ректифікації і 
повторної дистиляції. Звичайними методами ректифікації зі спирту-сирцю 
неможливо цілком видалити воду, оскільки етиловий спирт (95,57% маси) і вода 
(4,43% маси) утворюють суміш, склад якої при подальшій дистиляції не зазнає змін. 
Характерною властивістю цієї суміші є її здатність до зміни складу під дією 
підвищеного тиску,який розшаровує воду та етанол. 

Серед безлічі різних методів дегідратації спирту найбільш розповсюдженим 
став метод дистиляції з додаванням азеотропних елементів (бензолу, циклогексану). 
Ця суміш утворює разом з водою і спиртом трикомпонентний розчин, який кипить 
за нижчої температури, що дає можливість відділяти безводний етанол. Для 
дегідратації спирту застосовують установки, які складаються зі зневоднюючої 
колони, що відділяє азеотропи, і 

комплекту дефлегматорів, конденсаторів та охолоджувачів. Операція 
зневоднювання – процес енергомісткий та високовартісний. Сьогодні її заміщують 
сучасними методами мембранної сепарації. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте методи вирощування грибів. 
2. Назвіть методи виробництва біоетанолу. 
3. Охарактеризуйте вирощування грибів на зернових субстратах. 
V Використана література:   
45. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А. Біотехнологія рослин. К., 

Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с. 
46. Кучко А.А., Маруненко И.М. Культура изолированных пыльников 

картофеля // С.-х. биология. – 1983. – № 6. – С. 16–19. 
  



Лекція №19 
Тема: Проблеми екологічної безпеки використання біотехнологій. 

План заняття 
1. Роль біотехнології у вирішенні екологічних проблем. 
2. Генна інженерія. 
3.  

Хід заняття 
I Організаційний момент 
ІІ Вивчення нового матеріалу 

1. Роль біотехнології у вирішенні екологічних проблем 
У XXI в. біологія виступає лідером природознавства. Це зумовлено насамперед 

зростанням її практичних можливостей, її програмує роллю в аграрній, медичній, 
екологічній та інших сферах діяльності, здатністю вирішувати найважливіші 
проблеми життєдіяльності людини, в кінцевому рахунку навіть визначати долі 
людства (у зв'язку з перспективами біотехнологій, генної інженерії) і т. п. Однією з 
найважливіших форм зв'язку сучасної біології з практикою є біотехнології. 

 Біотехнології - технологічні процеси, реалізовані з використанням біологічних 
систем - живих організмів і компонентів живої клітини. Іншими словами, 
біотехнології пов'язані з тим, що виникло біогенним шляхом. Біотехнології 
засновані на останніх досягненнях багатьох галузей сучасної науки: біохімії і 
біофізики, вірусології, фізико-хімії ферментів, мікробіології, молекулярної біології, 
генетичної інженерії, селекційної генетики, хімії антибіотиків, імунології та ін. . 

 Сам термін «біотехнологія» новий: він набув поширення в 1970-і рр. . , Але 
людина мала справу з біотехнологіями і в далекому минулому. Деякі 
біотехнологічні процеси, засновані на застосуванні мікроорганізмів, людина 
використовує ще з найдавніших часів: в хлібопеченні, в приготуванні вина і пива, 
оцту, сиру, різних способах переробки шкір, рослинних волокон і т. д. Сучасні 
біотехнології засновані головним чином на культивуванні мікроорганізмів (бактерій 
і мікроскопічних грибів), тварин і рослинних клітин, методах генної інженерії. 

 Основними напрямами розвитку сучасних біотехнологій є медичні 
біотехнології, агробіотехнології та екологічні біотехнології. Новітнім і 
найважливішим відгалуженням біотехнології є генна інженерія. 

 Медичні біотехнології підрозділяються на діагностичні та лікувальні. 
Діагностичні медичні біотехнології в свою чергу поділяють на хімічні (визначення 
діагностичних речовин і параметрів їх обміну) і фізичні (визначення особливостей 
фізичних процесів організму). 

 Хімічні діагностичні біотехнології використовуються в медицині давно. Але 
якщо раніше вони зводилися до визначення в тканинах і органах речовин, що мають 
діагностичне значення (статичний підхід), то зараз розвивається і динамічний підхід, 
що дозволяє визначати швидкості утворення і розпаду представляють інтерес 
речовин, активність ферментів, що здійснюють синтез або деградацію цих речовин, і 
др. Крім того, сучасна діагностика розробляє методи функціонального підходу, за 
допомогою якого можна оцінювати вплив функціональних впливів на зміну 
діагностичних речовин, а отже, виявляти резервні можливості організму. 

 У майбутньому зросте роль фізичної діагностики, яка дешевше і швидше, ніж 
хімічна, і полягає у визначенні фізико-хімічних процесів, що лежать в основі 
життєдіяльності клітини, а також фізичних процесів (теплових, акустичних, 
електромагнітних та ін) на тканинному рівні, рівні органів і організму в цілому 



 
 На базі такого роду аналізу в рамках біофізики складних біологічних систем 

будуть розвиватися нові методи фізіотерапії, з'ясується сенс багатьох так званих 
нетрадиційних методів лікування, прийомів народної медицини і т. д. 

 Біотехнології широко використовуються у фармакології. У давнину для 
лікування хворих застосовували тваринні, рослинні і мінеральні речовини. 
Починаючи з XIX в. у фармакології набувають поширення синтетичні хімічні 
препарати, а з середини XX в. і антибіотики - особливі хімічні речовини, які 
утворюються мікроорганізмами і здатні надавати вибірково токсичний вплив на 
інші мікроорганізми. Наприкінці XX в. фармакологи звернулися до індивідуальних 
біологічно активним сполукам і стали складати їх оптимальні композиції, а також 
використовувати специфічні активатори та інгібітори певних ферментів, суть дії 
яких - у витісненні патогенної мікрофлори нешкідливою для здоров'я людей 
мікрофлорою (використання мікробного антагонізму). 

 Біотехнології допомагають у боротьбі сучасної медицини з серцево-судинними 
захворюваннями (насамперед з атеросклерозом), з онкологічними захворюваннями, 
з алергіями як патологічним порушенням імунітету (здатність організму захищати 
свою цілісність і біологічну індивідуальність), старінням та вірусними інфекціями (у 
тому числі зі СНІДом). Так, розвиток імунології (науки, що вивчає захисні 
властивості організму) сприяє лікуванню алергії. При алергії організм відповідає на 
вплив деякого специфічного алергену надмірною реакцією, повреждающей його 
власні клітини і тканини в результаті набряку, запалення, спазму, порушень 
мікроциркуляції, гемодинаміки та ін Імунологія, вивчаючи клітини, що здійснюють 
імунну відповідь (імуноцити), дозволяє створювати нові підходи до лікуванню 
імунологічних, онкологічних та інфекційних захворювань. 

 Людина поки не вміє лікувати СНІД і погано лікує вірусні інфекції. 
Хіміотерапія та антибіотики, ефективні в боротьбі з бактеріальною інфекцією, 
неефективні щодо вірусів (наприклад, збудників атипової пневмонії). 
Передбачається, що тут істотний прогрес буде досягнутий завдяки розвитку 
імунології, молекулярної біології вірусів, зокрема вивчення взаємодії вірусів із 
специфічними для них клітинними рецепторами. 

 Біотехнологічними способами виробляють вітаміни, діагностичні засоби для 
клінічних досліджень (тест-системи на наркотики, ліки, гормони тощо), 
біорозкладанні пластмаси, антибіотики, біосумісні матеріали. Нова область 
біоіндустрії - виробництво харчових добавок.   

 «Зелена революція» відбулася за рахунок використання мінеральних добрив, 
пестицидів та інсектицидів. З їх допомогою вдалося домогтися різкого підвищення 
продуктивності рослинництва. Але зараз зрозумілі і її негативні наслідки, наприклад 
насичення продуктів харчування нітратами та отрутохімікатами. Основне завдання 
сучасних агробіотехнологій - подолання негативних наслідків «зеленої революції», 
мікробіологічний синтез засобів захисту рослин, виробництва кормів і ферментів 
для кормовиробництва та ін. При цьому наголос робиться на біологічні методи 
відновлення родючості ґрунту, біологічні методи боротьби з шкідниками 
сільськогосподарських культур, на перехід від монокультур до полікультур (що 
підвищує вихід біомаси з одиниці площі сільгоспугідь), виведення нових 
високопродуктивних і володіють іншими корисними властивостями (наприклад, 
посухостійкістю або стійкістю до засолення) сортів культурних рослин. 

Продовольчі сільськогосподарські культури служать сировиною для харчової 



промисловості. Біотехнології використовуються при виготовленні харчових 
продуктів з рослинної і тваринної сировини, їх зберіганні і кулінарній обробці, при 
виробництві штучної їжі (штучної ікри, штучного м'яса з сої, боби якої багаті 
повноцінним білком), при виробництві корму для худоби з продуктів, отриманих з 
водоростей і мікробної біомаси (наприклад, отримання кормової біомаси з мікробів, 
що ростуть на нафти). 

 Оскільки мікроорганізми надзвичайно різноманітні, мікробіологічна 
промисловість на їх основі виробляє самі різні продукти, наприклад ферментні 
препарати, що знаходять широке застосування у виробництві пива, спирту і т. д. 

 Біотехнології виступають одним з найважливіших способів вирішення 
екологічних проблем. Вони застосовуються для знищення забруднень 
навколишнього середовища (наприклад, очищення води або очищення від нафтових 
забруднень), для відновлення зруйнованих біоценозів (тропічних лісів, північній 
тундри), відновлення популяцій зникаючих видів або акліматизації рослин і тварин 
у нових місцях проживання. 

 Так, за допомогою біотехнологій вирішується проблема освоєння забруднених 
територій стійкими до цих забруднень видами рослин. Наприклад, взимку в містах 
для боротьби зі сніговими заметами використовуються мінеральні солі, від яких 
гинуть багато видів рослин. Однак деякі рослини стійкі до засолення, здатні 
поглинати цинк, кобальт, кадмій, нікель та інші метали з забруднених ґрунтів; 
звичайно, вони краще в умовах великих міст. Виведення сортів рослин з новими 
властивостями - один з напрямків екологічної біотехнології. 

 Важливі напрямки екологічних біотехнологій - ресурсна біотехнологія 
(використання біосистем для розробки корисних копалин), біотехнологічна (з 
використанням бактеріальних штамів) переробка промислових і побутових відходів, 
очищення стічних вод, знезараження повітря, генно-інженерні екологічні 
біотехнології. 

 Біотехнології успішно застосовуються в деяких «екзотичних» галузях. Так, у 
багатьох країнах мікробна біотехнологія використовується для підвищення 
нафтовіддачі. Мікробіологічні технології виключно ефективні і при отриманні 
кольорових і благородних металів. Якщо традиційна технологія включає в себе 
випал, при якому в атмосферу викидається велика кількість шкідливих сірковмісних 
газів, то при мікробної технології руда переводиться в розчин (мікробне окислення), 
а потім шляхом електролізу з нього отримують цінні метали. 

 Використання метанотрофних бактерій дозволяє знизити концентрацію метану 
в шахтах. А для вітчизняної вуглевидобутку проблема шахтного метану завжди була 
однією з найгостріших: за статистикою, через вибухи метану в шахтах кожен 
видобутий 1 млн. т. вугілля забирає життя одного шахтаря. 

 Створені біотехнологічними методами ферментні препарати знаходять широке 
застосування у виробництві пральних порошків, в текстильній і шкіряній 
промисловості 

 Космічна біологія і медицина вивчають закономірності функціонування живих 
організмів, насамперед людського, в умовах космосу, космічного польоту, 
перебування на інших планетах і тілах Сонячної системи. Одним з важливих 
напрямків у цій галузі є розробка космічних біотехнологій - замкнутих біосистем, 
призначених для функціонування в умовах тривалого космічного польоту. Створена 
вітчизняною наукою система такого роду здатна забезпечити життєдіяльність 
космонавтів протягом 14 років. Цього цілком достатньо для реалізації космічної мрії 



людства - польоту до найближчих планет Сонячної системи, насамперед до Марса. 
 Таким чином, сучасні біотехнології виключно різноманітні. Не випадково XXI 

в. нерідко називають століттям біотехнології. Найважливішим відгалуженням 
біотехнології, що відкриває самі приголомшливі перспективи перед людством, є 
генна інженерія. 

2. Генна інженерія 
 Генна інженерія виникла в 1970-і рр. . як розділ молекулярної біології, 

пов'язаний з цілеспрямованим створенням нових комбінацій генетичного матеріалу, 
здатного розмножуватися (у клітині) і синтезувати кінцеві продукти. 

 Методами генної інженерії спочатку були отримані трансгенні мікроорганізми, 
які мають гени бактерії і гени онкогенного вірусу мавпи, а потім - мікроорганізми, 
що несуть у собі гени мушки дрозофіли, кролика, людини і т. д. Згодом вдалося 
здійснити мікробний (і недорогий) синтез багатьох біологічно активних речовин, 
присутніх в тканинах тварин і рослин у вельми низьких концентраціях: інсуліну, 
інтерферону людини, гормону росту людини, вакцини проти гепатиту, а також 
ферментів, гормональних препаратів, клітинних гібридів, що синтезують антитіла 
бажаної специфічності, і т. п. 

 Генна інженерія відкрила перспективи конструювання нових біологічних 
організмів - трансгенних рослин і тварин із заздалегідь запланованими 
властивостями. По суті, непереборних природних обмежень для синтезу генів немає 
(так, існують програми по створенню трансгенної вівці, покритої замість вовни 
шовком; трансгенної кози, молоко якої містить цінний для людини інтерферон; 
трансгенного шпинату, який виробляє білок, що пригнічує ВІЛ-інфекції, і др. ). 
Виникла нова галузь промисловості - трансгенна біотехнологія, що займається 
конструюванням і застосуванням трансгенних організмів. (Зараз у США функціонує 
вже близько 2500 генно-інженерних фірм. ) 

У нерозривному зв'язку з розробкою технологій генної інженерії розвиваються 
фундаментальні дослідження в молекулярній біології. Одним з найважливіших 
напрямків молекулярної біології та генної інженерії є вивчення геномів рослинних і 
тваринних видів і розробка способів їх реконструкції. Геном - це сукупність генів, 
характерних для гаплоидного, тобто одинарного набору хромосом даного виду 
організмів. На відміну від генотипу геном являє собою характеристику виду, а не 
окремої особини. Загальна логіка дослідження веде молекулярну біологію від 
з'ясування способів відтворення генома виду до розробки способів відтворення 
генотипу особини. 

 Величезне значення має вивчення генома людини. В рамках одного з найбільш 
трудомістких і дорогих в історії науки міжнародного проекту «Геном людини» 
(розпочато в 1988 р. , задіяно декілька тисяч вчених з понад 20 країн; вартість - до 9 
млрд. дол. ) було поставлено завдання - з'ясувати послідовність нуклеотидних 
підстав у всіх молекулах ДНК людини і локалізувати їх, тобто повністю картировать 
всі гени людини. Очікується, що потім дослідники визначать всі функції генів і 
розроблять технологічні способи використання цих даних. 

 У ході виконання проекту «Геном людини» розроблено багато нових методів 
дослідження, більшість з яких останнім часом автоматизовано. Це значно 
прискорює і здешевлює розшифровку ДНК, що є найважливішою умовою для їх 
широкого використання в медичній практиці, фармакології, криміналістиці і т. д. 
Серед цих методів є й такі, які дозволяють розшифровувати генотип окремої 
людини і створювати генні портрети людей. Це дає можливість ефективніше 



лікувати хвороби, оцінювати здібності і можливості кожної людини, виявляти 
різницю між популяціями, оцінювати ступінь пристосованості конкретної людини 
до тієї чи іншої екологічної обстановці. За послідовностей ДНК можна 
встановлювати ступінь спорідненості людей. Розроблено метод «генетичної 
дактилоскопії», який з успіхом застосовується в криміналістиці. Подібні підходи 
можна використовувати в антропології, палеонтології, етнографії, археології. 

 Вже зараз молекулярна генетика відкриває широкі перспективи для генної 
інженерії 

 Одне з таких перспективних напрямків - створення трансгенних рослин, 
тварин, мікроорганізмів, тобто таких організмів, у власний генетичний матеріал 
яких «вмонтовані» чужорідні гени. 

 На цьому шляху отримані чудові результати. Так, за останні 15 років пройшли 
польові випробування близько 25 000 різних трансгенних рослинних культур, одні з 
яких стійкі до вірусів, інші - до гербіцидів, треті - до інсектицидів. Площа посівів 
трансгенних гербіцідоустойчівих сої, бавовни, кукурудзи займають 28 млн га в 
усьому світі. Вартість врожаю трансгенного зерна 2000 оцінений в 3 млрд дол 
Розвинена та індустрія трансгенних тварин. Вони широко використовуються для 
наукових цілей як джерело органів для трансплантації, як виробники терапевтичних 
білків, для тестування вакцин та ін Наприклад, в Німеччині трансгенний бик (по 
кличці Герман) містить у своєму геномі людський ген лактоферину, який кодує 
синтез особливого білка жіночого молока, від якого немовлята солодко сплять. 

 Складовою частиною проектів створення трансгенних організмів є 
дослідження і розробки в галузі генної терапії - лікувальні процедури, такі, як 
введення потрібних трансгенів у клітини хворого організму, заміна хворих генів 
здоровими, адресна доставка ліків в уражені клітини. Трансгени, потрапляючи у 
клітину, компенсують її генетичні дефекти, послаблюючи або посилюючи синтез 
того чи іншого білка. 

 Надалі трансгенні технології передбачається використовувати для вирішення 
широкого кола проблем. Так, для вирішення ряду екологічних проблем 
розробляється програма конструювання трансгенних мікробів, які можуть: активно 
поглинати СО2 з атмосфери, а отже, знижувати парниковий ефект; активно 
поглинати воду з атмосфери, значить перетворювати пустелі на родючі землі; 
конструювати трансгенні мікроорганізми, що підвищують родючість грунтів і т. п. 

 Для підвищення ефективності сільського господарства передбачається 
створювати трансгенні рослини з підвищеною харчовою і кормовою цінністю, 
трансгенні дерева для виробництва паперу, для нарощування деревини, трансгенних 
тварин з підвищеною продуктивністю біомаси та молока, трансгенні види цінних 
порід риб, зокрема лососевих; та ін. . 

 Підвищення ефективності охорони здоров'я за допомогою трансгенних 
технологій припускає, зокрема, рішення проблем контролю над спадковими 
захворюваннями (трансгенні віруси для генної терапії, трансгенні мікроби як живі 
вакцини та ін. ) Обговорюються проблеми клонування тварин (і людей) і навіть 
створення нових форм живого (для нового генетичного коду синтезуються нові 
нуклеотиди і нові амінокислоти), здатних освоювати інші планети (обговорюється 
проект створення мікробів для Марса, здатних виділяти вуглекислий газ, що 
призведе до потепління марсіанського клімату). 

 У лабораторних умовах проведена значна робота з конструювання трансгенних 
мікробів з найрізноманітнішими властивостями. Разом з тим застосування у 



відкритому середовищі трансгенних мікробів поки заборонено правовими 
документами через неясність наслідків, до яких може призвести такий в принципі 
неконтрольований процес. До того ж сам світ мікроорганізмів вивчений вкрай 
слабо: наука знає в кращому випадку близько 10% мікроорганізмів, а про решту 
практично нічого не відомо; недостатньо досліджені закономірності взаємодії 
мікробів між собою, а також мікробів та інших біологічних організмів. Ці та інші 
обставини обумовлюють критичне ставлення не тільки до трансгенних 
мікроорганізмам, а й взагалі до трансгенних біоорганізми, хвилю протестів проти 
трансгенних біотехнологій - люди не хочуть жити в генетично модифікованому 
світі. 

Останнім часом у засобах масової інформації розповсюджується багато 
передбачень, побажань, здогадок і фантазій про клонування живих організмів. 
Особливої гостроти цих дискусій надає обговорення можливості клонування 
людини. Викликають інтерес технологічні, етичні, філософські, юридичні, релігійні, 
психологічні аспекти цієї проблеми; наслідки, які можуть виникнути при реалізації 
такого способу відтворення людини. Як нерідко буває в подібних випадках, 
прагнення до сенсації нерідко затемнює сутність проблеми, особливо коли 
висловлюються неспеціалісти. І в той же час її серйозність не викликає сумнівів, 
тому розглянемо її детальніше. 

 Клон - сукупність клітин або організмів, генетично ідентичних однієї 
родоначальної клітці. Клонування - метод створення клонів шляхом перенесення 
генетичного матеріалу з однієї (донорської) клітини в іншу клітину. При цьому слід 
розрізняти перенесення ядра ембріональної клітини і перенесення ядра соматичної 
клітини дорослого організму. 

 Насамперед слід зазначити, що клони існують в природі. Вони утворюються 
при безстатевого розмноження (партеногенез) мікроорганізмів (мітоз, просте 
ділення), вегетативному розмноженні рослин. У генетиці рослин клонування давно 
освоєно і з'ясовано, що члени одного клона значно відрізняються за багатьма 
ознаками, більше того, іноді ці відмінності навіть більше, ніж у генетично різних 
популяціях. 

 Загальновідомий приклад природного клонування - однояйцеві близнюки, що 
розвинулися з однієї яйцеклітини. У людини це завжди немовлята однієї статі і 
завжди дивно схожі один на одного. Народження однояйцевих близнюків можливо 
тому, що ембріон ссавця (у тому числі людини) на самих ранніх стадіях може бути 
без видимих негативних наслідків розділений на окремі бластомери (у людини 
принаймні до стадії 8 бластомерів), з яких за певних умов можуть розвинутися 
ідентичні за своїм генотипом особини. Інакше кажучи, з одного 8-клітинного 
ембріона у людини можна отримати до 8 абсолютно ідентичних немовлят. (Або 
дівчаток, або хлопчиків). Але й однояйцеві близнюки хоча і дуже схожі один на 
одного, але далеко не в усьому ідентичні. 

У XX в. було проведено чимало вдалих експериментів з клонування тварин 
(амфібій, деяких видів ссавців), але всі вони були виконані за допомогою 
перенесення ядер ембріональних (недиференційованих або частково 
диференційованих) клітин. При цьому вважалося, що отримати клон з 
використанням ядра соматичної (повністю диференційованої) клітини дорослого 
організму неможливо. Проте в 1997 р. британські вчені оголосили про успішне 
сенсаційне експерименті: отриманні живого потомства (овечка Доллі) після 
перенесення ядра, узятого з соматичної клітини дорослої тварини (донорської клітці 



більше 8 років). Нещодавно в США (університет в Гонолулу) були проведені 
успішні експерименти з клонування на мишах. Таким чином, сучасна біологія 
довела, що отримання клонів ссавців принципово можливо. 

 Особливо гострі дискусії розвиваються навколо проблеми клонування людини. 
Поки відсутні технічні можливості клонувати людину. Однак принципово 
клонування людини виглядає цілком здійсненним проектом. І тут виникає безліч 
вже не тільки наукових і технологічних проблем, а й етичних, юридичних, 
філософських, релігійних. 

ІV Запитання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте методи вирощування грибів. 
2. Назвіть методи виробництва біоетанолу. 
3. Охарактеризуйте вирощування грибів на зернових субстратах. 
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