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Amyloid fibrils are highly ordered non−covalent protein aggregates that are 
typical for organisms’ tissues at numerous pathologic states, that are connected 
with disturbances of protein metabolism. Protein fibrillization is inherent for 
numerous neurodegenerative diseases, such as Alzheimer’s and Parkinson’s, 
type 2 diabetes, cancer, amyloidoses, fibrosis, and many others. Despite the wide 
variety of proteins involved, the structures of fibrils are quite similar and formed 
by antiparallel β-structures packed in crystal structure and directed perpendicular 
to the fibril axis. The most used method for amyloid fibril study are X-ray analysis, 
FTIR spectroscopy, luminescent spectroscopy and microscopy [Polovyi, 2021].

The aim of our work was to study the capacity of Ni2+ ions to induce 
the formation of β-stacked fibrils of human serum albumin (HSA, “Reanal”, 
Hungary)) by FTIR spectroscopy and confocal microscopy. Aliquots of HSA 
solution in concentration 10 mg/ml at selected pH range from 5 to 8 (a step of 
0.5 pH) and Ni2+ concentration range from 10-4 to 10-6 were incubated at 60oC 
for 48 hours. Studies were carried out on an infrared spectrometer INVENIO-R 
(Bruker, Germany) and  Carl Zeiss LSM-510 META scanning confocal laser 
microscope with a 4D Plan-Neofluar 40x / 0.6 Korr immersion objective.

For FTIR spectroscopy samples were driven to a transparent in the IR region 
of the spectrum СaF2 substrate and dehydrated at room temperature. For confocal 
spectroscopy samples were inflicted on the cover glass and also dehydrated.

The spectrum shows a bifurcation of the amide peak, which shows 
conformation structures implicit in the protein. The 1658 wavelength is 
responsible for the alpha helix while the 1628 wavelength contributes to the 
beta structure [Movasaghi, 2008]. The analysis of FTIR spectra proves for the 
formation of antiparallel β-sheet structure at 1628 cm- on incubation of the 
initially α-helix HSA with Ni2+ ions. Gradual increase of metal concentration 
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causes an increase of the shoulder at 1628 cm-1 which indicates to more in 
contribution from β-structures and it is in a consequence of the formation of 
amyloid fibrils. The spectroscopic data is in accordance with confocal images 
that clearly show amyloid-like fibril structures.

 
Fig.1. FTIR spectra of  human serum albumin at the presence of different 

concentrations of Ni2+ions, region of amide 1;

Amyloid fibril formation is also confirmed with confocal microscopy.
Due to our results we can suppose that metal ions are capable to induce the 

formation of high-stabilized insoluble protein structures which are able to cause 
an immune response in living organisms.
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Molecular phylogenetics is one of the leading branches of molecular biology 
and bioinformatics. Its task is to reproduce the phylogenetic relationships 
between the studied taxa of organisms, based on the differences between their 
genetic or protein material. Prospects for application are extremely wide - from 
solving problems of classification of new species to conducting comprehensive 
phylogenetic mapping to identify the most successful and effective lines of 
future hybridization of both decorative and important agro-industrial crops. 
The taxon we studied combined the potential for the use of molecular methods 
of phylogenetics, the study showed previously unknown relationships between 
existing iris subtaxons and created a basis for studying the problem of genetic 
contamination of populations of rare species of the genus.

The genus Iris L. has been known since ancient times. However, to date 
the key issues of establishing a unified classification system of this genus have 
not been resolved, which is a significant obstacle to establishing the systematic 
position of a species. Our study aimed to conduct a complex phylogenetic 
analysis of a representative sample of species of the genus Iris L. using the 
morphological factor of the stomatal system for full validation of the obtained 
relationships. The marker gene matK, a protein-coding sequence of the 
chloroplast filtration system, was used to construct a molecular phylogenetic 
dendrogram. The choice is due to several factors, including the ability of 
this gene to carry a phylogenetic signal in its mutations. From the available 
EMBL and NCBI databases, 52 representative sequences of representatives 
of all subgenres of Iris L. were selected. Cytomorphometric analysis of the 
stomatal apparatus of irises was performed based on the Mykolaiv regional 
ecological and naturalistic center. The preparations were made from the middle 
part of the youngest leaves, recorded in a mixture of alcohol-glycerin-water 
according to the method of work [Labunskaya, 2008]. The final processing of 
the obtained samples was carried out according to the technique developed by 
the supervisor Mykhailo Troitskyi [Troitskyi, 2018].

All obtained stomatal samples underwent the stage of statistical processing, 
K-mean algorithms and Ward’s method was used, the verification of the 
distribution of values for normality did not reveal significant anomalies. The 
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results of cluster analysis are shown in Fig. 1, measurement parameter: the 
linear dimensions of the closing cells of the stomata.

Figure 1. The results of cluster analysis of 8 species  
of the genus Iris L. by Ward’s method

The obtained relationships indicate the reliability of the use of the respiratory 
factor as a cytomorphological validator, the distribution of the studied species 
into clades completely coincides with the hypothesis of adaptive lines to 
arid conditions and excessive humidity. There is a significant difference in 
the distances between the Mediterranean species of the subgenus Iris from 
different sections and the distances between the European and Mediterranean 
bearded irises, which has not been mentioned in the literature before.

The phylogenetic tree modeling stage was performed using Bayesian 
algorithms [Huelsenbeck, 2001] based on MRBAYES and NGPhylogeny 
server software, additional multiple measurement procedures using the 
MUSCLE algorithm and selection of the most successful model of molecular 
evolution: GTR + R. The obtained dendrogram is shown in Fig. 2.

The hypothesis of adaptive lines of the genus was confirmed at the 
molecular level. The dendrogram indicates the division of all species into two 
large clades, one of which has a fairly homogeneous group of representatives 
of the Mediterranean center of origin Oncocyclusae. The problem of Iris 
spuria, which was mentioned by Yu. V. Rodionenko [Rodionenko, 1961], also 
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was reflected in our dendrogram. The ideas concerning the isolation of the 
subgenuses Iridodyctium and Scorpiris are almost completely refuted, thus 
confirming the progressive views of taxonomists on the modern structure of 
the genus Iris L.

Figure 2. The obtained dendrogram of 52 species of the genus Iris L., 
 a polyphyletic group.
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Analyzing the results, we found a virtually unexplored problem - genetic 
contamination of populations of certain species of irises and unregulated breeding 
of new varieties and hybrids, which can lead to the loss of pure lines of the genus. 
To solve this problem, we proposed the use of complex phylogenetic mapping of 
certain groups of taxa, which are at risk of gene contamination. This will regulate 
the work of breeding societies, as well as greatly simplify targeted hybridization, as 
the search for successful ways of crossing based on the resulting relationships will 
be much more effective. The phylogenetic approach makes it possible to create a 
single database of important relationships, analogues of which can potentially be 
used in the agro-industry for targeted phylogenetic mapping of important crops in 
combination with GWAS techniques, which will significantly affect the development 
of agro-industry in the coming decades and systematize into a single unified system.
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NUCLEAR MEMBRANES OF CEREBELLAR PURKINJE NEURONS AND 
CARDIOMYOCYTES. Previously we have established that some modulators 
of nicotinic acetylcholine receptors effectively inhibited the activity of LCC-
channels. In this study the effect of novel positive allosteric modulator of 
neuronal nAChRs - dFBr on LCC-channels was described. Based on obtained 
results we identified its inhibiting effect on the mean current through the LCC-
channels and Po.

Наявність LCC-каналів (Large-Conductance Cation channels) у 
ядерних мембранах: селективних до одновалентних катіонів потенціал-
залежних каналів високої провідності, вперше була зареєстрована 
в нашій лабораторії [Marchenko, 2005]. Для них характерна велика 
щільність (3-5 каналів на петч), висока ймовірність перебування у 
відкритому стані та повільна кінетика [Marchenko, 2005]. Проте, їх 
фізіологічна роль у клітині на сьогоднішній день все ще залишається 
невідомою, а для її з’ясування спочатку необхідно ідентифікувати 
блокатор цих каналів. Раніше було показано, що на провідність 
каналів не впливають: відомі блокатори калієвих каналів, неселективні 
блокатори катіонних каналів La3+, блокатори/агоністи ріанодинових 
рецепторів, блокатори ІР3-рецепторів, а також АТФ, Ca2+ і Mg2+ при 
фізіологічних концентраціях [Marchenko, 2005]. 

Згодом з’ясувалося, що деякі речовини класів блокаторів та 
активаторів н-холінорецепторів (наприклад, атракуріум, тубокурарин, 
дитилін, нікотин, броміди рокуронію та піпекуронію) ефективно 
інгібують досліджувані канали [Kotyk, 2017, Котлярова та ін., 2019]. Саме 
тому ми досліджували вплив десформилфлюстраброміну (далі dFBr), як 
чергового представника н-холіномодуляторів, на LCC-канали. dFBr є 
вторинним метаболітом, отриманим з Flustra foliacea, який представляє 
собою природній індольний алкалоїд і є одним з перших алостеричних 
регуляторів н-холінових рецепторів [Dukat, 2018]. Він чинить позитивну 
селективну дію на нАЦХ рецептори, швидко з ними взаємодіє, але 
самостійно не викликає іонний струм в будь-яких рецепторах [Sala, 2005].

Дослідження виконано на 3-4-тижневих щурах лінії Wistar, ядра 
ізолювали шляхом гомогенізації: нейронів Пуркіньє за процедурою, 
описаною раніше [Marchenko, 2005], кардіоміоцитів за процедурою, 
описаною раніше [Котик, 2018]. Струми крізь окремі іонні канали ядерної 
мембрани реєстрували, використовуючи метод patch-clamp у конфігурації 
«nucleus-attached» у режимі фіксації потенціалу. Значення показників 
отримували за допомогою підсилювача Visual-Patch 500 («Bio-Logic», Кле, 
Франція). Основними досліджуваними характеристиками були: середня 
амплітуда струму, який проходить через канал, ймовірність перебування 
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каналів у відкритому стані (Pо) і виникнення ефекту миготіння. Отримані 
результати проаналізовано за допомогою програми Clampfit 10.3. 

Дослідження впливу dFBr проводили в інтервалі концентрацій 
0,01-0,5 мМ, при введені у середовище більш високих концентрацій 
dFBr з наведеного інтервалу, амплітуда струму через LCC-канали 
достовірно зменшувалася. За концентрації речовини 0,5 мМ показник 
зменшення амплітуди струму становив 44 % (Pо ≤ 0,01). На основі 
побудованих амплітудних діаграм можна стверджувати, що за дії dFBr 
(0,05-0,5 мМ) ймовірність перебування каналів у відкритому стані 
в цілому зменшувалась. Типовим зареєстрованим ефектом під час 
дослідження впливу речовини був флікерінг або «миготіння каналу», 
інтенсивність якого залежала від концентрації діючої речовин. Flickering 
– ефект механічного блокування пори каналу під час його перебування у 
відкритому стані. Середня тривалість перебування каналу у відкритому 
стані за дії dFBr не зазнавала достовірних змін.

Незважаючи на те, що серед ідентифікованих блокаторів LCC-каналів 
dFBr виявився одним з найбільш ефективних, при дослідженні його 
впливу ми зіштовхнулись з серйозною проблемою його використання. 
Після внесення речовини у камеру з високою частотою відбувалося 
майже миттєве руйнування гігаомного контакту, особливо при 
використанні вищих (0,2-0,5 мМ/л) концентрацій dFBr. Це означає, що 
отримати якісні реєстрації запису струму за дії речовини надзвичайно 
складно, а, враховуючи повільну кінетику LCC-каналів, параметр часу 
має виключне значення для можливості подальшого аналізу отриманих 
результатів. Крім того, зважаючи на швидкість руйнування гігаомного 
контакту, можна припустити, що речовина впливає безпосередньо на стан 
мембрани, що є головною проблемою при дослідженнях, направлених на 
з’ясування фізіологічної ролі її каналів. Якщо досліджувана речовина 
дійсно вносить будь-які зміни у початковий стан мембрани, то, на жаль, 
використовувати dFBr у майбутніх дослідженнях буде неможливо, навіть 
за високих показників ефективності його дії. Тому наступним етапом 
роботи стане перевірка можливості застосування dFBr для з’ясування 
функцій LCC-каналів у клітині.

Перспективи дослідження фізіологічної ролі нових ядерних каналів 
очевидні: їх функціонування може бути пов’язаним з процесами 
розвитку патологічного стану клітин або реалізацією критично важливих 
молекулярних механізмів, чия природа поки що залишається для нас 
невизначеною. Емпіричний підбір блокаторів на базі встановлених нами 
прецедентів – лише початковий етап запланованих досліджень, попереду 
нас чекають порівняльні пошуки широкого профілю нових модельних 
об’єктів та, головним чином, глибинне з’ясування фізіологічної функції 
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LCC-каналів, що, сподіваємося, зробить великий внесок у розвиток 
сучасної науки та медицини.
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UKRAINE. Thus, the aim of this study was to assess the allelic polymorphism 
of HLA-A gene in the population of Ukraine and to predict the susceptibility to 
diseases and allergic reactions based on genotyping. In accordance with the 
goal, the following tasks were set: To conduct HLA-typing for HLA-A gene, 
to analyze the prevalence of different groups of alleles in the population of 
Ukraine and to predict the probability of diseases and allergic reactions in 
response to medical drugs. Obtained data will be used for further study of the 
associations of alleles with diseases, allergic reactions and for comparative 
analysis with relevant data from other countries.

Головною функцією імунітету є імунна відповідь, тобто реакція на 
агенти, що є біологічно чужорідними та потенційно небезпечними для 
організму. В основі реакції цієї системи лежить розпізнавання антигенів, 
котрі несуть чужорідні агенти, специфічними клонами лімфоцитів з їх 
наступною активацією, розмноженням та дозріванням до клітин-ефекторів 
(кілерів), які відповідальні за виведення вищезазначених агентів з 
організму. Наявність імунологічної пам’яті сприяє прискоренню реакцій на 
наступне надходження тих же антигенів [Scully, 2017]. Найважливішу роль 
у розпізнаванні чужорідного біологічного матеріалу відіграють людські 
лейкоцитарні антигени (HLA), що кодуються генами головного комплексу 
гістосумісності, які демонструють високий ступінь поліморфізму. 

Вивчення поліморфізму системи HLA-антигенів дозволяє проводити 
унікальні популяційні дослідження з метою виявлення поширеності 
алелів, гаплотипів, генетичних відмінностей між популяціями, а також 
є основою для вивчення таких проблем, як взаємозв’язок між системою 
HLA-антигенів та захворюваннями, генетичною схильністю до розвитку 
алергічних реакцій на лікарські засоби, силою імунної відповіді та 
вирішення проблем трансплантології.

Метою роботи була оцінка алельного поліморфізму HLA-генів у 
населення України та прогнозування схильності до певних захворювань 
та алергічних реакцій на основі генотипування. Відповідно до мети було 
поставлено наступні завдання: 

1. Провести генотипування за геном HLA-А методами SSP, SBT та SSO.
2. Проаналізувати поширеність різних груп алелів гена HLA-A у 
населення України. 
3. Спрогнозувати ймовірність розвитку захворювань та алергічних 
реакцій на лікарські засоби у населення України відповідно до 
генотипування.
Робота була виконана на базі НДСЛ «Охматдит» у відділі тканинного 

типування лабораторії медичної генетики Спеціалізованого медико-
генетичного центру. У роботі використовувалися наступні методи: 
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виділення геномної ДНК методом твердофазної екстракції, SSP, SBT, SSO. 
З периферійної крові потенційних донорів кісткового мозку наборами 

NucleoSpin® Blood („MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG“, Німеччина) 
виділяли геномну ДНК з концентрацією 25-200 нг/мкл для SSP, 15-30 нг/мкл 
для SBT та 20-150 нг/мкл для SSO. Для проведення ПЛР використовували 
термоциклери з можливістю програмування „Veriti Dx 96-Well Thermal 
Cycler“ („ThermoFisher Scientific“, США). Для проведення секвенування 
за Сенгером (метод SBT) використовували генетичний аналізатор „Hitachi 
3130 (4-capillary) Genetic Analyzer“ („ThermoFisher Scientific“, США). Для 
проведення денатурації, гібридизації, промивання в жорстких умовах 
та проявлення кольору (метод SSO) використовували автоматизовау 
станцію гібридизації „TENDIGO™“, („Fujirebio“, Бельгія). Детекцію 
продукту ПЛР проводили із використанням UV трансілюмінатора iBright 
FL1500 („ThermoFisher Scientific“, США). Аналіз результатів досліджень 
проводили за допомогою програмного забезпечення „HLA-Fushion 4.1“ 
(SSP), „HLA-Fushion Research 6.0“ (SBT) („ThermoFisher Scientific“, 
США) та „LiRAS” (SSO) („Fujirebio“, Бельгія). 

Отримані дані тестували на нормальне розподілення за допомогою 
тесту Шапіро-Вілка з використанням програмного пакету „Statistica“ 
(„Dell Technologies“, США). Для порівняння розподілення генотипових 
частот алелів використовували критерій узгодження Пірсона (χ2). 
Отримані результати наведені у вигляді середнього арифметичного ± 
середньоквадратичне відхилення (дисперсія) – SD. Результати вважали 
значущими, коли p ≤ 0,05.

На нижченаведеній діаграмі (рис. 1) можна побачити відсоткове 
співвідношення поширеності 12 найбільш розповсюджених груп алелів 
гена HLA-A. Частоти груп алелів А*04, А*05, А*07, А*09, А*12, А*21, 
А*22, А*28, А*31, A*37, А*66, А*68, А*69 у населення України є 
достовірно нижчими, ніж очікувалося.

На підставі наведених даних можна зробити висновок, що у 
населення України найбільш представленою виявилася група алелів 
А*02, яка асоційована із такими патологічними станами, як лімфома 
Ходжкіна та спонтанний викидень. Проте, цей антиген також стимулює 
мононуклеарні клітини периферійної крові, що викликає інгібування 
реплікації ВІЛ [Grene, 2001; Komlos, 2007; Niens, 2016]. Окрім того, група 
алелів А*02 асоційована із виникненням алергічних реакцій типу Б на 
лікарські засоби, а саме синдрому Стівенса-Джонсона/синдрому Лаєлла 
у відповідь на прийом оксикамів, несистемного висипу у відповідь на 
прийом амінопеніцилінів, гепатотоксичності через прийом препарату 
амоксициліну/клавуланової кислоти [McCormack, 2011; Roujeau, 1987; 
Pavlos, 2012; Lucena, 2011]. Наступними за поширеністю виявилися групи 
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алелів А*01, А*03 та А*24. Група алелів А*01 асоційована з Т-клітинною 
лімфомою, цирозом печінки та виникненням синдрому гіперчутливості, 
викликаного прийомом карбамазепіну [Darke, 1979; Shankarkumar, 
2003; Pavlos, 2012]. Група алелів А*03 асоційована із виникненням 
ідіопатичного гемохроматозу [Arnaiz-villena, 2003; Xi, 2014]; А*24 – з 
розвитком діабету І типу [Kronenberg, 2012].

Рис. 1. 
Гістограма 

поширеності 
найбільш 

розповсюджених 
груп алелів гена 

HLA-А (*р< 0,05), 
n=1302
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Fabusheva K., Dvornik Y. LEVEL OF DAMAGE TO LYMPHOCYTES OF 
PERIPHERAL BLOOD OF MICE LINES BALB/C AND C57BL/6 DEPENDING 
ON THE TIME AFTER IRRADIATION IN A DOSE OF 1GY. Ionizing 
radiation is a powerful genotoxic factor. The radiosensitivity of a biological 
object is determined, among other things, by the genetic characteristics of the 
organism. A similar reaction of peripheral blood lymphocytes was noted in the 
radiation-sensitive strain of BALB/c mice and in the radioresistant C57BL/6 
strain to the total single uniform irradiation at a dose of 1 Gy. The dynamics of 
the level of DNA damage in the post-radiation period was consistent with the 
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genetic characteristics of these lines, in the blood cells of the C57Bl/6 mice, 
a decrease in the level of DNA breaks was more effective than in other lines. 

В даний час все більше людей контактують з джерелами іонізуючого 
випромінювання. У медицині основною причиною цього є збільшення 
числа виявлених онкологічних захворювань і використання опромінення 
в діагностичних і терапевтичних цілях. Також масштабним джерелом 
випромінювання стали техногенні катастрофи на ядерних об’єктах.

Іонізуюче випромінювання, як потужний генотоксичний фактор, не 
тільки індукує пошкодження структури ДНК живих організмів, що може 
призводити до порушення процесів ділення клітин, транскрипції ДНК і 
експресії генів і, як наслідок, збільшувати ризик розвитку онкологічних 
захворювань, але і впливає на активність репараційної системи ДНК, яка є 
важливою умовою для запобігання виникненню геномної нестабільності 
[Adimoolam, 2003]. При цьому радіочутливість біологічного об’єкту 
зумовлюється не лише зовнішніми факторами і станом організму, але 
його генетичними особливостями. Одним з підходів до прогнозування 
радіаційних ризиків всередині популяції, може бути експериментальне 
дослідження на лінійних тваринах, що різняться за рівнем радіочутливості.

В радіобіологічних дослідженнях при вивченні механізмів 
радіаційно-індукованих змін в живих організмах, а також при розробці 
радіопротекторних лікарських засобів одним з найпопулярніших тест-
об’єктів залишаються лабораторні миші. При цьому, вибираючи об’єктом 
досліджень лабораторних мишей, слід брати до уваги, що радіочутливість 
обраного об’єкту може залежать генетичних особливостей лінії. Найбільш 
відомою, використовуваної для моделювання захворювань людини, 
пов’язаних з хромосомною нестабільністю і дефектами репарації ДНК, 
є радіаційно-чутлива лінія мишей BALB/c [Ponnaiya, 1997; Yu, 2001]. 
Мишей лінії C57BL/6 вважають Радіорезистентність лінією [Rivina, 2013; 
Takabatake, 2008]. Різні лінії мишей відрізняються рівнем експресії генів, 
що обумовлює швидкість розвитку відповіді на генотоксичний стрес.

За останні 20 років, були розроблені різні способи моніторингу 
пошкоджень ДНК, і одним з таких методів є тест ДНК-комет. Даний 
метод є чутливим і універсальним способом вимірювання одно- і 
дволанцюжкових розривів ДНК і широко використовується як для 
оцінки рівня ушкоджень ДНК, так і для дослідження здатності клітин до 
репарації ДНК [Neri, 2015].

Метою роботи було дати порівняльну оцінку динаміки рівня 
радіаційно-індукованих пошкоджень ДНК в лімфоцитах периферичної 
крові мишей ліній BALB/c та C57Bl/6.

Об’єктом досліджень були обрані миші ліній BALB/c і C57BL/6 
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(самці віком 2,5 місяця), які утримувалися в стаціонарних умовах 
віварію Інституту радіобіології НАН Білорусі на повноцінному 
стандартному харчовому раціоні і вільним доступом до води відповідно 
до встановлених норм .

Експериментальні групи тварин піддавали загальному рівномірному 
опроміненню за допомогою рентгенівського апарату X-Rad 320 
(PRECISION X-RAY, США) в дозі 1 Гр (Напруга на трубці 320 кВ, 
потужність дози 98,8 сГр/хв, фільтр №2 (1,5 см Al, 0,25см Cu, 0,75см 
Zn), відстань до об’єкту 50см). Після опромінення (безпосередньо після 
опромінення, через годину, добу та через тиждень після опромінення) 
було проведено аналіз пошкодження ДНК в лімфоцитах, виділених з крові 
шляхом центрифугування на градієнті щільності («Histopaque» «Sigma»). 
Рівень розривів ДНК визначали методом лужного гель-електрофорезу 
(метод ДНК-комет). Візуалізацію і реєстрацію ДНК-комет здійснювали 
за допомогою скануючого флуоресцентного мікроскопа, оснащеного 
цифровою фотокамерою.

Отримані зображення ДНК-комет аналізували з використанням 
програми Comet Score. Як показник пошкодження ДНК використовували 
процентний вміст ДНК в хвості ДНК-комет (% ДНК в хвості). 
Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням 
пакета програм Statistics 7.0. 

При дослідженні рівня пошкодження ДНК лімфоцитів периферичної 
крові мишей ліній BALB/c і С57Bl/6 були відзначені відмінності в рівні 
процентного вмісту ДНК в хвості ДНК-комет.

У контрольних групах у мишей лінії C57BL / 6  вміст ДНК в хвості 
ДНК-комет лімфоцитів складав 4,63 ± 0,52%, у мишей ліній та BALB/с 
5,32±0,46%.

Рівень пошкодження ДНК лімфоцитів периферичної крові мишей 
лінії C57BL/6 безпосередньо після опромінення склав 14,24 ± 0,61%, 
у лінії BALB/с - 19,33 ± 2,83%. Через 1 годину після опромінення в 
клітинах мишей лінії C57BL/6 відзначено зниження процентного вмісту 
ДНК в хвості ДНК-комет до 10,16±0,96%, тоді як в клітинах мишей лінії 
BALB/с даний показник зріс до 23,5±0,81%, відповідно. Через добу після 
опромінення відзначено зниження пошкодження ДНК в лімфоцитах 
периферичної крові мишей досліджуваних ліній, найбільш виражене в 
клітинах мишей лінії C57BL/6. Через тиждень в клітинах мишей лінії 
C57BL/6 процентний вміст ДНК в хвості ДНК-комет знизився до 6,38 
± 1,92%, тоді як у мишей лінії BALB/с відмічено підвищення рівня 
ушкодження ДНК до 16,46±0,89%. Повторне підвищення даного показника 
може бути обумовлено не прямою дією іонізуючого випромінювання, а 
впливом процесів вільнорадикального окислення в організмі тварин. 
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Таким чином, була відзначена подібна реакція лімфоцитів 
периферичної крові у радіаційно-чутливої лінії мишей BALB/c і у 
радіорезистентної лінії C57BL/6 на загальну одноразове рівномірне 
опромінення в дозі 1 Гр. Однак, динаміка рівня пошкодження ДНК в після 
опромінення узгоджувалася з генетичними особливостями даних ліній, в 
клітинах крові мишей лінії С57Bl/6 ефективніше відбувалося зниження 
рівня розривів ДНК, в порівнянні клітинами мишей лінії BALB/c.
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Kupriiova V., Vasyliuk O. BIOLOGICAL PROPERTIES OF STRAINS 
OF LACTOBACILLUS AND LEUCONOSTOC GENUS ISOLATED FROM 
FERMENTED PLANT PRODUCTS. It is known that lactic acid bacteria are 
the dominant group of microorganisms among the microbiota of fermented 
products. Many strains of lactic acid bacteria show antimicrobial activity due 
to the production of metabolites that have an antagonistic effect. Because of 
excessive use of pesticides in the fight against bacterial pathogens of plant 
diseases, lactic acid bacteria are promising candidates for the development of 
microbial biopesticides. The aim of the study was to find new biologically safe 
strains of lactic acid bacteria to control phytopathogenic microorganisms by 
studying their antagonistic activity and adhesive properties.

Відомо, що молочнокислі бактерії є домінуючою групою 
мікроорганізмів серед мікробіоти ферментованих продуктів. Багато 
штамів молочнокислих бактерій виявляють антимікробну активність 
завдяки виробництву метаболітів, які справляють антагоністичну 
дію. Зважаючи на надмірне використання пестицидів у боротьбі 
із бактеріальними збудниками хвороб рослин, саме молочнокислі 
бактерії є перспективними кандидатами для розробки мікробних 
біопестицидів. Метою роботи було знайти нові біологічно безпечні 
штами молочнокислих бактерій для боротьби з фітопатогенними 
мікроорганізмами шляхом дослідження їх антагоністичної активності 
та адгезивних властивостей.

Для дослідження антагоністичної активності молочнокислих бактерій 
(МКБ) було використано 11 ізолятів родів Leuconostoc і Lactobacillus, 
що зберігаються в Колекції культур молочнокислих бактерій відділу 
фізіології промислових мікроорганізмів ІМВ НАНУ. Дані штами виділені 
з традиційних ферментованих овочів та фруктів: квашеної селери, 
капусти, огірків та яблук. Чисті культури МКБ зберігали у 30 %-му 
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гліцерині за температури -500С. Перед дослідом культуру активізували 
шляхом трьох пересівів на середовищі MRS. 

Тест-культурами слугували вісім штамів фітопатогенних бактерій 
(ФПБ): Pseudomonas syringae УКМ IMV В-10277 (ATCC 19310), 
Pseudomonas fluorescens IMV 8573, Pectobacterium carotovorum УКМ 
IMV В-1095т (ATCC 15713),  Agrobacterium tumefaciens УКМ IMV 
В-1000,  Xanthomonas campestris УКМ IMV В-1049 (8003б ),  Clavibacter 
michiganensis IMV 102,  Pseudomonas corrugata IMV 9069, Xanthomonas 
vesicatoria В-1060 (IMV 7924). Штами ФПБ, використані у роботі, були 
отримані з відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Антагоністичну активність МКБ щодо ФПБ визначали методом in 
vitro агарових лунок. Добові культури МКБ вирощували в MRS (de Man, 
Rogosa and Sharpe) бульйоні при 30 oС. Штами МКБ, що виросли в MRS-
бульйоні впродовж 24 год. при 30°C центрифугували при 5000 об/хв. 
протягом 15 хв. для отримання безклітинного супернатанту.

Штами фітопатогенних бактерій культивували 24 год. при температурі 
30оС на картопляному бульойні (КБ). На чашки, попередньо залиті 
агаризованим MRS, ставили шість металевих циліндрів для утворення 
лунок.  На кожну чашку заливали 9 мл навпівагаризованого картопляного 
середовища з 1 мл добової культури фітопатогенних бактерій. Після 
застигання середовища видаляли металічні циліндри діаметром 6 мм, 
в результаті чого утворювалися лунки. У кожну лунку було внесено по 
10 мкл безклітинного супернатанту. Чашки інкубували при температурі 
30°С протягом доби та вимірювали зони затримки росту кожного ФПМ.

11 досліджених ізолятів, що представлені видами L. plantarum і L. 
leuconostoc проявили антагоністичну активність проти усіх тест-штамів 
фітопатогенних бактерій. Так, найбільша антагоністична активність була 
виявлена в наступних ізолятів: 12 с, 13 с і 47 с. Дані штами ефективно 
пригнічували ріст збудника судинного бактеріозу капустяних культур 
X. campestris ( діаметри зон затримки росту у 25 мм, 26 мм, 27 мм 
відповідно),  збудника кільцевої гнилі картоплі – C. michiganensis ( 20 мм, 
22 мм і 21 мм відповідно) і збудника серцевинного некрозу стеблів томату 
– P. corrugata (20 мм, 18 мм і 20 мм відповідно).

Крім того, було досліджено антагоністичну активність в залежності 
від джерела виділення штамів. Найбільша антагоністична активність 
спостерігалась у штамів МКБ, джерелом виділення яких була квашена 
селера. Штами, виділені з даного середовища, пригнічували ріст ФПБ, 
показники зон інгібування яких в середньому становили 18,15 мм. Ізоляти 
МКБ, виділені із квашених яблук, проявили меншу антагоністичну 
активність. Так, в зони пригнічення росту фітопатогенів в середньому 
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сягали 16,57 мм. Найменш активними антагоністами виявились МКБ, 
виділені  з квашених огірків і квашеної капусти, середні діаметри зон 
затримки росту тест-культур яких сягали 15,62 мм і 14,65 мм відповідно.

Було досліджено здатність молочнокислих бактерій до адгезії на 
клітинах букального епітелію. Для цього використовували добову 
культуру клітин МКБ. Їх центрифугували протягом 5 хв. при 3000 об/
хв., після чого отриману біомасу клітин ресуспендували в 1 мл буферу 
PBS. Відібраний зразок букального епітелію переносили у буфер PBS з 
подальшим центрифугуванням при 300 об/хв. для отримання кінцевої 
суспензії епітеліоцитів з концентрацію 107 кл/мл. Для оцінки адгезивної 
активності одержані суспензії бактеріальних (108 КУО/мл) та букальних 
(107 кл/мл) клітин змішували у рівних об’ємах та інкубували 30 хв при 
37 0С. Після завершення експозиції не адсорбовані до епітеліоцитів 
бактеріальні клітини відокремлювали шляхом двократного промивання 
буфером PBS 5 хв. при 200 об/хв. З отриманого осаду клітин готували 
мазки та фарбували за Грамом. При мікроскопії препаратів підраховували 
кількість молочнокислих адгезованих бактерій до епітеліальних клітин. В 
кожному препараті аналізували не менше 150 клітин. Визначали середній 
показник адгезії (СПА), індекс адгезивності мікроорганізмів (ІАМ) та 
коефіцієнт участі епітеліоцитів (К). Зокрема, мікроорганізми відносили 
до не адгезивних при ІАМ <1.75, низько адгезивних – при ІАМ від 1,76 
до 2,5, середньо адгезивних – від 2,51 до 4,0 та високо адгезивних – при 
ІАМ >4,0 одиниць. В процесі досліджень були встановлені відмінності у 
показниках адгезії МКБ до букального епітелію. Практично усі ізоляти 
виявили високу та середню адгезивну активність щодо букального 
епітелію. Проте ізоляти 12 с (ІАМ - 6,61±0,61), 47 с (ІАМ - 5,78±0,76) та 1 
я (ІАМ - 8,26±0,06) проявили найкращу адгезивну активність.

Отже, в даному дослідженні було виявлено, що всі штами 
молочнокислих бактерій, виділені з ферментованих продуктів рослинного 
походження, проявляли антагоністичну активність до фітопатогенів, 
а також мали здатність до адгезії на клітинах букального епітелію. В 
обох випадках потенціал до досліджених властивостей відрізнявся. На 
дану різницю мають вплив як джерело виділення ізоляту, так і власні 
фізіологічні та біохімічні властивості штаму.
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Yevsyeyeva Yu. SELECTION OF ANTIBIOTIC RESISTANT STRAINS OF 
STREPTOMYCES NETROPSIS AND DEVELOPMENT OF TEST SYSTEMS 
FOR QUICK INVESTIGATION OF MUTANT PRODUCTIVITY. The use 
of streptomycetes for the production of antibiotics, their direct introduction 
into the rhizosphere is a reliable and safe method of plant protection, as the 
supply of antibiotics is controlled. Therefore, the study of ways to increase 
the synthesis of antibiotics does not lose its relevance. Selection of antibiotic-
resistant strains of streptomycetes is one of the ways to increase their antibiotic-
producing activity. A model of a test system based on the сongo red indicator 
was proposed to quickly determine the concentration of antibiotics.

Рід Streptomyces представляє великий інтерес для дослідників, так   як 
його представники продукують близько 80% усіх видів антибіотичних   
речовин (які мають як антимікробний ефект, так і фунгіцидний,    
імуномодулюючий, протипухлинний), і які активно досліджуються та 
впроваджуються як в медичній сфері, так і в сільському господарстві 
[Madigan M, 2005; Dongli Liu, 2019].

Все активніше представників роду Streptomyces розглядають у якості 
засобів біологічного контролю фітопатогенів, що досягається через 
конкуренцію,виділення антибіотиків та гіперпаразитизм. Так застосування 
як продукованих стрептоміцетами антибіотичних речовин, так і 
культивування штамів стрептоміцетів безпосередньо в ризосфері культур, 
показує високу ефективність при боротьбі з фітопатогенами різної природи, 
а також безпечність, що пов’язано з природним походженням антибіотичних 
речовин та контрольованим їхнім надходженням до ґрунту [Егоров Н.С., 
2004]. Варто відмітити й широкий спектр дії антибіотичних комплексів 
стрептоміцетів, їх високу стійкість в навколишньому середовищі. 

Метою даної роботи було проведення селекції стійких до рифампіцину, 
стрептоміцину та хлорамфеніколу мутантів штаму Streptomyces netropsis 
УКМ Ас-2186 та створення тест-систем на визначення концентрації 
антибіотиків, синтезованих селекціонованими штамами. 
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Відбувається селекція антибіотиками стійких колоній на основі 
спонтанних мутацій в ДНК бактерій, при чому їх частота для появи 
резистентних генів складає порядка 10-7-10-8. Тут антибіотичні речовини 
являються мутагенами - прискорюють появу резистентних колоній.У 
культурі наявні стійкі колонії, для яких антибіотик є селективним 
фактором, паралельно відбувається горизонтальний перенос генів 
резистентності від інших бактерій через мобільні генетичні елементи. 
При цьому при дії мутагенів підвищується синтез антибіотичних речовин 
мутованими Streptomyces, що зокрема використовується у промисловому 
виробництві стрептоміцину[Егоров Н.С., 2004].

При культивуванні спорової суспензії Streptomyces netropsis УКМ Ас-
2186 на КГА з додаванням рифампіцину, хлорамфеніколу та стрептоміцину 
у концентраціях 0,1 мкг/мл,  0,5 мкг/мл, 1 мкг/мл, 5 мкг/мл, 10 мкг/мл 
спостерігалася поява резистентних штамів лише до хлорамфеніколу 
з концентрацією 0,1 мкг/мл,  0,5 мкг/мл, 1 мкг/мл з частотою 10-2 для 
концентрації хлорамфеніколу 0,1 мкг/мл та 10-3 для концентрацій 
хлорамфеніколу 0,5 мкг/мл, 1 мкг/мл. Селекціоновані штами відрізнялися 
морфологією, і хоча переважна більшість - 85%  колоній мали типічні 
характеристики (колонії з нерівними краями близько 5 мм у діаметрі, 
вдавлені в центрі, спорулюючі, без виділення пігменту в середовище), 
проте 15% припало на колонії з іншою морфологією (розміри до 3 мм, 
рівна поверхня, кремовий колір повітряного міцелію тощо) , зокрема 
частина 0,02% взагалі не спорулювала.

Селекціоновані штами далі вирощувалися на КГА з додаванням 
індикатора конго червоний у концентрації 0,004%. Спостерігалася 
зміна забарвлення індикатору з радіусом від 1 до 3 мм, більший радіус 
зміни забарвлення індикатору в результаті підкислення середовища 
антибіотичними речовинами, що продукуються Streptomyces netropsis 
зафіксований для колоній з відмінною морфологією, неспорулюючі 
штами на середовищі з конго взагалі не проросли.

Отримані результати на середовищі з конго можно використовувати 
для швидкого встановлення синтетичної активності стрептоміцетів, 
прив’язавши діаметр зміни забарвлення до меж концентрацій 
антибіотиків. Також дослід дає можливості зробити висновки між 
кореляцією морфології та активністю певних штамів, та встановити, 
штами з якою морфологією будуть продукувати більшу кількість 
антибіотичних речовин.

Автор висловлює подяку д.б.н. Білявській Л.О. за допомогу у 
плануванні дослідження, його проведенні та обговоренні.
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Moskvina M., Gorbach O., Skachkova O., Khranovska N. ANTITUMOR 
AND IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF THE DENDRITIC CELL-
BASED VACCINE IN COMBINATION WITH IRON OXIDE NANOPARTICLES 
IN MOUSE SARCOMA 37 MODEL. Numerous studies have shown the 
possibility of using antigen-presenting cells, in particular dendritic cells (DC), 
for antitumor immunotherapy. The efficacy of the DC-based vaccine can be 
lower because a significant number of dendritic cells injected into the patient 
die during migration. The solution can be achieved through the usage of iron 
oxide nanoparticles, which are a promising approach for increasing the target 
delivery of DC vaccine to the lymphoid tissue of the recipient. The aim of thе 
research was to investigate the antitumor and immunomodulatory efficacy of 
a dendritic cell-based vaccine in combination with iron oxide nanoparticles in 
mouse sarcoma 37 model.

Вступ. Порівняно новим та перспективним напрямом, що підвищує 
ефективність основних підходів лікування злоякісних новоутворень, 
є імунотерапія. Її головним завданням є формування специфічної 
протипухлинної імунної відповіді в організмі пацієнта [Гриневич, 
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2016]. Численні дослідження довели можливість застосування антиген-
презентуючих клітин (АПК), зокрема дендритних клітин (ДК), для 
протипухлинної імунотерапії [Shang, 2017], [Чкадуа, 2006], [Kalinski, 
2013]. Реалізація функцій ДК багато в чому визначається їхніми 
фенотиповими особливостями та здатністю до міграції у вторинні 
лімфоїдні органи (лімфовузли, селезінку). Але проблемою застосування 
протипухлинних вакцин на основі ДК є те, що значна кількість введених 
хворому клітин гине під час міграції. Це робить неможливим нормальний 
розвиток протипухлинної відповіді. 

Одним із можливих шляхів підвищення ефективності ДК-вакцини за 
рахунок збільшення її цільової доставки до лімфоїдної тканини реципієнта 
є використання нанокомплексів із магнітними наночастинками (НЧ) і 
пухлинними антигенами, та магнітного поля. Магнітні НЧ вже широко 
застосовуються для сортування клітин, розділення ДНК, у магнітно-
резонансній томографії і генній терапії [Goya, 2008]. Тому застосування 
сучасних нанотехнологій для підвищення цільової доставки ДК у складі 
протипухлинних вакцин у лімфоїдні тканини реципієнта, визначення 
механізмів впливу таких вакцин на розвиток протипухлинної імунної 
відповіді та експериментальне обґрунтування рекомендацій щодо їхнього 
застосування в клінічній практиці є актуальними проблемами сучасної 
онкоімунології.

Метою роботи було дослідження протипухлинного та імуномодуляторного 
впливу вакцини на основі дендритних клітин в комбінації з магнітним 
нанокомплексом (МНК) на моделі саркоми 37 мишей.

Матеріали та методи. В експериментальних дослідженнях були 
задіяні 40 мишей лінії СВА, самці вагою 18-22 г., віком 1,5-2 міс.. В 
якості моделі експериментальної пухлини використовували саркому 
37. Пухлинні клітини вводили внутрішньом’язово в стегно тварини в 
летальній дозі 8х105 клітин на тварину. Було сформовано 4 групи мишей 
з перещепленою саркомою 37, яким застосовували різні режими терапії.

В якості джерела ДК були використані спленоцити сингенних інтактних 
мишей лінії СВА. ДК, навантажені МНК, вводили мишам дослідної групи 
внутрішньошкірно 3 рази у кількості 2x105 клітин на мишу з інтервалом в 
3 дні, починаючи з 7-го дня після інокуляції саркоми 37. Після введення ДК 
тварини піддавалися дії магнітного поля протягом 1 години.

Протипухлинний ефект вакцин оцінювали за загальним об’ємом 
первинної пухлини. Для дослідження імуномодуляторного впливу 
вакцин проводили визначення рівнів експресії мРНК цитокінів IFNγ, IL-
4, IL-10, TGFβ та транскрипційного фактору FoxP3 в тканині пахвинних 
лімфовузлів та пухлинному мікрооточенні за допомогою методу 
кількісної ПЛР з детекцією результатів в режимі реального часу.



32

Результати. Виявлено, що на 26 добу після перещеплення саркоми 37 
у мишей групи «ДК+НЧ+МГ» об’єм первинної пухлини був найменшим. 
У тварин цієї групи спостерігалося сповільнення темпів пухлинного 
росту, а також було виявлено достовірне зменшення об’єму пухлини 
на 43,26% порівняно з контрольною групою мишей, яка не отримувала 
ніякого лікування (р<0,05). Подібний ефект виявлено в групі «НЧ+МГ», 
де також спостерігалося зменшення об’єму первинної пухлини на 41,84% 
порівняно з контрольною групою. Введення вакцини на основі лише ДК 
не призвело до зменшення об’єму задньої кінцівки з первинною пухлиною 
в процесі пухлинного росту в порівнянні з контрольною групою. 

Застосування комбінованої ДК-вакцини та магнітних НЧ призвело 
до зменшення рівня експресії мРНК транскрипційного фактору 
FoxP3 в клітинах пухлинного мікрооточення на 48,42% (р<0,05), 
порівняно з контрольною групою тварин. Також виявлено, що в цій 
групі  спостерігалося зменшення експресії мРНК IL-10 в пухлинному 
мікрооточенні на 65,5%, а також зменшення експресії мРНК TGFβ 
на 91,67%, в порівнянні з контрольною групою (p<0,05). Отримані 
дані свідчать про зменшення локальної імуносупресії під впливом 
застосованої схеми імунотерапії, що може розглядатися як один 
з механізмів, що забезпечує реалізацію протипухлинного ефекту 
комбінованої вакцини на основі ДК та МНК.

У групі «ДК+НЧ+МГ» виявлено збільшення рівня експресії мРНК 
IFNγ в тканині пахвинних лімфовузлів на 6%, порівняно з контрольною 
групою тварин з саркомою 37. В групах «ДК» та «НЧ+МГ» рівень 
експресії мРНК IFNγ знизився на 11% та 17% відповідно, порівняно 
з контрольною групою. Отриманий результат може свідчити про 
імуномодуляторний вплив вакцини на основі ДК, навантажених МНК, 
на поляризацію імунної відповіді в сторону Тх1, що є важливим при 
розвитку імунної відповіді на пухлинні антигени.

Встановлено, що всі режими імунотерапії викликали збільшення 
рівня експресії мРНК IL-4 в тканині регіонарних лімфовузлів, порівняно 
з контрольною групою тварин із саркомою 37. Варто зазначити, що 
IL-4 має плейотропну дію і може сприяти як прогресії пухлини, так і 
формуванню Тх1- та ЦТЛ-опосередкованої імунної відповіді на пухлину 
[Sander, 2017], [Todaro, 2008]. 

Виявлено, що терапевтичний режим із застосуванням вакцини на 
основі ДК, навантажених МНК, спричинив зменшення експресії мРНК 
фактору FoxP3 в тканині пахвинних лімфовузлів мишей з саркомою 37 на 
58,3%, порівняно з контролем, р<0,05. Також у тварин цієї групи виявлено 
зниження рівня експресії мРНК ІЛ-10 на 47%, порівняно з контрольною 
групою тварин, р<0,05. 
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Висновки. Отримані результати свідчать про позитивний ефект 
застосування вакцини на основі ДК, навантажених МНК, оскільки такий 
режим терапії призводить до поляризації імунної відповіді в напрямку 
Тх1, а також сприяє зменшенню супресорного впливу FoxP3+ Трег-
клітин в пахвинних лімфовузлах та пухлинному мікрооточенні, в тому 
числі за рахунок зменшення продукції ними цитокінів із супресорною 
активністю. Оскільки IL-4 може сприяти як прогресії пухлини, так і 
формуванню протипухлинної імунної відповіді, то необхідні подальші 
дослідження впливу комбінованої вакцини на основі ДК та МНК на 
продукцію цього цитокіну.
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Nechyporenko M. THE ROLE OF VITAMIN D IN THE DEVELOPMENT 
OF IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS WITH DIFFERENT DISEASE 
PROGRESSION COVID 19.  At year-end 2019, the COVID 19 (CoV19) 
epidemic began in the city of Wuhan, province of Hubei. A total of 79 patients 
aged 19-76 participated in the study. The patients were previously examined for 
the severity of the disease or absence of any symptoms and were divided into 
groups accordingly.  In the group with the absence of clinical manifestations 
of the disease, most of those examined have a normal level of vitamin D. 
The correlation between the positive index of IgM-CoV19 antibodies (r=0.4, 
P<0,05) and IgG-CoV19 antibodies (r=0. 6, P<0.05) and vitamin D level in 
patients with various clinical manifestations of the disease and the presence of 
IgM-CoV19 antibodies, indicating the interrelation of these factors and their 
possible influence on the course of COVID 19.

В кінці 2019 року в місті Ухань, провінції Хубей розпочалась епідемія 
COVID19. Швидким темпом хвороба розповсюдилась на сусідні країни 
і в результаті охопила всі континенти.  На даний момент світ переживає  
третій спалах захворюваності. До сьогодні кількість ефективних методів 
лікування , особливо за тяжкого протікання хвороби залишається 
обмеженою. Симптоматика захворювання дуже різноманітна і 
індивідуальне перенесення хвороби може залежати від різних факторів, 
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результати впливу одного з них – вітаміну D представлені у даному 
дослідженні. Він має багато механізмів впливу на бар’єрні функції 
організму, адаптивний та клітинний імунітет, в результаті чого можна 
знизити ризик інфекції та летальність перебігу. Наукові дослідження 
[Mansueto P, 2015] показали, що добавки вітаміну D мали сприятливий 
ефект при таких вірусних захворюваннях, як грип та ВІЛ.  Попри це 
лишається суперечливим вплив вітаміну D на перебіг захворювання у 
пацієнтів з COVID 19 і тому потребує подальших досліджень.  

Що стосується діагностики COVID 2019 зараз є декілька типів тестів 
відповідно до мети використання. Наприклад, для визначення присутності 
РНК вірусу та поточного статусу інфекції застосовують полімеразну 
ланцюгову реакцію. Іншим методом тестування є оцінка розвитку 
імунної відповіді організму на вірус COVID 19 шляхом встановлення 
наявності антитіл IgM-CoV19 та антитіл IgG-CoV19. Саме імунний 
статус популяції визначає можливість повторного зараження чи навпаки 
стійкість до інфекції та ґрунтується на рівні антитіл. Імуноглобуліни 
класу М забезпечують першу лінію захисту від вірусних інфекцій, 
досягаючи максимальної концентрації на 5-7 день після клінічних 
проявів. Пізніше (з 7-го дня з моменту появи симптомів) продукуються 
високоафінні імуноглобуліни G, що утворюють з антигенами COVID19 
антигенпрезентуючий комплекс, відповідають за довготривалу імунну 
відповідь та пам’ять [Zhao J. 2020].    

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 79 осіб віком 19-
76 років. Попередньо пацієнти були опитані щодо тяжкості протікання 
хвороби чи відсутності будь-яких симптомів і відповідно розподілені 
на групи..  До контрольної групи були віднесені 11 обстежуваних, що 
мали негативний тест на індекс позитивності (ІП) антитіл IgM-CoV19 та 
антитіл IgG-CoV19, тобто взагалі не хворіли на COVID19. 

Першим етапом дослідження було визначення статусу респондентів 
за наявністю чи відсутність антитіл IgM-CoV19 та антитіл IgG-CoV19 
за допомогою постановки імуноферментного аналізу. Принцип методу 
базувався на принципі непрямого твердофазного ІФА з двоетапною 
інкубацією. Дослідження було проведено згідно з інструкцією 
виробника (Еквітестлаб, SARS-CoV-2 IgG, SARS-CoV-2 IgM, Україна) 
та дотриманням всіх необхідних норм.  Індекс позитивності (ІП) 
визначається на імуноферментному аналізаторі (MULTISCAN IEMS), 
та відповідно до інструкції ІП < 0.9 негативний; 0.9<ІП<1.1 сумнівний; 
ІП>1.1позитивний.

Наступним етапом стало дослідження кількості вітаміну D у сироватці 
крові пацієнтів для встановлення його дії на розвиток імунного захисту 
(імунної відповіді організму), взаємозв’язків між симптоматикою,  
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статусом антитіл класу G та віком. Принцип методу засновується на 
принципі конкурентного зв’язування і є твердофазним ІФА. Всі етапи 
постановки було виконано відповідно до інструкції (Labor Diagnostika 
Nord GmbH & Co.KG, 25-OH Vitamin D (total) ELISA, Німеччина) . Згідно 
з інструкцією оцінка рівня вітаміну D 0-10 дефіцит, 11-29 нг/мл недостача, 
30-100 нг/мл норма, 100 нг/мл і більше – токсичність. 

Результати. Дослідження показало, що за наявністю клінічних проявів 
обстежувані були розподілені на три групи. Всередині кожної з груп було 
виділено дві підгрупи з наявністю (А) і відсутністю (В) антитіл IgM-
CoV19. Отримані результати відображені в таблиці 1.

Таблиця 1

Примітка:*- P<0,05, щодо значень контрольної групи.

Першу групу склали 25 осіб, що взагалі не мали проявів захворювання.
У другій групі представлені обстежувані, які мали поодинокі симптоми 

протікання COVID19 – субфібрильна температура, слабкість, біль у горлі.   
Третя група сформована з пацієнтів, що мали виражені клінічні прояви 

COVID19.  
Серед встановлених груп не було вираженої різниці в ІП антитіл 

та кількістю вітаміну D у сироватці крові. Окрім обстежуваних другої 
групи, де рівень вітаміну D був вірогідно нижчий в порівнянні з 
контрольною групою. Серед вказаних показників між підгрупами теж не 
було достовірної різниці між показниками. 

В усіх підгрупах була прорахована кореляційна залежність між даними 
ІП антитіл IgM-CoV19 та антитіл IgG-CoV19  та рівнем вітаміну D . В 

 Показники Ig M (індекс 
позитивності)

Ig G (індекс 
позитивності)

Вітамін D 
(нг/мл)

Контрольна група 0 0 25,7±2,2
Група 1 0,9±0,3 6,8±0,2 26,9±1,9

Підгрупа А 2,3±0,5 6,8±0,5 29,2±3,0
Підгрупа В 0 6,8±0,2 25,4±2,6

Група 2 0,4±0,2 6,3±0,3 19,2±1,9*
Підгрупа А 1,7±0,3 5,0±1,3 22,7±2,6
Підгрупа В 0 6,6±0,3 18,3±2,3*

Група 3 1,1±0,3 7,6±0,3 24,0±2,0

Підгрупа А 2,6±0,3 6,7±0,6 23,7±3,7
Підгрупа В 0 8,4±0,2 24,6±1,9
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групі без симптоматики в обох підгрупах не виявлено кореляції. Групи 
з різною вираженістю клінічних проявів (групи 2 і 3) у підгрупах без 
наявності антитіл IgM-CoV19 кореляцію також не виявлено. Підгрупи з 
наявними антитілами IgM-CoV19 в цих групах ми об’єднали для більшої 
вірогідності і отримали високу кореляцію (r=0,6) між ІП антитіл IgG-
CoV19 та рівнем вітаміну D та між ІП антитіл IgM-CoV19 та рівнем 
вітаміну D (r=0,4).  Результати показано на графіку 1.

Графік 1

В загальній групі кількість обстежених з низьким рівнем вітаміну D 
складає 84,8 %. При цьому у всіх груп спостерігається практично рівна 
кількість таких пацієнтів. Тоді як з нормальними показниками виявлена 
більшість обстежених групи 1. Результати по групах наведено на графіку 2. 

Графік 2
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В залежності від віку вірогідної різниці виявлено не було.
Заключення. Таким чином найбільш вразливою групою виявились 

обстежені які мали поодинокі симптоми протікання COVID19 (група 2), 
вони не робили дослідження на COVID19 та не приймали профілактичну 
добавку вітаміну D, тоді як пацієнти що мали виражені клінічні прояви 
COVID19 (група 3) приймали добавку вітаміну D, можливо, завдяки чому 
його рівень вище ніж у пацієнтів другої групи. В групі 1 з відсутністю 
клінічних проявів захворювання більшість з обстежених має нормальний 
рівень вітаміну D. Виявлена кореляція між індексом позитивності 
антитіл IgM-CoV19 (r=0.4, P<0,05) й антитіл IgG-CoV19 (r=0.6, P<0,05) 
та  рівнем вітаміну D у пацієнтів з різною вираженістю клінічних 
проявів захворювання та наявними антитілами IgM-CoV19, що свідчить 
про взаємозв’язок цих факторів та їх можливий вплив на протікання 
COVID19. 
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IMMUNITY INDICES OF RECIPIENTS OF RENAL ALLOGRAFTS FROM 
AB0-INCOMPATIBLE DONORS IN VARIOUS POSTOPERATIVE TERMS

AB0-incompatible (AB0-i) kidney transplantation can some extent solve 
the problem of the lack of donor organs. There is also the problem of studying 
the immune-dependent mechanisms of transplant rejection. This will make it 
possible to expand the possibilities of related transplantation, including AB0-i 
transplantation. The aim of the work was to analyze the dynamics of changes 
in the lymphocyte subset composition in renal allograft recipients from an 
AB0-i live related donor before transplantation and during one year after it. 
We found a redistribution of lymphocytes which is common for an increase of 
immunoreactivity by time since the kidney transplantation. It has been shown 
that increased number of effector cells of innate and adaptive immunity is 
associated with unstable functionality of transplanted kidney. It is also a sign 
of a cell-associated disorder of immunotolerance.

Наразі наявна гостра проблема дефіциту донорських органів, у тому 
числі й нирки. Хоча донедавна вважалось, що відсутність сумісного за 
групою крові родинного донора, що трапляється у 20–30 % випадків, є 
одним із головних обмежуючих факторів для проведення трансплантації 
нирки (ТН), наразі подолання групового бар’єра є варіантом та потенційно 
вигідною умовою для розширення пулу донорів. Після проведення ТН 
постає проблема збереження трансплантованого органу. Хоча завдяки 
сучасним досягненнями діагностики в поєднанні із комбінованою 
імуносупресивною терапією, вірогідність виживання реципієнтів 
ниркового алотрансплантата (НАТ) від живого донора впродовж 
перших 5 років сягає 98,3 %, середній строк його служби залишається 
незадовільним та знижується до 66,2% через 30 років [Okamoto M, 
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2009]. Водночас кумулятивна дія імунних та неімунних факторів суттєво 
пригнічує роботу НАТ, створюючи підґрунтя щодо його прогресуючої 
хронічної дисфункції шляхом активації реакцій хронічного відторгнення 
(ХВ) та надалі ‒ втраті НАТ [Cornell LD, 2008]. Тому, краще розуміння 
імунозалежних механізмів з метою поліпшення їхнього контролю дає 
змогу розширити можливості родинної трансплантації, включаючи 
трансплантацію від АВ0-несумісного донора. Метою роботи було 
проаналізувати динаміку змін складу лімфоцитів у реципієнтів ниркового 
алотрансплантата від AB0-несумісного (AB0-і) родинного донора до- та 
впродовж 12 місячного спостереження після ТН.

Об’єктами дослідження були лімфоцити периферичної крові 
реципієнтів ниркового алотрансплантата від AB0-і живого родинного 
донора. Дослідження проводилося у різні терміни, а саме, до 
трансплантації, впродовж першого місяця, перших шести місяців та 
впродовж року після трансплантації. Оцінка змін клітинного імунітету 
реципієнтів проводилася на підставі результатів імунофенотипування 
лімфоцитів периферичної крові, що  беруть участь в трансплантаційному 
імунітеті, методом проточної цитометрії. Для визначення достовірності 
отриманих даних проводили статистичну обробку результатів 
дослідження за допомогою програмного забезпечення StatSoft (2010) 
STATISTICA 9.1 for Windows StatSoft Inc., Tusla.

У процесі дослідження було виявлено, що зі збільшенням строків 
після ТН у реципієнтів нирки від AB0-і живого родинного донора 
фіксувалося посилення перерозподілу клітин Т та В субпопуляцій, 
характерного для імунної дисфункції на фоні персистуючої дії комплексу 
факторів пов’язаних із хронічною стимуляцією алоантигенів НАТ та 
підтримуючої терапії імуносупресантами (відповідно до Стокгольмського 
протоколу) [Wilpert J, 2007]. У реципієнтів ниркового алотрансплантата 
спостерігались статистично достовірні зміни кількості Т- та В-лімфоцитів. 
У період першого місяця після трансплантації кількість абсолютна даних 
клітин зменшилась на 75,22%, та на 96,76%, відповідно. Протягом перших 
шести місяців після трансплантації відсоткова кількість 

Т-лімфоцитів зменшилась на 18,39%, а В-лімфоцитів на 93,11%, а 
також абсолютна кількість останніх на 96,25%. Через шість місяців після 
трансплантації відсоткова та абсолютна кількість В-лімфоцитів були 
меншими за контрольні показники на 74,43% та на 31,25%, відповідно. У 
період першого місяця після трансплантації абсолютна кількості 

Т-хелперів (CD4+8-) та цитотоксичних Т лімфоцитів (CD4-8+) 
зменшилися на 75,68% та на 73,81% відповідно. Протягом перших шести 
місяців відсоткова кількість CD4+8- клітин збільшилась на 17,23%, 
а абсолютна кількість CD4-8+ зменшилась на 47,52%. Через шість 
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місяців після трансплантації відсоткова кількість CD4+8- лімфоцитів 
зменшився на 21,81%, а CD4-8+ збільшилась на 27,42%, відносно 
контрольних значень. Дослідження імунорегуляторного індексу виявило 
його зменшення через шість місяців після трансплантації на 37,11%, 
відносно контрольних показників. У період першого місяця після 
трансплантації абсолютна кількість природних кілерних Т-лімфоцитів 
(NKT) та природних кілерних клітин (NK) зменшилась на 70% та на 
64,29%, відповідно, а відсоткова кількість останніх збільшився на 
30,81%. Упродовж перших шести місяців після трансплантації абсолютна 
кількість NKT-лімфоцитів зменшилась на 60%. Через шість місяців після 
трансплантації відсоткова кількість NK клітин перевищувала контрольні 
значення на 37,54%. Порівнявши отримані дані зі схожими у літературних 
джерелах, можна припустити, що наявні результати свідчать про розвиток 
реакцій відторгнення (збільшення кількостей NK-клітин, цитотоксичних 
Т лімфоцитів, зменшення імунорегуляторного індексу) [Brouard, S, 2007; 
Yazdani S, 2019; Yap M., 2015]. Також необхідні подальші дослідження 
субпопуляцій NKT клітин та В-лімфоцитів, оскільки у різних джерелах 
зустрічається суперечлива інформація про роль цих клітин у реакціях 
відторгнення та імунотолерантності ниркового алотрансплантата [Uchida 
T, 2019; Schmitz R, 2020].

Висновки. Проведено дослідження особливостей змін у Т та В 
субпопуляціях лімфоцитів периферичної крові у АВ0-і НАТ від живого 
родинного донора протягом 12-місячного спостереження на етапах до-, та після 
трансплантації у періоди: до 30 діб, до 6 місяців та після 6 місяців. Виявлено 
перерозподіл лімфоцитів, що характерний для підвищення імунореактивності 
із збільшенням строків після ТН. Показано, що збільшений вміст ефекторних 
клітин природнього та адаптивного імунітету у периферичній крові 
асоціюється із нестабільною функцією у АВ0-і реципієнтів, що є ознакою 
клітино-асоційованого порушення імунотолерантності.
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The aim of the study was to compare hematological markers of systemic 
inflammation in rats with different models of induced Parkinson’s disease 
(PD). Both, 6-OHDA- and LPS-induced PD in rats was accompanied by the 
lymphocytosis, more pronounced in 6-OHDA-induced disease. In animals with 
6-OHDA-PD, the relative amount of Mo as well as monocyte-to-lymphocyte 
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coefficient (MLC) were twice as high as in intact animals. In the LPS-PD model, 
the number of monocytes did not differ significantly from that of control intact 
animals, while the proportion of NG as well as neutrophil-to-lymphocyte ratio 
(NLC) were almost twice as high as in control rats. In clinical observations, 
NLC increase correlates with the development of akinetic rigid symptoms, 
which are related to gray matter decline and more aggressive PD course. Our 
results suggest that LPS-induced PD model reproduces the clinical picture of 
more severe disease form.

Хвороба Паркінсона (ХП) – хронічне запальне нейродегенеративне 
захворювання. Одним з найважливіших механізмів прогресивного 
ушкодження нейронів чорної субстанції, що призводить до розвитку ХП, 
вважають хронічне нейрозапалення. На тваринних моделях показано, 
що периферична інтродукція запальних чинників викликає розвиток 
патофізіологічних ознак ХП [Kelly, 2014]. У тварин, яким модулюють 
ХП шляхом інтрацеребрального  введення відповідних тригерів, 
спостерігають ознаки периферичного запалення з появою прозапального 
цитокінового профілю у сироватці крові і підвищенням рівнів білків 
гострої фази [Gasparotto, 2017].  Найбільш застосовуваними  моделями 
ХП є індуковані інтрацеребральним стереотаксичним уведенням 6-OHDA 
та бактеріального ліпополісахариду (ЛПС) [Parra, 2020Hoogland, 2015], 
які відрізняються за механізмом ініціювання локального нейрозапалення. 

 Відтворення системного запального процесу є важливим компонентом 
моделювання  ХП. Однак, цей аспект досі залишається практично не 
дослідженим для різних тваринних моделей захворювання. Метою  
роботи було порівняти  гематологічні маркери  системного запалення у 
щурів з ХП, індукованою інтрацеребральним уведенням 6-OHDA та ЛПС.

ЛПС-ХП індукували стереотаксичним уведенням ЛПС E. coli (Sigma, 
США) щурам лінії Wistar (самці вагою 200-220 г). Модель 6-OHDA 
ініціювали шляхом інтрацеребрального стереотаксичного введення 
6-гидроксидофаміну . 

Дослідження гематологічних показників проводили на момент 
завершення експерименту (28 день після ініціювання ХП). Гематологічні 
показники визначали на аналізаторі «Particle counter model PCE 210» (ERMA, 
Японія. Додатково до дослідження гематологічних показників розраховували 
нейтрофільно-лімфоцитарний (НЛК) та моноцитарно-лімфоцитарний 
(МЛК) коефіцієнти за співвідношенням абсолютної кількості клітин 
відповідних популяцій. Зазначені показники є загально визнаними індексами 
для оцінки генералізованого  запального процесу [Bhat, 2016].

Розвиток  геміпаркінсонізму констатували за прогресивним 
зростанням швидкості ротаційних рухів тварин в апоморфіновому тесті, 
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що відображає зростаюче ушкодження нейронів чорної субстанції, та за 
імуногістохімічним дослідженням тирозинової гідроксилази. 

Аналіз лейкограми тварин з різними моделями ХП виявив відмінності 
у відносній кількості лімфоцитів (ЛФ), моноцитів (Мо) та нейтрофільних 
гранулоцитів (НГ) у дослідних щурів порівняно з контрольними 
інтактними  та хибнооперованими (рис.1).

Рисунок 1. Відносна кількість лімфоцитів, моноцитів та нейтрофільних 
гранулоцитів у щурів з різними моделями хвороби Паркінсона. А – 6-OHDA-

індукована ХП, Б – ЛПС-індукована ХП. Лф – лімфоцити, Мо – моноцити, НГ 
– нейтрофільні гранулоцити.

Примітка: * - р≤ 0,05 порівняно з інтактними тваринами. 

Відносна кількість лімфоцитів була знижена у тварин з обома 
моделями ХП. Однак, у тварин з 6-OHDA-індукованою ХП більшою 
мірою. Зареєстровано відмінні кількісні зміни основних клітин запалення 
– НГ та Мо у щурів з різними моделями. У тварин з 6-OHDA-індукованою 
ХП відносна кількість Мо була вдвічі більшою порівняно з інтактними 
тваринами, частка НГ вірогідно не відрізнялася від показника інтактних 
тварин. У щурів з ЛПС-індукованою хворобою навпаки: кількість 
моноцитів вірогідно не відрізнялася від показника контрольних інтактних 
тварин, у той час як частка НГ була майже вдвічі більшою. 

Розрахунок НЛК та МЛК також показав істотні відмінності у тварин з 
різними моделями ХП (Таблиця 1). 

Таблиця 1. Коефіцієнти співвідношення лімфоїдних/мієлоїдних клітин у 
щурів з різними моделями хвороби Паркінсона

Модель  
захворювання

НЛК МЛК
контроль дослід контроль дослід

6-OHDA 0,31 ± 0,02 0,43 ± 0,03 0,12 ± 0,004 0,31 ± 0,009
ЛПС 0,25 ± 0,04 0,49 ± 0,04 0,10 ± 0,003 0,12 ± 0,007
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Розвиток 6-OHDA-індукованої ХП був асоційований зі значним 
(більше, ніж удвічі) збільшенням НЛК і помірним збільшенням МЛК. У 
випадку ЛПС-індукованої ХП спостерігалося вдвічі більше, порівняно 
з контролем, значення МЛК, у той час як показник МЛК практично не 
відрізнявся від такого у інтактних тварин.

Як НЛК, так і МЛК є валідованими маркерами системного запального 
процесу і широко використовуються для оцінки і прогнозування перебігу 
багатьох системних запальних захворювань, у т. ч. й нейропатологічних 
станів, таких як множинний склероз, бічний аміотрофічний склероз, а 
також ХП [Choi, 2020.] Збільшення значень МЛК та НЛК асоціюється 
з прогресуванням нейродегенеративних хвороб та/або їх загостренням. 
Коливання НЛК більшою мірою корелюють з неврологічними розладами 
у випадку ХП, особливо у пацієнтів з виразним акінетично-ригідним 
синдромом [Umehara, 2020].

Таким чином, як 6-OHDA-, так і ЛПС-індукована моделі ХП 
дозволяють відтворити розвиток системного запального процесу, 
властивий клінічній картині розвитку цієї хвороби. Однак, маніфестація 
системного запалення відрізняється у цих двох моделях. Зважаючи на 
асоціацію різних проявів системного запалення з різними підтипами 
ХП потребує більш поглибленого вивчення кореляція між показниками 
лейкоцитарних індексів та поведінковими розладами у тварин з різними 
моделями. Можливо, результати таких досліджень дозволять розглядати 
різні моделі, як адекватні для відтворення різних підтипів хвороби.
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Pastohschuk A.,  Shustyk D., Kacharova Y., Zelena P., Yumyna Yu. 

Physiological characteristics and antagonistic properties of grain-resided 
endophytic bacteria in winter wheat variety resistant to Pseudomonas syringae 
pv. atrofaciens (McCulloch). 

Winter wheat is strategic crop for the Ukraine. Total grain yield losses due 
to wheat diseases reaches about 18%. Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 
(McCulloch) is major causative agent of wheat bacteriosis. Our previous 
research revealed high sensitivity to these bacteria in winter wheat variety 
Podolyanka. Current study was aimed to explore features of grain-resided 
endophytic bacteria in Podolyanka. Grain-resided community was represented 
by bacteria of three morphotypes: spore-forming bacilli (SFB), gram-
negative rods (GNR) and of gram-positive cocci. GNR possessing multiple 
plant-beneficial properties (phosphate solubilization, nitrogen fixation and 
production of indolic compounds) were predominated. Two SFB with potent 
antagonistic activity against phytopathogenic pseudomonads were isolated 
and assignated to Paenibacillus and Brevibacillus genera according to their 
biochemical profiling and identification by  MALDI-TOF MS.
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 Озима пшениця є стратегічною сільськогосподарською культурою 
для України. З огляду на це особлива увага приділяється втратам 
врожаю, спричиненим захворюваннями пшениці, які, у середньому, 
сягають 18%. Pseudomonas syringae pv. atrofaciens (McCulloch) є 
основним збудником бактеріозів пшениці, епідеміологічні показники 
яких неухильно зростають. Це обґрунтовує необхідність поглибленого 
вивчення механізмів стійкості різних сортів пшениці до фітопатогенних 
псевдомонад. У попередніх дослідженнях [Pastohschuk, 2018] ми виявили 
високу стійкість до ураження Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 
(McCulloch) сорту пшениці вітчизняної селекції Подолянка. Механізми 
стійкості рослин до фітопатогенних бактерій мають комплексний 
характер і все ще знаходяться на стадії дослідження. В останні роки 
дослідники все більше приділяють уваги ролі ендофітної мікробіоти у 
резистентності до патогенів. Існує велика різноманітність ендофітних 
бактерій, що колонізують різні рослинні структури, включаючи насіння. 
Тісний союз між рослиною-хазяїном та ендофітними мікроорганізмами 
сприяє росту та здоров’ю рослин завдяки забезпеченню та засвоєнню 
поживних речовин, посиленню стресостійкості,  розвитку та підвищенню 
імунітету рослин [Kuźniar, 2020; Yi , 2013]. Крім того, були описані 
ендофітні бактерії з антагоністичним ефектом щодо збудників хвороб 
зернових культур,  у т.ч. пшениці [Herrera, 2016]. 

Метою даної роботи було дослідити склад ендофітного угруповання 
бактерій зернівок пшениці сорту Подолянка, стійкого до Pseudomonas 
syringae pv. atrofaciens (McCulloch). Для досягнення мети були поставлені 
наступні завдання: 1) ізолювати культурабельну ендофітну мікробіоту; 2) 
дослідити фізіологічні властивості виділених ізолятів та виявити штами 
із антагоністичною активністю.

 Кількість ендофітних бактерій на г cухого зерна становила 
8,5±0,5*102 КУО. Всього із зернівок сорту Подолянка було отримано  
11 ізолятів ендофітних бактерій   Бактеріальні морфотипи були 
представлені  грамнегативними паличками, спороутворюючими 
бацилами та грампозитивними коками (рис.1). У насіннєвому ендофіті  
пшениці переважали спороутворюючі бацили. З 11 виділених штамів 
6 проявили здатність до фосфатсолюбілізації, 5 здатність рости на 
безазотному середовищі Ешбі, і 6 штамів проявили здатність виробляти 
індоламінооцтову кислоту.

Деякі ізоляти ендофітів, виявляли одночасно дві або навіть три різні  
фізіологічні властивості (рис. 2).

З усіх виділених штамів  2  проявили антагоністичну активність і були 
віднесені до родів Paenibacillus та Brevibacillus на основі їх біохімічного 
профілювання та ідентифікації за допомогою мас-спектрометрії MALDI-
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TOF. Ізолят Р10 показав максимальну антагоністичну активність по 
відношенню до фітопатогенних псевдомонад:  діаметр зони затримки 
росту  2,7 ± 0,3), для Р6  - 2,3 ± 0,1.  (рис.3). Ці бактерії були віднесені до 
родів Paenibacillus та Brevibacillus.

Рис.1.Морфотипи ендофітних бактерій сорту пшениці Подолянка,  стійкого 
до Pseudomonas syringae pv. atrofaciens (McCulloch 1920).

Рис.2. Фізіологічні властивості  ендофітних бактерій зерна сорту Подолянка.
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Рис.3.  Антагоністична активність ізолятів ендофітних бактерій зернівок 
пшениці сорту Подолянка, стійкого до Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 

(McCulloch 1920).  Р6 - Paenibacillus peoriae; Р10 -  Brevibacillus spp . 

Отримані результати дозволяють припустити, що висока 
стійкість пшениці сорту Подолянка до фітопатогенних псевдомонад 
може опосередковуватися ріст-стимулювальними властивостями 
ендофітної мікробіоти зернівок. Виділені штами ендофітних бактерій з 
антагоністичною активністю проти Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 
(McCulloch 1920) можуть розглядатися як перспективний об’єкт для 
біотехнології засобів біозахисту зернових проти бактеріозів.
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INCRETINs amplify glucose-stimulated insulin secretion [Woerle, 2012]. 
Agents that either act as a Glucagon-like peptide (GLP-1) agonist or enhance 
endogenous GLP-1 activity are approved for the treatment of type 2 diabetes 
mellitus. Glucagon-like peptide (GLP)-1 is a 30 amino acid peptide hormone 
produced in the intestinal epithelial endocrine L cell by differential processing 
of proglucagon. GLP-1 are to stimulate insulin secretion and to inhibit glucagon 
secretion there by contributing to limit post prandial glucose excursion [Holst, 
2007]. GLP-1 that stimulates insulin  secretion, gene expression, and β-cell 
growth. Together with the related hormone glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide (GIP), it is responsible for the incretin effect, the augmentation of 
insulin secretion after oral as opposed to intravenous administration of glucose 
[Holst, 2019]. Exenatide is a synthetic GLP-1 analogue used in treatment of 
diabetes mellitus [Dan longo, 2012]. Exenatide has prolonged GLP-1 like 
action and binds to GLP-1 receptor found in islets, the gastro intestinal tract 
and brain [Ahmann, 2018]. Liraglutide is another GLP-1 receptor agonist is 
almost identical to native GLP-1 except for an amino acid substitution and 
addition of a fatty acyl group that promote binding albumin and plasma 
proteins and prolong its half-life [Jacobsen, 2016]. GLP-1 receptor agonist 
increases glucose-stimulated insulin secretion, suppress glucagon, and slow 
gastric emptying [Juris j Meier, 2012]. The incretin effect is defined as the 
increased stimulation of insulin secretion elicited by oral as compared with 
intravenous administration of glucose under similar plasma glucose levels. 
Indeed, patients with type 2 diabetes mellitus have been demonstrated 
to exhibit an almost total loss of incretin effect [Gasbjerg, 2020]. Type 2 
diabetic patients typically have little or no incretin-mediated augmentation of 
insulin secretion. This is due to decreased secretion of GLP-1 and loss of the 
insulinotropic effects of GIP. GLP-1 however, retains insulinotropic effects, 
and the hormone effectively improves metabolism in patients with type 2 
diabetes mellitus. Continuous subcutaneous administration greatly improved 
glucose profiles and lowered body weight and Glycated hemoglobin (HbA1c) 
levels. Agent in this class do not cause hypoglycemia because of the glucose – 
depend nature of incretin – stimulated insulin secretion. Further, free fatty acid 
levels were lowered, insulin resistance was improved, and β-cell performance 
was greatly improved. The natural peptide is rapidly degraded by the enzyme 
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dipeptidyl peptidase IV (DPP IV), but resistant analogs as well as inhibitors 
of DPP IV are now under development, and both approaches have shown 
remarkable efficacy in experimental and clinical studies [Nauck , 2016]. In 
summary Incretin has better effect on diabetes mellitus as it acts only during 
hyperglycemic condition as compared to other antihyperglycemic drugs like 
sulfonylureas which causes hypoglycemia as their side effects. Apart from that 
incretin decrease gastrointestinal motility as a result weight gain is also less 
common with incretin. In overall incretin is a best drug that can be tried for 
diabetes mellitus type 2.
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Fibrous dysplasia (FD) is a congenital disease characterized by thinning of the 
cortex and replacement of the marrow with fibrous tissue, which can sometimes 
result in deformity, pain, pathologic fractures, loss of mechanical strength, and 
nerve entrapment [Oluwaseun A. Adetayo, 2015]. Fibrous dysplasia is usually an 
isolated skeletal finding but can sometimes occur as a component of a multisystem 
developmental disorder known as McCune-Albright syndrome (MAS) [Steven A 
Lietman, 2013]. The disease can affect any bone in the body, for some people, it 
occurs in the bones on one side of the body [Thomas Wirth, 2020]. Symptoms 
of fibrous dysplasia include bone pain, which may happen because of fractures 
or fibrous tissue changes in the bones; Misshapen bones or bowing of bones and; 
Fractures due to weak bone structure [Thomas Wirth, 2020]. Fibrous dysplasia 
is caused by a mutation of the GNAS1 gene early in the pregnancy. Researchers 
do not know what causes the gene to mutate; however, they have identified the 
gene and continue to study why fibrous dysplasia develops. Because the disease 
develops from a mutated gene, it is not hereditary [Samuel E. Salcedo, 2015]. 
Appropriate treatment of FD is often highly individualized and based on patient-
specific presentation [Oluwaseun A. Adetayo, 2015]. Although there are currently 
no medical therapies which are capable of altering the disease course, the goals for 
treatment may include: Treating and preventing fractures; Correcting misshapen 
bones when the bowing is severe and/or; Managing pain. Bisphosphonates 
are drugs postulated to inhibit osteoclastic resorption. The findings in various 
studies show that high dose intravenous pamidronate decreases pain and the 
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markers of bone metabolism [N. Anitha, 2015]. Orthopedic surgery is aimed 
at preventing functional complications while improving regional esthetics and 
is an important component of management however, practitioners should be 
aware that techniques used in other skeletal disorders may be unsuccessful in 
FD. In particular bone grafting, curettage, and external fixation are commonly 
used techniques that were previously considered standard in FD, but are now 
known to be frequently ineffective [Samuel E. Salcedo, 2015] [Oluwaseun A. 
Adetayo, 2015] [Alison M Boyce, 2019]. The orthopedic treatment provides 
some methods to set and stabilize fractures, to strengthen weakened bones and 
to straighten out and stabilize deformed long bones [Thomas Wirth, 2020]. In 
conclusion, fibrous dysplasia is a non-hereditary fetal disease that causes the 
bone marrow to be replaced with fibrous tissue. It has no specific treatment yet, 
but based on analyzation, a doctor could choose to perform surgery. However, 
for the meanwhile, there are multiple methods of managing and/or slowing 
down or even completely stopping the lesion growth. Research and ways of 
treating this PD have rapidly improved over the course of just 6 years and still 
continues to improve. 
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Background. Prostate cancer (PCа) is the second most frequent cancer 

diagnosis made in men and the fifth leading cause of death worldwide [Bray, 
2018; Fedorenko, 2021]. Therefore, one of the priority tasks of fundamental 
oncology is search for new prognostic markers. The osteopontin (OPN) holds 
good promise as a potential prognostic biomarker in prostate cancer. OPN is a 
multifunctional protein that has pronounced immunomodulatory activities and 
belongs to the class of acute-phase proteins and it has a critical role in tissue 
remodeling, inflammation, and tumorigenesis [Yu, 2020].

Aim: to evaluate clinicopathological characteristics and features of OPN 
expression in malignant prostate cancer tumor cells.
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Materials and methods: The research is based on the results of the 
examination and treatment of 60 patients with ІІ-ІV PCa stage who were 
treated in the National Cancer Institute in 2015-2017. The average age of 
the patients was 59.7 ± 3.4 years. Morphological and immunohistochemical 
studies of OPN expression were performed according to standard protocols. 
Double-staining immunohistochemistry with antibodies for CD44 and CD24 
was performed for the detection of cancer stem cells (CSCs). STATISTICA 6.0 
software was used to process the results.

Results. Indices of OPN expression in PCa cells were 187.6±10.8 
points H-Score (with individual variations from 16.0±3.2 to 276.6±13.3 
points H-Score). We proved the correlation between the level of OPN 
expression in the tumor tissue of patients and the clinical and pathological 
characteristics of PCa patients, as well with tumor size (r=0.47, p<0.05) 
and presence of metastases in regional lymph nodes (r=0.52, p<0.05), the 
Gleason score (r = 0.78, p≤0.05) and the PSA level (r = 0,68, p≤0,05). Also, 
we observed that OPN expression associated with CSCs and tumor reactive 
stroma in prostate cancer. 

Conclusions. The obtained results testify the association of levels of 
expression of OPN in tumor tissue with the main clinical and pathological 
characteristics of PCa and indicate the promising use of it as a marker for 
prediction of the disease course.
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Introduction. Bio-preparations (obtained from a living organism or even its 
metabolites) have beneficial actions in several human diseases, such as obesity, 
hepatic steatosis, diabetes, cancer, and Alzheimer’s disease. They can participate 
in the regulation of metabolism, antioxidant processes, energy exchange, 
mitigation of endoplasmic reticulum stress and apoptosis. It is well known that 
betaine has anti-inflammatory functions in numerous diseases [1-3]. That is 
why the purpose of the investigation was study and comparison of antioxidant 
properties of biopreparations (betaine, biophosphomag and OVA+). 

Materials and methods. Cells of the MT-4 line were cultured in plastic 
Petri dishes (Orange Scientific, Belgium). DMEM (Sigma, USA) medium 
with 10% fetal calf serum (Sigma) was used for cultivation and cultured 
in a CO2 incubator at 95% humidity, 5% CO2 content and a temperature 
of 37 ± 1 ° C. Determination of the action of betaine, biophosphomag and 
OVA+ in the MTT test was performed by adding compounds in a wide range 
of concentrations (0.125-8 mg/ml). Betaine and biologically active newly 
synthesized biopreparations: biophosphomag (synthesized based on casein 
milk protein) and OVA+ (obtained by extraction from plant raw materials). 
Determination of catalase activity in cells was determined by Korolyuk et al. 
[4]; concentrations of TBA-active products were determined by reaction with 
2-thiobarbituric acid [5] and the level of total, protein-bound and non-protein 
sulfhydryl (SH) groups by Elman method [6] in cultured T-lymphocytes of 
the MT-4 line.

Results. The catalase activity under the action of betaine increased 
by approximately 18%, while the activity of the enzyme under the action 
of biophosphomag and OVA+ increased significantly by 26% and 33%, 
respectively. According to the data obtained, high catalase activity does 
provide activation of antioxidant protection.

A sharp decrease in TBA-active products under the action of bio-
preparations of natural origin is shown. Thus, betaine and OVA+ reduced the 
content of TBA-active products by 23% and 28%, respectively. At the same 
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time, biophosphomag reduced the content of TBA-active products by 43%. The 
data obtained may indicate an intense course of inhibition of lipid peroxidation, 
which may be associated with the activation of antioxidant protection.

A significant increase in SH groups was observed under the action of 
betaine, OVA+, and biophosphomag. Betaine, OVA+ increased the content of 
SH groups by 27% and 22%, respectively, while biophosphomag increased 
almost twice, namely by 44%. The data obtained indicate significant antioxidant 
properties in all investigated bio-preparations.

Conclusions. By determining the effect of bio-preparations with the original 
composition on the antioxidant properties of the cell model in vitro using a 
panel of cultured cells with the phenotype of T-cell immunity, a unidirectional 
effect of the studied bio-preparations on the activation of antioxidant defense 
mechanisms was revealed. Thus, betaine, biophosphomag, and OVA+ 
activated catalase activity, decreased the content of TBA-active products, 
and increased the concentration of total SH-groups, indicating inhibition of 
oxidative processes in MT-4 cells, which may be associated with the activation 
of antioxidant protection.
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Bondarenko A, Kovalchuk O. FEATURES OF USING THE SHARECARE 
YOU PROGRAM FOR STUDY OF FUNDAMENTAL DISCIPLINES. The use 
of immersion technologies in teaching has recently become more and more 
effective.  The utilization of  programs, such as Sharecare You, makes it possible 
to improve the learning process of such disciplines as “Human anatomy”, 
“Physiology”, “Pathophysiology”. The usage of virtual reality technologies 
together with classical teaching methods significantly increases concentration, 
interest and memorization efficiency.

Актуальність: Вивчення фундаментальних дисциплін, зокрема 
таких, як «Анатомія людини», «Фізіологія» та «Патофізіологія», є 
невід’ємною складовою на шляху становлення майбутніх лікарів. Однак, 
під час опанування цих дисциплін, на певних етапах можуть виникати 
складнощі, які пов’язані з великим об’ємом інформації та необхідності її 
просторового уявлення. Задля цього традиційно використовуються атласи, 
муляжі, трупні матеріали. Проте, крім цього, в останній час в медичній 
освіті активно використовують сучасні підходи, до яких належить 
імерсивні технології  віртуальної (VR) та розширеної (доповненої) 
реальності (AR). Їх ефективність у поєднанні з класичними методами 
є досить високою, спостерігається покращення когнітивних здібностей, 
якості запам’ятовування та подальшого відтворення навчального 
матеріалу [Kovalchuk, 2020]. Під час використання технологій віртуальної 
та доповненої реальності, у студентів зростає рівень зацікавленості 
та мотивації. Це також позитивно сприяє на концентрацію, увагу та 
психоемоційний стан під час вивчення структурних елементів тіла 
людини, фізіологічних процесів на різних рівнях організації живого та 
зміни, які відбуваються при певних патологіях [Nicholson, 2006]. Для 
роботи у режимі віртуальної реальності використовуються різноманітні 
програми, однією з яких є Sharecare You (Рис. 1).

Мета: дослідити особливості використання програми Sharecare You 
для вивчення фундаментальних дисциплін.
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Матеріали та методи: Обладнання аудиторій віртуальної реальності 
кафедри анатомії та патологічної фізіології Навчально-наукового центру 
«Інститут біології та медицини» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (Wi-Fi роутери; шолом Oculus з маніпуляторами; 
комп’ютер з VR-підримкою), програма Sharecare You.

Результати та їх обговорення. Головною задачею програми Sharecare 
You, розробниками якої є Sharecare Reality Lab, є об’ємне зображення 
людського тіла з дотриманням максимально можливої реалістичності 
та висвітлення деталей для вивчення структурних та функціональних 
особливостях при нормальних та патологічних станах [Електронний 
ресурс. Режим доступу до ресурсу: https://www.sharecareyou.com]. 
Завдяки широкому колу можливостей та простоті у використанні, дану 
програму можна активно застосовувати на практичних заняттях під 
час вивчення таких дисциплін, як «Анатомія людини», «Фізіологія» та 
«Патофізіологія». Зокрема, під час вивчення дисципліни «Анатомія 
людини» дуже важливим для процесу запам’ятовування є візуалізація 
всіх структурних елементів людського тіла, що не завжди досягається 
при використанні атласів та муляжів (Рис. 2).

Окрім цього, просторове зображення тіла людини допомагає краще 
зрозуміти скелетотопію, синтопію та голотопію органів ( Рис. 3).  Під час 
роботи з Sharecare You за допомогою маніпулятора можна робити зрізи 
будь-якого органа в різних проекціях (Рис. 4).

Також, за бажанням, можна вмикати текстові та аудіо позначення до 
кожної структури, що є зручним як у вивченні матеріалу, так і у перевірці 
вже набутих знань. У додаток до цього доступна функція робити 
позначення самостійно, розставляючи при цьому акценти на деталях, що 
теж покращує процес запам’ятовування. Під час вивчення дисципліни 
«Фізіологія» неможливо осягнути механізми роботи органів  і систем без 
чіткого уявлення цих процесів. Багато з них є представленими у Sharecare 
You. Серед них – процеси фільтрації та реабсорбції у нирках, процеси 
передачі нервових імпульсів, перистальтичного скорочення органів 
шлунково-кишкового тракту. Детально представлено такі властивості 

Рис. 1. Логотип програми 
Sharecare You
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міокарда, як збудливість, скоротливість, провідність та автоматія. Під 
час вивчення провідності наочно можна побачити поширення нервових 
імпульсів від таких структур як синоатріальний та антріовентрикулярний 
вузол, пучок Гіса, ніжки пучка Гіса та волокна Пуркіньє. При опануванні 
на заняттях теми «Фізіологія сенсорних систем», у даній програмі можна 
детально вивчити механізм акомодації ока, зорового сприйняття та 
передачі електричного сигналу по провідних шляхах нервової системи в 
проекційну зону мозку.

Така дисципліна, як «Патофізіологія», потребує вже комплексних 
знань структурних елементів органів та їх фізіологічних процесів, задля 

Рис. 2. Перегляд 
структурних елементів серця 

у програмі Sharecare You

Рис. 3. Вивчення 
скелетотопї органів

 Рис. 4. Вивчення 
структур ока  

на різних зрізах
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розуміння змін, які відбуваються при патологіях. Однак, виключно у 
теорії уявити все досить складно. Використання імерсивних технологій 
допомагає вирішити цю проблему. Зокрема, у програмі Sharecare 
You можна не тільки спостерігати за патологічними процесами, а і 
самостійно їх моделювати. Серед таких є гіперреактивність сечового 
міхура, патологічна тахікардія та брадикардія, досягти яких можна 
шляхом регулювання показників ЧСС, аритмії, тріпотіння передсердь 
та шлуночків, їх фібриляція, серцева недостатність. Також представлені 
зміни на ЕКГ, які при цьому відбуваються. При дослідженні патологічних 
станів дихальної системи можна спостерігати за порушеннями, які 
відбуваються при хронічному обструктивному захворюванні легень 
та бронхіальній астмі, у програмі наглядно зображена обструкція та 
звуження дихальних шляхів та погіршення циркуляції повітря при 
цьому. При дослідженні підшлункової залози можна моделювати стани 
цукрового діабету, регулюючі так показники, як рівень інсуліну, глюкагону, 
соматостатину та глікозильованого гемоглобіну. Окрім цього відображені 
зміни флуометричних показників гемоциркуляції при панкреатиті. Такі 
патологічні процеси, як пухлини, також наглядно продемонстровані 
у вигляді доброякісних – поліп товстой кишки,  і злоякісних – рак 
молочної залози, підшлункової залози. Це надає можливість вивчення 
їх морфологічних відмінностей, а також механізми прогресування та 
метастазування пухлин на певних стадіях за міжнародною класифікацією 
TNM. Для ознайомлення із хірургічними методами лікування, можна 
провести такі маніпуляції як балонна вальвулопластика при аортальному 
стенозі та стентування при закупорці коронарних артерій. Все це 
сприяє кращому розумінню, запам’ятовуванню матеріалу, використання 
теоретичних знань на практиці, формування абстрактного та логічного 
мислення, що в подальшому необхідне для клінічних дисциплін. Окрім 
цього, використання імерсивних технологій орієнтовано на етичні засади. 
За допомогою відтворення патологічних процесів у режимі VR можна 
зменшити використання лабораторних тварин [Kamphuis, 2014 ].

Висновок: Методи навчання у останні роки досягли значного 
прогресу. У поєднанні з класичними формами засвоєння матеріалу, 
імерсивні технології є високоефективними та мають значну перспективу 
на майбутнє. Використання таких програм, як Sharecare You, 
завдяки високим функціональним можливостям, здатне підвищити 
результативність опанування таких важливих, складних, але при цьому 
і цікавих дисциплін для студентів-медиків, як «Анатомія людини», 
«Фізіологія», «Патофізіологія» та допомогти у формуванні клінічного 
мислення, яке є невід’ємною ланкою у подальшому навчанні та кар’єрі. 
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Mnevets R. O. HEMODYNAMIC AND PROTEOLYTIC MECHANISMS 
OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN REPERFUSION SYNDROME IN 
THE EXPERIMENT. It was found that after reperfusion there was an acute 
decrease in cardiac stroke volume and an increase in peripheral vascular 
resistance, which leads to aggravation of circulatory hypoxia and was 
associated with proteolysis activation in heart, brain and intestinal tissues. 
This was accompanied by cardiomyocyte dystrophy, destruction of the villous 
apparatus in the intestinal wall, formation of microglial nodules in the brain 
tissue. Functional methods of investigation allowed to register the signs of 
myocardial infarction in experimental rats, as well as disorders of motor, 
sensory, reflex and sensorimotor spheres of nervous activity.

Вступ. Однією з актуальних проблем сучасної медицини є вивчення 
механізмів розвитку постішемічних станів, що призводять до розвитку 
реперфузійного синдрому, який часто зустрічається в клінічній практиці 
ангіохірургії, трансплантології, травматології, терапії та медицини 
надзвичайних ситуацій. Як відомо, патогенетичною основою розвитку 
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системних реперфузійних порушень є процес надходження в загальний 
кровообіг токсичних метаболітів, що накопичились у раніше ішемізованих 
тканинах. На думку ряду авторів, однією з головних ланок патогенезу 
реперфузійних станів є активація протеолізу та пригнічення інгібіторного 
потенціалу, що призводить до пошкодження клітин, зміни структури 
та функцій органів і тканин. При цьому відомо, що гемодинамічні 
порушення при екстремальних станах також можуть бути важливим 
патогенетичним механізмом, що підсилює пошкодження клітин і сприяє 
генералізації ендотоксемії. Розвиток гемодинамічних розладів тісно 
пов’язаний з калікреїн-кініновою системою, яка, у свою чергу, біохімічно 
взаємозалежна з активацією неспецифічних протеїназ [Харченко В. 
З., 2011]. Це робить актуальним вивчення зв’язку розладів кровообігу 
з активацією протеолізу та розвитком поліорганної недостатності при 
реперфузійному синдромі.

Мета: вивчити роль гемодинамічних порушень в розвитку патології 
деяких життєво важливих органів і визначити характер їх пошкодження 
при реперфузійному синдромі.

Матеріали та методи. Дослідження були проведені з використанням 
70 щурів-самців лінії «Wistar», розділених на 3 серії: контрольну (що 
об’єднала 10 інтактних тварин) і дві експериментальні, у яких моделювався 
реперфузійний синдром накладанням джгутів на задні кінцівки 
щурів на рівні пахвинної складки строком на 2 та 6 годин відповідно, 
використовуючи методику професора В. З. Харченко; евтаназію проводили 
через 12 годин після зняття джгутів [Харченко В. З., 2011]. Щури кожної 
з експериментальних серій були розділені на 3 групи (чисельністю по 10 
кожна): з дослідженням серця, кишечника та головного мозку. 

Для оцінки стану зазначених органів вивчали еластазоподібну 
активність (ЕПА), трипсиноподібну активність (ТПА), антитриптичну 
активність (АТА) і активність кислотостабільних інгібіторів протеаз 
(КСІ) супернатантів гомогенатів серця, кишечника та головного мозку 
[Веремеенко К. Н., 1988]. Також проводили морфологічне вивчення 
зазначених органів і досліджували показники системної гемодинаміки – 
загальний і питомий периферичний опір судин, ударний об`єм. 

Для оцінки неврологічного статусу тварин проводили прижиттєві 
вивчення наступних тестів: тест установки пози (вивчення координації 
рухів), адгезивний тест (вивчення чутливості), дослідження реакції 
на біль, корнеального та Pinna-рефлексів, тест установки кінцівки 
(оцінювали сенсомоторну інтеграцію кінцівок у відповідь на тактильну, 
проприоцептивну та зорову стимуляцію), а також проводили оцінку 
за інтегративною шкалою Гарсія [Garcia J. H., 1995]. Реєстрацію ЕКГ 
проводили з використанням електрокардіографа «ЕК1Т-03М». Умови 
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утримання щурів були ідентичними, що є необхідним для формування 
структурної групи [Хельд Д. Р., 1981].

Результати досліджень. На підставі проведених експериментів 
встановлено, що після реваскуляризації кінцівок у щурів усіх 
експериментальних серій відбувалося різке зниження показників ударного 
об’єму серця та збільшення питомого й загального периферичного опору 
судин. Виявлені системні порушення гемодинаміки призводили до 
розвитку циркуляторної гіпоксії і, як наслідок, до зростання активності 
протеолітичних ферментів і падіння активності їх інгібіторів в 
досліджуваних органах.

Було встановлено достовірне збільшення активності ферментів 
протеолізу в супернатантах гомогенатів серця, прямо пропорційно 
пов’язане з тривалістю ішемічного періоду (ЕПА – до 118%, ТПА – до 
228%), при цьому тривалість періоду реперфузії на ці показники впливала 
незначно. Зазначалося пригнічення активності інгібіторів протеїназ у 
супернатантах, яке було пропорційним тривалості як ішемічного, так і 
реперфузійного періоду. Так, АТА послідовно знижувалася до 53,19%, а 
активність КСІ – до 77% у порівнянні з інтактними щурами.

У супернатантах гомогенатів тонкої кишки ТПА після шестигодинної 
ішемії зростала на 124,5% у порівнянні з контролем, ЕПА – на 48%.

Також виявлено достовірний приріст активності ферментів протеолізу 
в супернатантах гомогенатів головного мозку (ЕПА – до 248%, ТПА – 
до 84%), що поєднувалося зі зниженням активності інгібіторів протеїназ 
(АТА – до 55%, а активність КСІ – до 59%).

Зазначені протеолітичні пошкодження органів призводили до їх 
ультраструктурних змін. Так, значна частина кардіоміоцитів мала ознаки 
зернистої дистрофії та помірного внутрішньоклітинного набряку, у 
окремих кардіоміоцитах визначалися пікнотичні ядра. Також у щурів 
другої серії спостерігалися ЕКГ-ознаки інфаркту міокарда.

У стінці тонкої кишки після моделювання шестигодинної ішемії 
морфологічні зміни полягали в набуханні, набряку та руйнуванні 
апікальної частини ворсин, а також гідропічної дистрофії кишкового 
епітелію, повнокров’ї та спазмі артерій. До 6 години реперфузії 
відбувалися гідропічна дистрофія ворсин, розвиток набряку підслизової 
основи, десквамація ентероцитів.

Протеолітичне пошкодження головного мозку полягало в 
перицелюлярному набряку та скупченнях мікрогліальних клітин навколо 
нейронів з пікнотичними ядрами, що відповідає початковим явищам 
формування мікрогліальних вузликів і некрозу.

Крім того, викликана реперфузійним синдромом генералізована 
постішемічна інтоксикація викликала значні розлади нервової системи, 
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які зачіпали рухову, чутливу, рефлекторну, сенсомоторну сфери, що 
підтверджено досліджуваними неврологічними тестами. При цьому 
важкий неврологічний дефіцит відзначався і у щурів 1 серії, яким 
моделювалася ішемія тканин на припустимий, згідно з літературними 
даними, час – 2 години. 

Висновки: при реперфузії раніше ішемізованих тканин відбувається 
системний розлад гемодинаміки, який призводить до вираженої 
циркуляторної гіпоксії та активації протеолізу. У свою чергу, гіпоксичне 
пошкодження клітин сприяє розвитку поліорганної недостатності з 
розвитком біохімічних, морфологічних і функціональних ушкоджень 
серця, кишечника та головного мозку.
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Вступ. Широке використання комунікаційних бездротових 
пристроїв, таких як Wireless Fidelity (Wi-Fi) поставило перед науковим 
співтовариством нові завдання. Бездротова мережа (Wi-Fi) включає в 
себе зв’язок між точкою доступу і багатьма персональними пристроями 
(наприклад, комп’ютери, принтери, ігрові пристрої) і є джерелом 
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низькоінтенсивних електромагнітних полів. Популярність портативних 
пристроїв, що працюють на частоті 2450 МГц постійно зростає, як вдома, 
на роботі так і в школах та інших громадських закладів (наприклад, 
кафетерії), що призвело до підвищення електромагнітного рівня 
навколишнього середовища [Dasdag, 2015]. З точки зору ризиків для 
здоров’я, є мало даних про вплив цього типу сигналу і основна проблема 
зосереджена на тривалому його впливі.  

Метою цього дослідження була комплексна оцінка 
морфофункціональних змін в репродуктивній системі щурів-самців 
умовах короткочасного впливу низькоінтенсивного електромагнітного 
поля Wi-Fi (2450 МГц). 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження виконані на 64 
білих щурах-самцях лінії Wistar, віком 50-52 дня і масою 158,1 ± 3,7 гр 
на початок експерименту. Всі тварини були розділені на дві групи: 1. 
Контроль (n = 8); 2. Wi-Fi - тварини, піддані впливу ЕМП від обладнання 
Wi-Fi на протязі 7 і 30 діб (n = 8).  

Дослідження виконані відповідно до етичних норм поводження з 
тваринами з дотриманням рекомендацій і вимог «Європейської конвенції 
по захисту експериментальних тварин» (Страсбург, 86/609 / ЕЕС від 
24.11.1986 г), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації 
про гуманне поводження з тваринами (1996 ) і ТКП 125-2008 «Належна 
лабораторна практика», затвердженими постановою Міністерства 
охорони здоров’я Республіки Білорусь (№ 56 від 28.03.2008 р). 

Джерелом електромагнітного випромінювання (ЕМВ) був 
маршрутизатор Netis WF2780. Опромінення проводилося на частоті 2,45 
ГГц, 24 годину / день. Відстань від джерела випромінювання (роутер) 
до клітини становило 20 см. Роутер розміщувався в центральній частині 
робочої зони (1,2 × 0,8 м), в якій знаходилося 4 пластикові клітки з 
тваринами. Під час опромінення здійснювався дистанційний контроль 
наявності електромагнітного поля. 

Щільність потоку електромагнітної енергії (ЩПЕ) в клітці 
вимірювалася приладом ПЗ-41 і перебувала в межах 0,09-1,56 мкВт/см2. 

На 1 і 30 добу після припинення впливів протягом 7 і 30 діб попередньо 
зважених тварин декапітованих, збирали кров, а також виділяли 
насінники, епідідіміса і насінні бульбашки. Масу репродуктивних органів 
вимірювали на аналітичних вагах (Ohaus EX, Switzerland, з точністю 0,1 
мг). Визначення кількості сперматогенного клітин проводили методом 
проточної цитометрії (Cytomics FC 500, Beckman Coulter, США). Різні 
типи статевих клітин, які були виявлені грунтуючись на відповідній 
інтенсивності флуоресценції, що міститься в них ДНК, були позначені 
як «С» значення. За змістом ДНК клітини були класифіковані як 



68

сперматогонии (2С), прелептотенние сперматоціти (сперматоціти в 
S-фазі), сперматоціти I порядку (4С), круглі (1С), подовжені (НС1) і 
довгасті сперматіди (НС2) [Suresh, 1992].  

З епідідіміса виділяли сперматозоїди, кількість яких підраховували 
в камері Горяєва, визначали їх життєздатність методом суправітально 
фарбування еозин-нігрозину. Аналізували структуру хроматину 
сперматозоїдів на ниличие одно- і дволанцюжкових розривів ланцюга 
ДНК шляхом фарбування акридиновим помаранчевим - метод SCSA 
(Sperm Chromatin Structure Assay) по [Evenson, 2002].  

Отримані дані обробляли загальноприйнятими методами біологічної 
статистики, використовуючи пакети програм Excel і GraphPadPrism 6. 
Значимість спостережуваних відмінностей двох незалежних груп за 
кількісною ознакою оцінювали за допомогою непараметричного критерію 
Манна-Уїтні (Mann-Whitney, U-test). Відмінності вважали статистично 
значущими при ймовірності помилки менше 5% (р <0,05).  

Результати дослідження. Для оцінки первинної реакції організму на 
що впливає фактор проведено аналіз маси тіла і органів репродуктивної 
системи. Проведено розрахунок масових індексів. Встановлено незначне 
вплив ЕМП Wi-Fi на масу органів репродуктивної системи, що вказує 
на низьку біологічну активність досліджуваного фактора. Виявлене 
зниження маси тіла експериментальне тварин і деяке відхилення в 
масах органів репродуктивної системи від контрольного рівня не 
перевищувало 5%. 

Кількісний вимір різних типів статевих клітин методом проточної 
цитометрії дає можливість вивчення диференціації статевих клітин 
і як такого процесу сперматогенезу, шляхом послідовного аналізу 
великого числа зразків. Аналіз отриманих даних про особливості змін у 
розподілі сперматогенного клітин різних популяцій при впливі ЕМП від 
обладнання Wi-Fi на протяг 7 і 30 днів, вказують на виражену реакцію 
сперматогенного епітелію до впливу фактору.  

Так на 1 добу після закінчення перебування експериментальних 
тварин в ЕМП обладнання Wi-Fi протягом 7 днів встановлено підвищення 
кількості сперматоцит в S-фазі і сперматоцит I-го порядку на 25,64 (р = 
0,04) і 27,35% ( р = 0,009) відповідно, що можна розглядати як стимуляцію 
початкового етапу сперматогенезу, але підвищення числа круглих (на 15,4, 
р = 0,01) і зниження подовжених (НС1) сперматід на 43,4% (р = 0,006) 
свідчить про порушення регуляції синтезу білків - чинників зростання 
(епідермальний, інсуліноподібний, трасформіруется фактори росту), 
відповідальних за ендокринну, аутокрінную і паракринного регуляцію 
процесів проліферації і диференціювання клітин [Захидов, 2013].  

Стимуляція сперматогенезу підтверджується збільшенням 
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сперматогенного індексу на 34,83% (р=0,003), який відображає повний 
перехід від сперматогоний (2С) до круглих сперматіди (1С).  

Відновлення нормального функціонування сперматогенного епітелію 
у віддалений (30 діб) період після закінчення дії не відбувалося, що 
підтверджується виявленим збільшенням кількості сперматоцит I-го 
порядку на 23,98% (р=0,02), а також зниження індексу сперматогенезу на 
9,9 % (р=0,03). 

При більш тривалому (30 діб) впливі ЕМП обладнання Wi-Fi 
на організм щурів-самців не виявлено статистично значущих змін 
в кількісному розподілі клітин сперматогенного епітелію. Проте, 
необхідно відзначити збільшення кількості сперматоцит в S-фазі на 
18,6% і довгастих сперматід на 15,5% при незначній зміні кількості інших 
клітин при порівнянні з контрольною групою. У віддалений період - 30 
діб після 30 днів впливу встановлено статистично значуще підвищення 
кількості сперматоцит в S-фазі на 29,8% (р=0,01) і зниження довгастих 
сперматід на 24,06% (р=0,046), що на пряму може вплинути на продукцію 
зрілих статевих клітин - сперматозоїдів. Виявлене зміна сперматогенного 
циклу в віддалений період після припинення дії підтверджує одну їх 
теорій механізму шкідливої дії низькоінтенсивного ЕМВ радіочастот, 
а саме епігенетичні механізм пошкодження, який полягає в порушенні 
метелірованія ДНК, зміни конфігурації білків і як наслідок рецепторной 
активності молекул [Dasdag, 2015].  

Аналіз продукції сперміогенеза, оцінюваний за кількістю виділених з 
епідідіміса зрілих статевих клітин - сперматозоїдів, показав їх збільшення 
на 29,65% (р = 0,037) у щурів-самців, підданих щодо короткочасного 
впливу ЕМІ обладнання Wi-Fi протягом 7 днів. Більш тривала дія до 30 
днів не позначилося на кількості сперматозоїдів у експериментальних 
тварин. У віддалений період - 30 діб після припинення дії протягом 7 
і 30 днів встановлено незначне зниження кількості сперматозоїдів у 
експериментальних тварин.  

Крім оцінки продукції зрілих статевих клітин проводили аналіз 
якісних характеристик сперматозоїдів - життєздатність і фрагментація 
спермальної ДНК, як одні з важливих показників при оцінці запліднюючої 
здатності статевої клітини.  

Необхідно відзначити зниження життєздатності сперматозоїдів в усі 
досліджувані терміни спостереження, але статистично значуще лише у 
віддалений період після 30 днів впливу - на 21,11% (р=0,01). Навпаки, 
аналізуючи отримані дані про фрагментацію ДНК сперматозоїдів на 
наявність одно- і двунітевих розривів нами було виявлено їх збільшення 
у щурів-самців, підданих впливу ЕМП від обладнання Wi-Fi протягом 
30 діб на 25,11% (р=0,07). Цікавим видається виявлене зниження 
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фрагментованих ділянок у віддалені період - 30 діб після 30 днів впливу 
на 12,07% (р = 0,02).  

Висновок. Таким чином, комплекс виявлених морфофункціональних 
змін в репродуктивній системі щурів-самців дає підставу вважати 
про вплив низькоінтенсивного ЕМП Wi-Fi на зниження чоловічої 
фертильності.   
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Arkhypenko O. DEVELOPMENT OF ECO-PATH PROJECT FOR BABYN 
YAR PARK IN KYIV. In this work, the creation and arrangement of eco-
trails as an interesting and effective way to protect and preserve the natural 
environment, through education and upbringing of the population, in order 
to change the consumer attitude to nature and its resources, has become 
especially important. Therefore, it is necessary to inform the population in a 
light, unobtrusive form of scientific and cognitive information about historical 
sites, monuments of landscape art, unique natural phytocenoses and more. 
For this purpose, I conducted research on the territory of Babyn Yar Park, the 
results of which showed the possibility and necessity of creating an ecological 
trail there.

У сучасному світі, однією з найбільш актуальних проблем є недостатня 
обізнаність населення, внаслідок чого, ми маємо досить низький рівень 
екологічної свідомості. В результаті такого споживчого та прагматичного 
відношення людей до світу природи, нас чекає зникнення багатьох 
видів рослин та тварин, корисних копалин, забруднення навколишнього 
природного середовища. Тому потрібно терміново усвідомити і 
переоцінити усі форми взаємодії людей з довкіллям. Одним із таких 
засобів виховання екологічної свідомості є створення екологічних стежок.

Екологічна стежка – спеціально розроблений маршрут, який проходить 
по різній місцевості через екологічні системи та природні об’єкти і 
архітектуру, що мають історичне значення та природоохоронну цінність. 
Проходячи нею, відвідувачі отримують усну інформацію (за допомогою 
путівника) або письмову (аншлаги, стенди тощо).

Виконавши дослідження території парку Бабин Яр у місті Київ, з 
метою з’ясування можливості проектування там екологічної стежки, 
можна зробити висновки та виділити наступні пункти:

Серед рослинної частини парку Бабин Яр, шляхом візуальної оцінки 
загального стану дерев, умов їх життєдіяльності, території зростання, 
таксаційних показників та за допомогою літературних і архівних даних, 
було виявлено, що більшу частину, а саме 45% від загальної кількості, 
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займають дерева віком 40 - 70 років; приблизно 30% складають дерева, 
віком 20 - 40 років; 18% всієї рослинності приходиться на молоді 
насадження, від 1 до 20 років; і відповідно, близько 7% - це старі дерева, 
середній вік яких 80 – 100 років. 

За шкалою вибагливості  деревних порід до родючості ґрунту  
виявлено, що 50% всіх деревних порід Бабиного Яру  відносяться до групи 
мегатрофів. Це клен гостролистий, в’яз гладенький, бузок звичайний. 
Кількість оліготрофів становить 28% (робінія звичайна). До мезотрофів 
відноситься лише два види -  це дуб і тополя біла (22%).

Спеціально спроектований кільцевий маршрут екологічної стежки, 
який включає в себе 6 оглядових та інформаційних точок, за допомогою 
яких, можна ознайомитися з історико-культурними пам’ятками та 
різноманітною флорою і фауною парку. Окрім цього, даний проект 
допоможе у вирішені проблеми збереження природно-культурного 
оточення урбанізованого середовища.

За розробленим маршрутом до кожної точки наведені рекомендації 
благоустрою цінних природніх об’єктів,  що знаходяться на даній 
території, а саме встановлення інформаційних стендів з описами рослин, 
ґрунтів, процесів яроутворення, таблиць з описом цікавих та корисних 
властивостей рослинності тієї території та її фотографіями.

У цій роботі, особливу важливість набуло створення та облаштування 
екостежок, як цікавий і дієвий спосіб охорони та збереження природного 
середовища, шляхом просвіти та виховання населення, з метою змінити 
споживацьке ставлення до природи та її ресурсів. Тому, потрібно в 
легкій, ненав’язливій формі доносити до населення науково-пізнавальну 
інформацію про історичні місця, пам`ятки садово-паркового мистецтва, 
унікальні природні фітоценози та інше. Саме для цього, я провела 
дослідження на території парку Бабин Яр, результати якого показали 
можливість та необхідність створення там екологічної стежки. 

В роботі описані форми екологічного туризму. Найбільшою 
популярністю користуються форми: екологічні екскурсії (прогулянки 
екологічними стежками, відвідування музеїв під відкритим небом та 
території парків), сільський туризм та подорожі з метою спостереження.
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Varych V., Podobaylo A. FISH SPECIES RICHNESS AND DIVERSITY IN 

THE HIRSKY TIKYCH PROJECTED NATIONAL NATURE PARK. In 2018, 
16 species of fish from 7 families were recorded in the middle reaches of the 
Hirsky Tikych river. Of these, 5 species of fish were first discovered for the river 
basin. There are protected species in the reservoir, which are included in the 
lists of Resolution №6 of the Berne Convention.

 
Проектований Національний природний парк (далі – ПНПП) «Гірський 

Тікич» має стати єдиним національним парком України, що включатиме 
всю річкову долину від витоку до гирла і дозволить охопити охороною 
найцінніші природні ландшафти, які з’єднані в єдине ціле річково-
долинним екологічним коридором. Такий системний підхід до охорони 
річки дозволить вирішити проблеми збереження водних та біотичних 
ресурсів, запобігти їх втратам. Річка Гірський Тікич бере початок біля 
с. Юшківці Оратівського р-ну Вінницької області, протікає по території 
Монастирищенського, Жашківського, Маньківського і Тальнівського 
р-нів Черкаської області і зливається із річкою Гнилий Тікич поблизу 
с. Добрянка Тальнівського р-ну Черкаської області, утворюючи річку 
Тікич. Довжина 167 км, площа басейну 3510 км². Належить до басейну 
Південного Бугу і є його притокою ІІ порядку [Куземко, 2017]. 

За даними Ю.Куцоконь та ін. [Kutsokon, 2014] в річці Гірський Тікич 
біля села Бузівка, було виявлено 15 видів, які належать до 7 родин:

Відбір проб проводився в літній період 2018 року в межах Черкаської 
області Уманського району Буцької територіальної громади по руслу 
річки Гірський Тікич на території проектованого НПП «Гірський Тікич»: 
околиці с. Русалівка; смт Буки; околиці с. Березівка. Одна з територій була 
обрана (смт Буки) через наявність цілого комплексу об’єктів природно-
заповідного фонду, а саме: 1) гідрологічна пам’ятка природи «Водопад 
Вир»; 2) комплексна пам’ятка природи «Буцький каньйон»; 3) геологічна 
пам’ятка природи «Скеля «Радіонова». Околиці сіл Русалівка та Березівка 
були обрані через розташування відносно смт Буки вище і нижче по течії.

Гідрологічні умови. В межах смт Буки [Варич, 2019]: швидкість течії 
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– 0,42 м/с; глибина – 2,7 м; ширина – 15,7 м; переважає піщано-мулисте 
дно. Ці показники мають середні значення. На станціях «Русалівки» 
та Головківки  переважає мулисте дно з повільною течією. Природний 
режим річки спотворюється регулюючим впливом гребель, ставків та 
водосховищ.

Контрольні лови проводились на глибинах до 2 м риболовним 
саком з вічком 5 мм на 5 гідробіологічних станціях (табл. 1). Фіксація 
проб здійснювалась 4,0 % розчином формаліну. Визначення виду риб 
проводився за визначниками Коблицької [Коблицкая, 1981] та Мовчана 
[Мовчан, 2011]. Вівся розрахунок фреквенції (F) [Kosco, 2007] для 
кожного виду, тобто відсоток станцій в яких вид присутній. Було 
визначено відсоток кожного виду від загальної кількості особин (D).

Таблиця 1
Географічні координати гідробіологічних станцій на яких  

у 2018 році відбувся іхтіологічний відбір проб

№ Назва та місце  
розташування станції Географічні координати

1
«Русалівка», околиці с. Русалів-
ка, Уманський район, Черкаська 
область

49°06′35.98″N, 30°24′20.43″E

2 «Каньйон», смт Буки, Уман-
ський район, Черкаська область 49°05'34.8"N 30°23'50.3"E

3
«Радіон-Камінці», смт Буки, 
Уманський район, Черкаська 
область

49°5′19″N, 30°24′02″E.

4
«Камінці-Буцький міст», смт 
Буки, Уманський район, Чер-
каська область

49°04′58″N, 30°24′24″E.

5
«Головківка», околиці с. Бере-
зівка, Уманський район, Чер-
каська область

49°04'36"N, 30°25'44"E.

У пробах риб р. Гірський Тікич, що були відібрані в літній період 
2018 р. виявлено та відловлено 219 екземплярів, які є представниками 16 
видів риб, що належать до 7 родин. Переважають представники з родини 
коропових – 9 видів, 2 види належать до родини щипавкові, інші 5 родин 
мають по 1 виду (щукові, колючкові, окуневі, головешкові, баліторові. 
Найбільш масовим видом є гірчак європейський (Rhodeus amarus), за 
період дослідження було відловлено 67 особин цього виду. На другому 
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місці за кількістю особин опинилася плітка звичайна (Rulilus rutilus), за 
період дослідження було відловлено 38 особин цього виду. Крім того, 
часто потрапляли такі види як, головень європейський (Squalius cephalus) 
– 20 особин, щипавка звичайна (Cobitis taenia) – 17 особин, ротань-
головешка (Perccottus glenii) – 12 особин, верховодка (Alburnus alburnus) 
та колючка багатоголкова (Pungitius platygaster) по 11 особин та пічкур 
звичайний (Gobio gobio) – 10 особин (табл. 2).

Таблиця 2
Видове різноманіття та відносна чисельність іхтіофауни р. Гірський в межах 

досліджуваних ділянок ПНПП «Гірський Тікич» у 2018 році.

Види
№ станції

F (%) D (%)
1 2 3 4 5

Rhodeus amarus 22 10 2 9 24 100 30,59

Rutilus rutilus 2 4 7 12 13 100 17,35

Squalius cephalus 7 4 4 5 0 80 9,13
Cobitis taenia 0 4 5 1 7 80 7,76
Perccottus glenii 0 8 0 1 3 60 5,48
Alburnus alburnus 2 6 1 2 0 80 5,02
Pungitius 

platygaster 0 8 2 1 0 60 5,02

Gobio gobio 1 0 5 1 3 80 4,57
Scardinius 

erythrophthamus 2 3 0 0 3 60 3,65

Perca fluviatilis 3 2 0 2 0 60 3,20
Esox lucius 4 1 0 0 0 40 2,28
Leucaspius 

delineatus 0 0 0 0 5 20 2,28

Carassius gibelio 1 2 0 0 0 40 1,37
Pseudorasbora 

parva 1 0 0 1 0 40 0,91

Misgurnus fossilis 0 1 1 0 0 40 0,91
Barbatula barbatula 0 1 0 0 0 20 0,46

Всього видів 10 13 8 10 7
Всього особин 45 54 27 35 58
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Відомо, що гірчак, щипавка та в’юн належать до резолюції №6 
Бернської конвенції [Полянська, 2017].

Розподіл видів риб по станціях дослідження досить не рівномірний 
(табл. 2). В 2018 р. найбільшу кількість різних видів риб було зафіксовано 
на станції Каньйон (13 видів). Крім того, значним видовим багатством, 
під час дослідження, характеризувалися станції №1 «Русалівка» та № 
4 «Камінці-Буцький міст» (по 10 видів). В межах станції №3 «Радіон-
Камінці» зафіксовано 8 видів. Із зафіксованих у формаліні на станції №5 
«Головківка» видовий склад – 7 видів. Ця станція з найменшим видовим 
багатством. Зафіксовані 16 видів риб перевищують на 6,25% від вже 
відомого видового складу р. Гірський Тікич (15 видів). Також, є певна 
відмінність у видовому складі з даними Куцоконь Ю [Kutsokon, 2014]. 
Підсумувавши і співставивши ці види, зрозуміло, що видовий склад р. 
Гірський Тікич становить 20 видів. З них виявилось, що на досліджуваних 
гідробіологічних станціях 5 видів риб виявлені вперше для басейну річки 
р. Гірський Тікич, якщо порівнювати з попередніми даними науковців: 
головень європейський (Squalius cephalus); верховодка (Alburnus 
alburnus); пічкур звичайний (Gobio gobio); в’юн звичайний (Misgurnus 
fossilis); слиж європейський (Barbatula barbatula). За попередніми даними 
було зафіксовано (анкети опитування рибалок-любителів) тільки в межах 
смт Буки – 24 види риб [Варич, 2019]. Залишаються не підтвердженими, 
такі види як: товстолобик строкатий (Hypophthalmichthys nobilis); 
товстолобик білий (Hypophthalmichthys molitrix); плоскирка (Blicca 
bjoerkna); лин (Tinca tinca); лящ (Abramis brama); ялець звичайний 
(Leuciscus leuciscus); в’язь (Leuciscus idus); чехоня (Pelecus cultratus); 
білий амур (Ctenopharyngodon idella).
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Vorobiov V., Distribution of invasive fish species in fresh waters of Ukraine. 
This diploma work is dedicated to invasive species of fish in freshwaters of 
Ukraine. 

У другій половині ХХ ст. розвиток промисловості і сільського 
господарства призвели до суттєвого втручання людини в екосистеми, 
в тому числі і в водні екосистеми. Будівництва гідроелектростанцій на 
великих річках, створення систем водосховищ, політика інтродукції 
промислових видів риб, використовування суден для торгівлі – все це є 
антропогенним чинником, що призводить до змін в водних екосистемах. 
А ці зміни в свою чергу призводять до розповсюдження чужорідних видів 
риб в басейнах рік України.

Ця проблема має загальносвітовий характер. Інвазії різних видів 
тварин та рослин можуть призвести до екологічних катастроф, знищивши 
аборигенні види організмів. Як приклад, можна навести знищення 
устриць в Чорному морі внаслідок випадкового занесення молюска 
рапани з баластними водами з Японського моря.

Екологічні водні системи України постійно знаходяться в процесі 
трансформації через постійні інвазії чужорідних організмів і подальшу 
їхню натуралізацію. Зазвичай такі організми легко пристосовуються 
до нових умов існування і доволі швидко стають такими, що визнані 
натуралізованими. В Україні також є такі види, серед них чебачок 
амурський Psevdorasbora parva, сонячний окунь Lepomis gebossus, 
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ротан-головешка Perccottus glenii, великий баклан Phalacrocorax 
carbo, черевоногий молюск рапана Rapana thomassiana, китайський 
мохнаторукий краб Eriocheir sinesis та інші.

В останні роки збільшилося антропогенне навантаження на природні 
екосистеми в Україні, особливо на водні екосистеми. Пов’язано це із 
забрудненням промисловими скидами а також з великою кількістю 
гідротехнічних споруд. Це безпосередньо впливає на біорізноманіття, 
яке є запорукою стійкості водних екосистем.  Головним елементом водної 
екосистеми є іхтіофауна. Причому взаємодія різних видів риб тісно 
пов’язані між собою. 

В водоймах України зустрічаються як аборигенні види риб, так і 
чужорідні (інвазивні), життєдіяльність яких може негативно впливати на 
сформовану водну екосистему. 

Згідно Протоколу оцінки інвазійних чужорідних видів, існує 20 
критеріїв  віднесення чужорідних видів до інвазивних [Randall, 2008]: 
вплив на процеси в екосистемах; вплив на видовий склад; динаміка 
сучасного діапазону розповсюдження та ін.

Згідно цього протоколу, чебачок амурський, сонячний окунь та 
карась сріблястий мають найбільший інвазивний потенціал. Тож для 
дослідження ареалів розповсюдження в Україні,   було відібрано 5 видів 
найбільш поширених в Україні інвазивних видів риб: чебачок амурський 
(Pseudorasbora parva), ротань-головешка (Perccottus glenii), сонячний 
окунь (Lepomis gibbosus), карась сріблястий (Carassius gibelio), канальний 
сом (Ictalurus punctatus).

Чотири види з обраних (амурський чебачок, ротань-головешка, 
сонячний окунь та сріблястий карась) входять до «чорного списку» 
чужорідних видів риб у басейні Дніпра.[Новицький, 2019 ]

Амурський чебачок 
Амурський чебачок з’явився одним з перших в прісних водах України 

ще в 1960 х роках. Він швидко акліматизувався та зараз вважається 
натуралізованим видом. Розповсюджений майже по всій території України 
та має тенденцію розширення свого ареалу. [Kvach, 2017] На сьогодні є 
одним з найбільш розповсюджених інвазивних видів риб. Поїдає донну 
ікру аборигенних видів.  

Ротань-головешка 
З’явився в кінці 1970-х. Розповсюджений переважно в водоймах 

правобережної України та деяких областях лівобережної України [Kvach, 
2017]. Здатен виїдати молодь та ікру інших видів риб, повністю витісняти 
дрібні аборигенні види.

Сонячний окунь  
Сонячний окунь з’явився в прісних водах України в 2002р, і зараз 
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розповсюджений в Південній частині України, а також в окремих водоймах 
інших областей [Kvach, 2017]. Є активним хижаком, виїдає ікру і молодь 
інших видів риб. Створює харчову конкуренцію з аборигенними видами риб. 

Карась сріблястий 
Карась сріблястий був успішно інтродукований у 1970х роках і став 

одним з найбільш поширених інтродукованих видів та має промислову 
цінність. Виявляє високу здатність до інвазії. На даний момент 
зустрічається на всій території України.  [Kvach, 2017]

Є дуже небезпечним харчовим конкурентом промислових видів риб. 
Витісняє золотого карася за рахунок гібридизації. 

Канальний сомик 
Був завезений на територію України в 1970х роках. Розповсюджений 

у деяких частинах річки Дніпро, (Дніпровському і Каховському 
водосховищах), у Шацьких озерах і частково на іншій території [Kvach, 
2017]. Дорослі канальні соми є активними хижаками, які харчуються 
молоддю та дорослими особинами інших видів риб. 

Знаючи ареали розповсюдження інвазивних видів риб, можна 
створити загальну карту ареалів їхнього проживання. Місця перетину 
найбільшої кількості ареалів можуть бути визначені як регіони з 
найбільшою кількістю різних інвазивних видів. Загальна карта ареалів 
розповсюдження інвазивних видів риб зображена на рис. 1. 

Рис. 1. Загальна карта 
ареалів розповсюдження 

інвазивних видів риб:  
бежевий – чебачок 

амурський,  
блакитний – ротань-

головешка,  
червоний – сонячний 

окунь,  
фіолетовий – карась 

сріблястий,  
зелений – канальний сомик

Цю карту можна буде використовувати в майбутньому для застосування 
методів стримання інвазій в певних регіонах, для яких вживання заходів 
має пріоритетний характер.
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Demchenko O., Trokhymets V. ECOLOGICAL-FAUNISTIC ANALYSIS OF 
LONG-TERM CHANGES OF LITTORAL ZOOPLANKTON COMMUNITY 
OF THE OLEKSANDRIVKA RESERVOIR. In this work, the results of the 
research of littoral zooplankton community in the summer of 2017-2019 are 
shown. 38 species of the main three zooplankton groups were registered (new 
species for this reservoir were not found). Also, the results of the work are an 
establishment of cladoceran dominance in the littoral faunistic spectrum and 
establishment of a dominance of the littoral phytophilic group in the ecological 
spectrum. 

У зв’язку з необхідністю забезпечення потреби безпечного та фінансово 
вигідного функціонування Южно-Української АЕС і Ташлицької ГАЕС 
постає питання підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі 
з відмітки 16,0 до 20,7 м над рівнем моря. Проте обґрунтування 
даного підвищення рівня води у водоймі або доведення неможливості 
подальшого здійснення даного проекту потребують екологічного аналізу, 
складовою частиною якого є дослідження динаміки змін біологічної 
складової в екосистемах водойм Південноукраїнського енергокомплексу. 
У роботі представлені дані щодо досліджень літорального зоопланктону 
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Олександрівського водосховища влітку 2017-2019 рр. Продовження 
сучасного моніторингу структурно-функціональної організації 
угруповань літорального зоопланктону цієї водойми є необхідною 
складовою гідроекологічних досліджень і має важливе прикладне 
значення [Трохимець, 2017]. 

Проби зоопланктону було відібрано у липні 2017-2019 рр. в 
межах чотирьох базових станцій: верхня частина Олександрівського 
водосховища (у 2 км від села Панкратове, лівий берег), лівий берег 
середньої частини, правий берег середньої частини та нижня частина 
(правий берег). 

Метою роботи було проведення багаторічного аналізу динаміки змін 
стану структурованості літніх угруповань літорального зоопланктону 
Олександрівського водосховища.

За період 2017-2019 рр. було виявлено 38 видів, з них: у 2017 році  
-22 види: коловертки – 3, гіллястовусі ракоподібні – 12, веслоногі – 7; 
у 2018 році - 30 видів зоопланктону: коловертки – 6 видів, гіллястовусі 
– 16, веслоногі – 8; у 2019 році - 20 видів: коловертки – 6, гіллястовусі 
– 10, веслоногі – 4. Ступінь подібності видових списків літорального 
зоопланктону між роками на основі індексу Жаккара варіював від 38,8 
(між списками 2018 та 2019 років) до 52,9 (між списками 2017 та 2018 
років), що свідчить про високий ступінь подібності між представниками 
літорального зоопланктону різних років.

У фауністичному спектрі переважали гіллястовусі ракоподібні 
(54,5% у 2017 р., 53,3% у 2018р., 50% у 2019 році від загальної кількості 
видів), що пов’язано з формуванням різноманітних формацій вищих 
водних рослин. В екологічному спектрі переважали  представники 
літорально-фітофільної групи (11 видів у 2017 р. або 50% від 22 видів, 
2018 р. – 14 видів або 46,6% від 30 видів, 2019 р. – 7 видів або 35%).  Це 
свідчить про формування в літоралі водосховища складно організованих 
фітоценозів, внаслідок чого виникли умови для розвитку в угрупованнях 
зоопланктону літорально-фітофільних екологічних груп. В трофічному 
спектрі переважали представники мирної групи (15 видів у 2017 р. або 
68,2% від 22 видів, у 2018 р. – 22 види або 73,3% від 30 видів, у 2019 р. – 
16 видів або 80% від 20 видів).

З’ясовано, що кількісні показники влітку у 2017 р. варіювали 
від «низьких» до «нижче середнього» ( щільність: від 760 екз./м3 до  
71800 екз./м3, біомаса: від 0, 017 г/м3 до 1,931 г/м3), у 2018 р. – від «дуже 
низьких» до «низьких» ( щільність: від 480 екз./м3 до 30480 екз./м3, 
біомаса: від 0, 005 г/м3 до 0,966 г/м3), у 2019 р. – від «дуже низьких» до 
«середніх» (щільність: від 20 екз./м3 до 320000 екз./м3 , біомаса: від 0, 002 
г/м3 до 3,692 г/м3).
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Karnaukhova U., THRESHOLD VALUE OF GAMMA RADIATION 
FOR THE OCCURRENCE OF PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES 
IN ERYTHROCYTES OF PRUSSIAN CARP. The effects of acute radiation 
doses on fish blood cells were studied in this work. Five groups were formed 
to determine threshold value of gamma radiation for basophilic stippling of 
erythrocytes of Carassius gibelio. Four groups were irradiated with doses 5, 
10, 15 and 20 Gy. It was found that dose of ionizing radiation that equals 10 
Gy led to the development of basophilic stippling (p›0.05). The percentage of 
manifestation of basophilic stippling of erythrocytes of C. gibelio significantly 
increases with increasing dose of gamma radiation Thus, consideration must be 
given to the level of gamma radiation and its influence on aquatic ecosystems 

Використання ядерної енергетики людством є не тільки потужним 
методом отримання енергії, але й потенційною небезпекою для 
навколишнього середовища у разі аварії [IAEA, 1992]. Тому, питання 
впливу гамма-випромінювання на живі організми потребує детального 
дослідження.

Carassius gibelio широко розповсюджений у водоймах України, тому 
є доцільним прогнозування впливу антропогенних факторів на його 
популяцію.

Кров, як найбільш лабільна тканина, швидко реагує на дію різних 
екзогенних і ендогенних факторів [Oujifard, 2015]. Дослідження 
морфології крові не вимагає великих матеріальних витрат, дозволяє 
швидко отримати результати, які свідчать про забруднення водойми.
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Метою роботи було встановлення порогової дози для виникнення 
патологічних змін еритроцитів та сили впливу різних доз гамма-
випромінювання на прояв базофільної пунктуації у C. gibelio. Згідно до 
мети були поставлені такі задачі:

1. Провести сеанси опромінення за доз 5, 10, 15  та 20 Gy;
2. Вивчити вплив гамма-випромінювання на патоморфологічні зміни 

еритроцитів; 
3. Здійснити статистичну обробку отриманих результатів.
Експеримент був проведений на базі Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» та на кафедрі Екології та 
зоології «ННЦ Інституту біології та медицини», Київ. Було сформовано 
чотири піддослідні групи та одна контрольна (n=120+30). Тривалість 
експерименту після опромінення становила 15 діб.

    Опромінення риб проводилося у пластмасовій тарі ємністю 2 dm3. 
Попередні розрахунки доз були здійснені за допомогою апарату «Toshiba 
Aquilion 64» та системи планування дозових навантажень у променевій 
терапії «Eclipse».

    Забір крові у риб здійснювався шляхом відтинання хвостового стебла. 
Для порівняння морфології клітин крові між групами, були виготовлені 
препарати мазків крові. Препарати периферичної крові усіх груп, що 
приймали участь у експерименті були досліджені на прояв базофільної 
пунктації еритроцитів. Вивчення зразків проводилося за допомогою 
інвертованого мікроскопа Leica DM6 B, на збільшенні х100. Підрахунок 
клітин проводився у програмі Laboratory Universal Computer Image 
Analysis (LUCIA) Cytogenetics 2. Скельця були відзняті, та відповідно 
підписані у програмі (рис.1). 

Рис.1. Мікрофотографія. Прояв 
базофільної пунктуації  

у еритроцитах дослідних груп  
(5, 10, 15, 20 Gy). (забарвлення за 

Романовським-Гімзе; Об.х100).
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Підрахунок проводився на 300 клітин, після чого, виводився відсоток 
клітин з проявами базофільної пунктації. Статистичну обробку даних 
проводили за допомогою програми SPSS Statistica 64 для Windows. 

Показники груп, що були опромінені дозою радіації 10, 15 та 20 Gy 
(рис.2) достовірно відрізнялися від показників контролю та показників 
групи, опроміненої дозою 5 Gy, що ілюструє вплив гамма випромінювання 
на еритропоез карася сріблястого, та збільшення відсотку базофільної 
пунктації еритроцитів зі збільшенням дозного навантаження.

Рис.2. Гістограма 
значень прояву 

базофільної пунктуації 
у чотирьох дослідних 

групах (5, 10, 15 та 20 Gy)

Встановлено, що пороговим значенням для виникнення базофільної 
пунктації еритроцитів карася сріблястого є значення дози гамма 
випромінювання, що близьке до 10 Gy.

Відсоток прояву базофільної пунктації еритроцитів C. gibelio 
достовірно збільшується зі зростанням дози гамма випромінювання 
(р<0,05).

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Effect of gamma radiation on the growth, survival, hematology and 

histological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae / A. 
Oujifard [et al.]. // Aquatic Toxicol. – 2015. – Vol. 165. – P.259 – 265.

Effects of ionizing radiation on plants and animals at levels implied by 
current radiation protection standards. — Vienna : International Atomic 
Energy Agency, 1992.
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Knysh S., Singaevsky E., Protsenko Y. SPIDERS SPECIES COMPOSITION 
(ARACHNIDA, ARANEI) IN THE PYRIATYN NATIONAL NATURE PARK. 
Spiders, which are the object of this study, have important environmental 
significance. Studied area is a part of environmental protection complex 
Pyriatyn National Nature Park, so knowledge of presented species is necessary. 
Throughout this work we created a list of spider species of studied area, there 
are 5 new species found. Also seasonal and zoogeographical structure of 
species were analyzed.

Полтавська область дотепер залишається маловивченою в 
аранеологічному відношенні. Згадки про павуків даного регіону 
зустрічаються ще в публікації М. Лук’янова (1897), в які автор вказує 24 
види. У доповненні до каталогу Д.Є. Харитонова (1936) для Полтавської 
області вказується 21 вид павуків. В цілому, як можна бачити, видовий склад 
павуків даного регіону до першої половини ХХ століття був досліджений 
доволі поверхово. Майже через чотири десятиліття, нові дані про видовий 
склад павуків з’являються в роботі Є.В. Астахової (1974), автор зазначає 
21 вид павуків. Сучасні дані про павуків Полтавської області містяться 
в роботі Н.Ю. Полчаніновой (2005), присвяченій вивченню фауни 
павуків Нижньоворсклянський національного природного парку, автор 
повідомляє про знахідку 89 видів. Серед синантропних форм павуків 
міста Полтава, представлених у праці М.М. Федоряк (2009), відмічено 16 
видів. Публікації Є.М. Сінгаєвського (2009a, 2009b, 2010а, 2010b, 2014) 
по Пирятинському району присвячені вивченню павуків на територіях, 
які пізніше увійшли до складу Національного природного парку 
«Пирятинський». Актуальність нашої роботи полягає в узагальненні 
фауністичних даних, адже тривалий моніторинг фауни та складання 
видових регіональних списків є важливим завданням охорони природи.

Метою роботи є визначення видового складу, фенологічних 
особливостей та географічного поширення павуків на території 
Національного природного парку «Пирятинський». Фауністичний 
матеріал, зібрано у біотопі заплавних лук в період з квітня по грудень 
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2017-року в околицях с. Леляки за допомогою пасток Барбера.
За результатами дослідження для території НПП виявлено 177 видів 

зі 101 роду та 19 родин, в тому числі 49 видів павуків із 32 родів виявлено 
у зборах за 2017 рік.

Вперше для НПП вказуються 5 видів павуків з 3 родин: Diplocephalus 
dentatus, Walckenaeria vigilax (родина Linyphiidae), Pardosa alacris, 
P. paludicola (родина Lycosidae) та Ero furcata (родина Mimetidae).

Тривалість періоду польових досліджень дозволила встановити 
динаміку видового багатства на досліджуваній території (рис. 1). 
Пік зареєстрований у першій половині червня, виявлено 27 видів. 
Найчисельнішими видами у піковий період були Pardosa palustris (38,8%) 
та P. prativaga (10,1%) (родина Lycosidae).

Рис. 1. Динаміка видового багатства у заплавних луках  
НПП Пирятинський у 2017 році

У весняний передпіковий період число видів лінійно збільшувалось, 
після піку –суттєво знизилось за рахунок трапляння літніх та осінніх 
видів. Centromerus sylvaticus (родина Linyphiidae) виявився єдиним 
видом, зареєстрованим взимку.

Досліджуючи сезонну структуру угруповання павуків заплавних 
лук виявлено такі особливості: у весняний період найчисельнішими 
були такі види: Alopecosa pulverulenta (33,7% від усіх особин, зібраних 
весною), Trochosa ruricola (32,1%) та Alopecosa cuneata (8,3%) (всі 
представники родини Lycosidae). Найбільш представленими в літній 
період є види Pardosa palustris (35,9% від усіх особин, зібраних влітку), 
Pardosa prativaga (10,2%) та знову T. ruricola (11,2%). Починаючи з осені 
чисельність суттєво знижується, однак серед знайдених павуків можна 
виділити C. sylvaticus (19,2% від усіх особин, зібраних восени) та P. 
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prativaga (15,3%), як домінантні види осіннього сезону. Еудомінантами 
протягом року визначено 3 види павуків: T. ruricola – 22,9%, A. pulverulenta 
– 20,43% та P. palustris – 14,6%.

Ареалогічний аналіз показав, що частки різних зоогеографічних груп 
представлені нерівномірно. Більшу частину фауни НПП «Пирятинський» 
складають палеарктичні види – 76,4% (107 видів), наступними за 
представленістю є європейські види – 14,2% (20 видів) та європейсько-
давньо-середземноморські – 5% (7 видів). Найменш представленими 
визначено амфіпалеарктичний, голарктичний та европейсько-сибірський 
ареали, до яких віднесено лише по одному один виду – 0,7%.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Астахова Е. В. К изучению фауны пауков Харьковской и Полтавской 

областей // Вестн. Харьк. ун-та. – 1974. – №105. – С. 94–97.
Лукьянов Н. Списокъ пауковъ (Araneina, Psseudoscorpionina и 

Phalangina) водящихся въ Юго-Западномъ крае и смежныхъ с нимъ 
губерниях Россіи // Зап. Киевск. о-ва естествоисп. – 1897. – Т.14., вып.2. 
– С. 1–19.j

Полчанинова Н. Ю. Предварительные данные о пауках (Araneae) 
Нижневорсклянского национального природного парка (Полтавская обл.) 
// Современные пробл. зоол. и экол. Матер. междунар. конф. посвящ. 
140-летию основания Одесского ун-та (22–25 апреля 2005 г. Одесса). – 
Одесса: Феникс, 2005. – С. 212–213.

Сінгаєвський Є. М. Деякі відомості щодо видового складу павуків 
(Arachnida, Aranei) Полтавської області // Молодь і поступ біології: збірник 
тез V міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (12–15 
травня 2009 року, м. Львів): в 2-х томах. – Т.1. – Львів, 2009. – с. 157.

Сингаевский Е. Н. Предварительные данные о видовом составе пауков 
(Arachnida, Aranei) Полтавской области // Зоологічна наука у сучасному 
суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції присвяченій 
175-річчю заснування кафедри зоології. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 
424–427.

Сінгаєвський Є. М. Попередня оцінка видового складу та біотопічний 
розподіл павуків (Arachnida: Aranei) заплави ручки Удай у весняний 
період // Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: серія Біологія. – 2010. – Т.56. – С. 45–47.

Сингаевский Е. Н. К изучению пауков (Arachnida, Aranei) Полтавской 
области: фауна и экология // Матер. Междунар. науч. конф. Зоологические 
исследования в регионах России и на сопредельных территориях. 
Саранск, 2010. – С. 100–102.

Сингаевский Е.Н. Аннотированный список видов пауков (Arachnida, 



90

Aranei) Пирятинского национального природного парка (Полтавская 
область, Украина) // Запов. справа в Україні. – 2014. – Т.20, Вип.1. – С. 76–83.

Федоряк М. М. Попередні відомості про синантропних павуків 
(Aranea) областних центрів Лісостепової зони України // Матер. VI 
Міжнар. наук.-практ. конф. Екологія та освіта: Актуальні проблеми 
збереження та використання природних ресурсів (15–16 жовтня 2009 
року м. Черкаси). – Черкаси, 2009. – С. 254–256.

Харитонов Д. Е. Дополнение к каталогу русских пауков // Уч. Зап. 
Перм. ун-т. – 1936. – Т.2. Вып.I. – С. 167–226.

Козак Т.
ОЦІНКА РИЗИКУ ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА  

ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

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

вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна
e-mail: taras.kozak98@ukr.net

Kozak T. Assessment of the health risk of the population of Kyiv from 
air pollution. The main task of the study is the analysis of the average daily 
inhalation doses of potentially dangerous chemicals to the human body in 
Kiev, in order to calculate the risks to public health from air pollution by some 
pollutants according to the method [N. V. Karaeva, I.V. Barava, 2018]

Як зазначається в Законі України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року», 
забруднення атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних 
проблем і полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, біологічних 
матеріалів і твердих часточок, які здатні спричиняти шкоду людині 
або іншим живим організмам, також за даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я забруднення атмосфери вважається  пріоритетним 
фактором ризику для здоров’я населення. [3]

В світлі цього, метою дослідження став аналіз надходження 
середньодобових інгаляційних доз потенційно небезпечних хімічних 
речовин до організму людини в м. Києві, з метою розрахунку ризиків для 
здоров’я населення від забрудненості повітря деякими забруднюючими 
речовинами за методикою [Н. В. Караєва, І. В. Варава, 2018]

Вивчення впливу атмосферного повітря на організм людини 
відбувалося в умовах  урбанізованої інфраструктури м Київ. 
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Джерелом для проведення моніторингу якості атмосферного повітря є 
результати спостережень Державної гідрометеорологічної служби МНС 
України та Державної санітарноепідеміологічної служби МОЗ України. 

Для оцінки ризиків, зумовлених постійним впливом хімічних речовин, 
застосовувалися їх середньорічні концентрації та верхні 95% довірчі 
межі.[1,2,4]

За результатами обробки даних було визначено основні забруднюючі 
речовини, вміст яких у викидах в атмосферне повітря перевищує 
допустимі значенні, ці речовини було обрано для розрахунків ризику 
здоров’ю населення за обраною методикою. Значення показників 
наведено у таблиці 2. Критерії оцінки неканцерогенного ризику згідно до 
методики [Н. В. Караєва, І. В. Варава, 2018] наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 
Критерії неканцерогенного ризику

Характеристика ризику Коефіцієнт  
небезпеки (HQ)

Ризик виникнення шкідливих ефектів роз-
глядають як зневажливо малий < 1

Гранична величина, що не потребує термі-
нових заходів, однак не може розглядатися 
як досить прийнятна

1

Імовірність розвитку шкідливих ефектів 
зростає пропорційно збільшенню HQ > 1

Таблиця 2
Середньодобові дози інгаляційного надходження хімічних речовин  

до організму дорослої людини, що проживає у м. Київ, (мг/кг×добу)

№ 
з/п Назва речовини Показники 

по м. Київ
Допустима 
доза за RfC

Допустима доза 
за ГДК с.д.

1 Азоту діоксид 0,025 0,01 0,01
2 Бенз(а)пірен 0,0000007 0,0000001 0,0000001
3 Формальдегід 0,0006 0,0004 0,0004

4 Свинець  
та його сполуки 0,0007 0,0002 0,0004

5 Сірки діоксид 0,014 0,008 0,1008
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Розрахунки неканцерогенного ризику для здоров’я населення 
показали наступне:

Небезпеки гострих інгаляційних впливів (короткострокових), що 
обумовлені систематичними викидами в атмосферу: NO2, SO2, бенз(а)пірену

Коефіціенти небезпеки (HQ) при впливі азоту діоксиду складають 2,5; 
сірки діоксиду - 1,75; свинцю та його сполук - 3,5; бенз(а)пірену - 0,875.

Що стосується оцінки впливу пріоритетних хімічних речовин на рівні 
усередненої добової концентрації, то перевищення становлять для азоту 
діоксиду - 2,2; сірки діоксиду - 0,75; свинцю і його сполук HQ=1,25. 

Оцінка хронічних інгаляційних впливів на здоров’я населення 
пріоритетних речовин протягом життя показала, що перевищення 
коефіцієнтів небезпеки спостерігається лише для діоксиду сульфуру і 
становить: 1,65 (усереднена місячна концентрація) та 1,28 (усереднена 
річна концентрація).

Вплив формальдегіду на здоров’я населення міста проявляється як у 
неканцерогенному так і в канцерогенному впливі. 

В місцях великого скупчення автомобілів, на шляхопроводах та 
великих перехрестях, де зустрічаються часто затори та  пробки, або де 
автомобілі рухаються з невеликою швидкістю, концентрація вторинного 
забруднення формальдегідом перевищує гранично допустиму референтну 
дозу за основними забруднювачами. На рівень формальдегіду великий 
вплив має температура. 

Неканцерогенний ризик формальдегіду розраховувався як відношення 
розрахункової концентрації формальдегіду до його референтної дози 
(R=C/Rf,). Згідно нормативів Rf = 0,003мг/м3. Розрахункові дані 
перевищення концентрацій формальдегідом знаходяться в межах 2,5 - 5,0 
ГДК. 

Значення канцерогенного ризику для здоров’я населення від 
формальдегідного забруднення в літні місяці при температурі 20 – 30 С° 
становить 5 - 10-4, (рівень ризику – середній – проявляє вплив на все 
населення).

Отже,  розрахунки неканцерогенного та канцерогенного ризику для 
основних забруднювачі атмосферного повітря показав, що спостерігається 
зростання показників ризику на рівні усереднених добових концентрацій 
від граничної величини допустимого значення до перевищення показнику 
в кілька разів, що викликає ймовірність розвитку негативних проявів для 
здоров’я населення (HQ=2,2 для діоксиду азоту та  1,25 для свинцю та 
його сполук).  Значення канцерогенного ризику для здоров’я населення 
від формальдегідного забруднення в літні місяці при температурі 20 – 30 
С° становить 5 - 10-4, (рівень ризику – середній – проявляє вплив на все 
населення). Дані висновки свідчать про потребу динамічного контролю 



93

та поглибленого вивчення джерел забруднення і можливих наслідків.
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the symptoms of root growth inhibition in seedlings of radish oilseeds in the 
substrate, for which the acidity of precipitation was maximum.

Останнім часом в Україні спостерігається загострення проблеми 
зростання ризиків втрати більшості с/г культур внаслідок кліматичних 
змін. Технології традиційного землеробства не в змозі компенсувати 
втрати від абіотичних стресів. У зв’язку з цим велику роль у 
землеробстві набувають антистресові технології. У цьому плані 
найбільш перспективними є природні речовини з високим адаптогенним 
потенціалом такі, як біологічно активний кремній. Застосування 
природних кремнієвмісних мінералів як добрив розпочалося в Японії на 
початку 1950-х років і поширилося в багатьох країнах світу, зокрема в 
Кореї, Тайвані, Таїланді, Цейлоні та США [Guntzer et al., 2012].

У природних умовах атмосферні опади слабокислі внаслідок 
розчинення атмосферного вуглекислого газу. Дощ, у якого значення рН 
нижче 5,6, вважається кислотним. Відкладення кислоти може спричинити 
зниження здоров’я та росту рослин [Liu et al., 2010]. Розчини кислотних 
опадів проникають у листкову тканину через кутикулу і справляють 
помітний вплив на рослини. Кислі дощі, як правило, затримують ріст 
рослин, стимулюючи порушення в таких обмінних процесах рослини, 
як фотосинтез, метаболізм азоту та сірки, однак, є виняткові випадки 
стимулювання зростання також [Lal, 2016].

Встановлено, що мінерали природного походження, зокрема 
анальцим, складовою яких є оксиди кремнію, алюмінію, заліза, сполуки 
кальцію, магнію, калію, лантану можна застосовувати для підвищення 
продуктивності та стійкості рослин до стрес–факторів, а також 
покращення властивостей ґрунтів [Пашкевич, 2008; Заіменко та ін., 2009].

Дослідження виконувалися на базі алелопатичного відділу ботанічного 
саду імені Гришка. У дослідженнях було використано такі тестові рослинні 
об’єкти як: редьку посівну р. олійну (Raphanus sativus L. var. oleiformis 
Pers.) та суріпицю озиму (Brassica campestris f. biennis D.C. ф ЕОГС–
1). Насіння висівалось у вегетаційні посудини, з піщаним субстратом 
який був попередньо підготованим за методикою А. М. Гродзинського 
[Гродзинский,1973]. Перед посівом насіння тест–рослин в субстрат вносили 
одну з кремнієвмісних сумішей в концентрації 0,1% від об`єму субстрату 
– 200 мг на вегетаційну посудину об’ємом 200 мл. Контролем слугував 
субстрат без сумішей. У роботі використовували 4 суміші кремнієвмісних 
мінералів (1 – 90 % сапропель, 7 % трепел, 3 % анальцим; 2 –25 % K2SiO3, 
10 % сапропель, 15 % анальцим, 50 % трепел; 3 – 70 % трепел, 30 % 
анальцим;4 – 70 % трепел, 30 % верховий торф) щоб вивчити їх здатність 
компенсувати негативний вплив кислотних опадів на тест рослини.
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Дослід проводили протягом 30 діб для кожної з культур. Умови 
вирощування: температура 22–30°С, розсіяне сонячне освітлен-ня, 
відносна вологість повітря 60–75%. Вологість субстрату підтримували на 
рівні 60–75% від повної вологоємності Після вирощування було оцінено 
такі показники їх життєвого стану як: довжина коренів, висота надземної 
частини рослини, маса сухої речовини та вміст і співвідношення 
фотосинтетичних пігментів тест-рослин. Кислотні опади було 
модельовано регулярним поливом тест–рослин дистильованою водою 
підкисленою 1 Н соляною кислотою до рівня рН=4, рН=5, рН=6, рН=7. 
Кислотність розчинів визначали і контролювали за допомогою приладу 
НІ 2211 ph/ORP Meter.

Фотосинтетичні пігменти екстрагували з свіжезібраних подрібнених 
лисків диметилсульфоксидом. 100 мг листків на 5 мл диметилсульфоксиду 
настоювали протягом 3 годин у термостаті за температури 70С0. 
Після чого екстракт був профільтрований. Кількісний вміст визначали 
спетрофотометрично за [Hiscox, 1979] на спектрофотометрі “Spekol 
11” (Carlzeiss/Jena, Germany), за довжини хвилі: Хлорофіл a− 665 нм; 
Хлорофіл b− 649 нм; Каротиноїди− 480 нм.

Відповідно до проведених нами досліджень редька олійна має 
більшу стійкість до кислотних опадів порівняно з суріпицею, навіть 
без кремнієвмісних мінералів. При аналізі даних щодо висоти та маси 
надземних частин рослин не виявлено достовірної залежності від 
рівня pН у межах дослідженого діапазону, тобто потрібно розширити 
діапазон кислотних опадів та провести повторне дослідження. Внесення 
кремнієвмісних сумішей повністю компенсує симптоми пригнічення 
росту коренів у проростків редьки олійної навіть при максимальній 
кислотності опадів. Найбільш ефективно стимулювала розвиток 
надземних частин та коренів редьки при критичному рівні рН=4 суміш № 
2. Внесення сумішей сприяло нормалізації вмісту каротиноїдів у листках 
проростків редьки за таких значень, як рН=5 та рН=4. Це свідчить про 
зниження напруженості стресового стану тест–рослин.

Проведені дослідження над суріпицею показують, що досліджені нами 
суміші стимулювали схожість насіння та розвиток кореневої системи 
суріпиці озимої. Суміш № 2 не лише компенсувала пригнічення схожості 
кислотним дощем але й також достовірно підвищила схожість насіння 
при нейтральній реакції ґрунту. Таким чином було встановлено, що 
кремнієвмісні мінерали здатні майже повністю компенсувати пригнічуючу 
дію кислотних опадів на стадії проростання суріпиці озимої, та повністю 
можуть компенсувати симптоми пригнічення росту коренів у проростків 
редьки олійної у субстраті, кислотність опадів для якого була максимальною.
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During the planned activity, the possible impact on such components 
of the environment could be: water bodies, atmospheric air, soil cover, 
subsoil (geological environment), flora, fauna, biodiversity, impact was also 
undergone by the population living in the area of the planned activity and 
workers working on the territory of the proposed activity. Therefore, there is 
a need to conduct an environmental impact assessment, which will contain: 
an assessment of the environmental impact by types and amounts of expected 
waste, emissions (discharges), pollution of water, air, soil and subsoil, noise, 
vibration, light, heat and radiation pollution arising from the implementation 
of the planned activities of LLC «ALD».

Планована діяльність ТОВ «АЛД» - влаштування пошукової 
свердловини №1 Аеропортівського склепіння Сєвєродонецької площі та 
пробна експлуатація, дослідно-промислова розробка свердловини № 1 
«Вороново» Сєвєродонецької площі в Попаснянському районі Луганської 
області. Облаштування тимчасової дослідно-промислової установки 
Сєвєродонецької площі. Прокладання трубопроводів (шлейфу та шлейфу-
інгібітору) для транспортування газу. Кінцева продукція – підготовлений 
до транспортування природний газ та конденсат.

Під час планованої діяльності, можливий вплив на такі компоненти 
довкілля, як: водні об’єкти, атмосферне повітря, грунтовий покрив, надра 
(геологічне середовище), флора, фауна, біорізноманіття, впливу також 
зазнає населення, що живе в районі планованої діяльності та робітники, 
що працюють на території планованої діяльності. Тому, є необхідність в 
проведенні оцінки впливу на довкілля, що буде містити: оцінку впливу 
на довкілля за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 
забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, 
світлового, теплового та радіаційного забруднення, що виникають в 
результаті провадження планованої діяльності ТОВ «АЛД».

Під час провадження планованої діяльності утворюються відходи 
2,3,4 класів небезпеки. Тверді побутові відходи передбачається зберігати 
в закритих металічних контейнерах, що герметично закриті. Тверде 
побутове сміття й харчові тверді відходи передаються спеціалізованим 
організаціям для подальшої утилізації, про що буде складено договір. 
Для збору і нейтралізації рідких відходів використовується спеціальна 
гідроізольована ємність, яка заглиблюється в землю, по мірі накопичення 
відходи будуть вивозитись до спеціалізованих підприємств, згідно 
договору. Місце для тимчасового розміщення відходів встановлюється 
проектом виконання будівельно-монтажних робіт. Враховуючи кількість, 
склад, клас небезпеки відходів що утворюються, забезпечення поводження 
(за класами небезпеки), можна зробити висновок що негативний вплив на 
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стан навколишнього природного середовища  від відходів буде в межах 
допустимого.

Забруднення води під час планованої діяльності здійснюватися не 
буде, скиди у водні об’єкти - відсутні. Для технічного водопостачання 
передбачається використання води з артезіанської свердловини, 
пробуреної на території бурового майданчика. Всього водовідведення для 
господарсько-побутових та технологічних потреб на весь період 180,4 діб: 
1913,7 м3. Для приготування їжі для робітників, буде використовуватися 
привозна бутильована вода, згідно договорів поставки. Щоб запобігти 
негативному впливу на підземні води, зберігання відходів бурового і 
цементного розчинів, бурових стічних вод і бурового шламу (вибуреної 
породи) передбачається в металевих ємностях. Нейтралізацію їх 
передбачається проводити в процесі зберігання розчином сірчанокислим 
алюмінієм, і повторно використовувати в технологічному процесі. По 
мірі накопичення шлам буде вивозитись у відведені місця огранізацією, 
яка має дозвіл на транспортування,  зберігання та утилізацію шламу. При 
реалізації планованої діяльності вплив на водні об’єкти (поверхневі та 
підземні води) в межах нормативного, забруднення та засмічення водних 
ресурсів не відбувається, не відбувається виснаження водних ресурсів 
або погіршення якості вод.

Основними джерелами впливу на повітряне середовище є продукти 
згорання дизельного палива двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ), а 
саме: Робота ДВЗ дизельелектростанції, Робота ДВЗ автоспецтехніки, 
Робота ДВЗ приводу бурової лебідки, ротора, бурового насосу, також 
викиди утворюються на майданчику зварювальних робіт. Були проведені 
розрахунки по викидам в атосферне повітря відповідно до методик, 
кінцевий розрахунок був проведений в програмі «ЕОЛ+», яка проводить 
розрахунки розсіювання шкідливих речовин. Таким чином, на межі 
та поза межами нормативної СЗЗ (300 м) свердловини № 1 Вороново, 
Аеропорт, СЗЗ (1000 м) ТДПУ, зони санітарної охорони (100 м) шлейфу 
при роботі техніки та обладнання на всіх етапах планованої діяльності 
рівень забруднення та концентрації шкідливих речовин з урахуванням 
фонового забруднення не перевищують їх нормативи (ГДК, ОБУВ) У 
межах СЗЗ плануємої діяльності житлові будинки та прирівняні до них 
будинки відсутні. Таким чином, проведені розрахунки по визначенню 
показника гранично допустимого забруднення (ГДЗ) показали, що 
ступінь небезпеки для всіх етапів проведення робіт – безпечний, рівень 
забруднення – допустимий.

На буровому майданчику існують наступні джерела шуму: бурова 
лебідка та дизель-генераторна станція. Рівень звукового тиску коливається 
від 30,2 дБ до 0 дБ та не перевищує нормативних показників. В період 
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проведення будівельних робіт очікується незначний та допустимий 
вплив шуму на межі найближчої житлової забудови та межі нормативної 
санітарно-захисної зони підприємства.

Родючий шар грунту під час планованої діяльності зазнає впливу від 
техніки, що використовується для будівельно-монтажних, підіймально-
транспортних та землекопальних робіт, а також під час підготовчих 
робіт – грунтово-рослинний шар буде зніматися та складатися в бурти. 
По закінченню планованої діяльності знятий грунт буде повернутий на 
місце з подальшою рекуливацією. Вплив на стан грунтів при реалізації 
планованої діяльності в межах діючих нормативів.

Вплив на геологічне середовище виявиться у вигляді порушення 
нормативного стану геологічного розрізу, який вміщує стратиграфічні 
комплекси і підземні горизонти з відмінними по величині пластовими 
параметрами. В розрізі залягають горизонти з прісними і мінералізованими 
водами, горизонти схильні до поглинань бурового розчину та інші. Будуть 
проведені заходи по охороні надр в процесі буріння і видобутку газу , що 
регламентуються законодавством України.

Основним фактором, що забезпечує радіаційну безпеку, є радіаційний 
контроль. Для забезпечення радіаційної безпеки при виконанні 
будівельних робіт встановлений обов’язковий вхідний радіаційний 
контроль (ВРК) сировини і будівельних матеріалів, при закінченні 
будівництва об’єкта обов’язковий остаточний радіаційний контроль 
об’єкта (ОРКО). Планована діяльність не призведе до теплового 
забруднення навколишнього природного середовища через відсутність 
потужних джерел теплового випромінювання. Територія будівельного 
майданчика освітлюється за допомогою прожекторних ламп. Планована 
діяльність не призведе до світлового забруднення навколишнього 
природного середовища, яке може визвати будь які негативні зміни 
через локальність та короткостроковість світлового випромінювання. 
Планована діяльність не відноситься до підприємств з технологічними 
процесами, які є джерелами статичної електрики, електромагнітних та 
іонізуючих випромінювань, інших шкідливих факторів.

Фактори ризику - це негативні чинники,  що провокують або 
збільшують ризик розвитку певних ефектів (захворювань) людей при 
реалізації планованої діяльності відсутні. Були проведені розрахунки 
по: ризику розвитку не канцерогенних ефектів, канцерогенного ризику 
та соціального ризику. Як показують розрахунки, ризики для здоров’я 
людей під час реалізації планованої діяльності відсутні або допустимі.

Згідно геоботанічного районування України район розміщення 
родовища відноситься до Понтично степової провінції Середньодонської 
степової підпровінції, Сіверськодонецького округа різнотравно-злакових 
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степів, байрачних дубових лісів та рослинності крейдяних відслонень 
(томілярів). На території проектованої ділянки значні площі займають 
лучні ділянки з рослинністю, типовою для Лівобережного лісостепу. 
Основними домінантами виступають костриця східна, осока розставлена, 
ситник Жерарда, тризубці морський та болотний, кульбаба бесарабська, 
молочка приморська, подорожники Корнута та тонкоколосий, конюшини 
повзуча та суницевидна, солончакова айстра звичайна. Чисельні популяції 
утворює кермек замшевий, рябчик малий, зозулинець болотний. 

Згідно із зоогеографічним районуванням України, родовище 
розташоване в межах Західно-степового Приазовського зоогеографічного 
району. З птахів в степу поширені журавель сірий, деркач, курочка 
водяна, очеретянка лучна та плиска жовта. Рідкісні види черчень чубатий, 
сова болотяна, дятел зелений та сивий, дрізд-чикотень. Серед ссавців, 
найбільш важливих звірів можна зустріти куницю камяну, лисицю 
звичайну кабана, козуля та лось, видра, барсук, сліпак, сірий хом’ячок, 
хом’як звичайний, заєць-русак, єнотовидний собака, ондатра.

Вплив на рослинний і тваринний світ виявляється у вигляді порушення 
нормативного стану в процесі влаштування свердловини. Компактне 
розміщення обладнання, забезпечує мінімальний комбінований 
(прямий та не прямий) вплив на рослинний світ. В процесі влаштування 
свердловини передбачені заходи і технології по захисту земельної ділянки, 
від засмічення, забруднення промисловими та побутовими відходами, 
стоками, хімічними реагентами. На тваринний світ проектована 
діяльність здійснює не прямий вплив, серед яких найважливіше місце 
посідає шумове забруднення.

Ділянка родовища не входить до екологічної мережі, не займає 
території коридорів (сполучних територій) екомережі, не входить до 
ядер (ключових територій) екологічної мережі України. Причина цього 
є наявність в районі впровадження планованої діяльності великої 
концентрації населення, численних шляхів сполучень, значної кількості 
родовищ корисних копалин що розробляються. Буровий майданчик не 
знаходиться на території природно-заповідної зони.

При реалізації планованої діяльності до компенсаційних заходів 
буде відноситись  екологічний податок - відповідно до вимог чинного 
законодавства (Податковий кодекс України) будуть здійснюватися 
платежі екологічного податку: суми податку, який справляється за 
розміщення відходів (Прв) та суми податку, який справляється за викиди 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (Пвс).

За видобування підземних вод, на підставі дозволів на спеціальне 
водокористування, справляється рентна плата.  
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Враховуючи вище наведене, можна зробити висновок, що планована 
діяльність ТОВ «АЛД» має допустимий вплив на фактори довкілля.
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Pollution of the Black Sea is an important problem. Studying of the 
possibilities, how plastic biodegradates in the marine ecosystem is one of the 
solutions of this problem. The results of our work represents the degradation 
of PET under the influence of see weed.

Поліетилентерефталат (ПЕТ) є одним з найбільш поширених 
матеріалів, які використовують у якості упаковки харчових продуктів і 
напоїв, це викликано унікальним комплексом його властивостей: хімічна 
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стійкість, інертність, бар’єрні властивості у поєднанні з можливістю 
гарно переробляти цей полімер. Однак саме ПЕТ складає велику частку 
пластику, який накопичується в екосистемі. Особливо це стосується 
морських екосистем, адже саме в них потрапляє найбільше сміття. Це 
призвело до утворення плівки, що складається з пластику і морських 
організмів на його поверхні, збір і переробка якої має ряд складностей, 
тому важливим є дослідження біодеструкції пластику, зокрема ПЕТ, за 
допомогою живих організмів. При цьому найчастіше мають на увазі 
деструкцію під дією водоростей, бактерій і грибів [1].

Для нас було важливим дослідити зміни структури і властивостей ПЕТ 
під дією морських організмів Чорного моря. Раніше було встановлено [2], 
що першими колонізують пластик діатомові водорості. Завдяки ним на 
поверхні ПЕТ створюється сприятливий ареал для прикріплення  інших 
морських організмів. Також виявлені дінофітові та зелені водорості. На 
поверхні пляшок (ПЕТФ) чисельність мікроводоростей сягала 146,2 тис. 
кл•см-2 в середньому [3]. 

Досліджувалися зразки прозорого і темного ПЕТ які занурювали 
на тиждень у морське середовище на глибину 3 м. Поверхню частини 
зразків штучно зробили шорсткою, що могло вплинути на інтенсивність 
їх обростання водоростями. 

За даними оптичної мікроскопії порівнювали ступінь обростання 
зразків з гладкою і шорсткою поверхнею. Більше водоростей було 
виявлено на поверхні зразків ПЕТ з шорсткою поверхнею. 

Дослідження структури зразків ПЕТ після обростання водоростями і 
контрольних зразків без перебування в морському середовищі проводили 
за допомогою рентгенодифракційного аналізу. Також досліджували 
особливості термогравіметричної деструкції зазначених зразків.

Порівняння структури зразків за допомогою рентгенодифракційного 
аналізу показало, що структура ПЕТ після дії водоростей залишається 
аморфною, що можна пояснити короткочасністю експерименту. 

Характер термогравіметричних кривих ДТГ після обростання 
водоростями і без є типовим для ПЕТ. На першій стадії термодеструкції 
(370 – 450оС) у присутності кисня повітря відбувається переважно 
внутрішньомолекулярний розрив складноефірних зв’язків, що приводить 
до утворення кислотних фрагментів фталієвої кислоти і набору 
вуглеводнів різної хімічної природи. Основний інтерес представляє 
друга стадія термодеструкції (450 – 630оС), де деструкція відбувається по 
радикальному механізму. 

Встановлено, що зсув початку і закінчення стадій у бік нижчих 
температур та збільшення втрати маси у порівнянні з контролем характерна 
для прозорого гладкого пластику та прозорого шорсткого. Так для зразків 
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прозорого шорсткого пластику вплив експерименту з обростанням 
водоростей у порівнянні з контролем проявляється у зміщенні початку 
першої стадії у бік нижчих температур на 5 оС та закінчення цієї стадії 
на 10 оС у бік нижчих температур. При цьому температура закінчення 
другої стадії для зразків після обростання зміщується на 20 оС у бік 
нижчих температур. Це може свідчити про послаблення зв’язків між 
полімерними ланками внаслідок впливу умов експерименту. Саме на 
цих зразках за допомогою оптичної мікроскопії зафіксовані найбільш 
щільні обростання. Мінімальна втрата маси виявлена для зразків темного 
гладкому пластику, які менше піддавались обростанню.  

Отже, внаслідок проведених досліджень, можна зробити висновок, що 
водорості навіть за умови недовготривалого обростання здатні впливати 
на властивості ПЕТ, що опинився у морському середовищі. Можна 
припустити, якщо експеримент буде тривалішим, вплив водоростей 
у сукупності з іншими факторами навколишнього середовища може 
сприяти його біодеструкції ПЕТ. 
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Під адаптивною популяційною стратегією розуміється сукупність 
популяційних параметрів, пристосованих відносно тих або інших 
компонентів середовища. Підтримання стану поліморфізму та різноманіття 
внутрішньовидових угруповань – загальна популяційна стратегія, 
що забезпечує регуляцію постійних взаємодій у системі “популяція – 
середовище”. Перспективним для оцінки внутрішньовидових природних 
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сукупностей є вивчення фенофонду [Булахов, Гассо, Пахомов, 2007]. 
Значний інтерес може становити виявлення ландшафтних особливостей 
популяційних угруповань за концентрацією різних фенів. У роботі 
зроблено спробу оцінити ландшафтно диференційовану популяцію 
прудкої ящірки за рівнем поліморфізму, адаптивними можливостями та 
реалізацією фенофонду в Присамар’ї. Ящірка прудка (Lacerta agilis L.) 
– добре вивчений поліморфний вид із широким ареалом, що домінує 
серед герпетофауни Присамар’я [Булахов, Гассо, Пахомов, 2007]. В 
основу роботи положені результати польових досліджень у 2020 році 
на на еталонних пробних площах другого моніторингового профілю 
Присамарського міжнародного біосферного стаціонару  ім. О.Л. 
Бельгарда, крім того врахована колекція герпетофауни кафедри зоології 
та екології ДНУ. Пробні площі охоплювали біогеоценози привододільно-
балкового та придолинно-терасового ландшафтів.

Різноманіття місцеперебувань оцінювали за стандартною схемою, що 
включає 11 показників: видовий склад травостою, чагарнику, древостану, 
проективне покриття кожного виду, характер і кількість постійних і 
тимчасових притулків. Реалізація біотичного потенціалу, просторової 
ніши та різноманіття місцеперебувань визначали за формулою Шеннона. 
Вірогідність розходжень гнучких ознак між виборками (із рівнем 
значимості р < 0,05) оцінювали за t-критерієм Стьюдента, розходження 
розподілу фенів – за критерієм χ2.

Для зіставлення фенів різного рівня й угруповань різного рангу 
використовують 35 фенів забарвлення шкірних покривів за малюнком і 
51 дискретну ознаку щиткування голови.

Використовували фени забарвлення (центральна смуга – 15 ознак, 
бічні смуги – 8, плями – 8), фени вушної області – 5, ознаки щиткування 
та їхні варіації – 32.

У межах моніторингового профілю II Lacerta agilis L. (Lmin-max 
33,0–97,0 (68,95±0,23),

L.c.d. min-max 36,0–182,4 (141,4±1,54), Led. 1,23±0,36, Sq. 44,3±0,2, 
Ventr. 30,08±0,60, P.f. 14,80±0,20,G 20,10±0,30) формує типову для даного 
виду мозаїчну структуру зі щільністю у байрачних дібровах 6,1–24,0 ос./
га, у пристінних штучних насадженнях – 4,2–8,6, у свіжих суборях – 
29,4–48,6, у сухуватому борі – 2,4–18,5 ос./га.

Популяції маркуються наступними фенами забарвлення: ЦП2 – світла 
центральна смуга, ЦП14 – центральна смуга з тупим закінченням, БП4 – 
бічні смуги заходять на голову, П4 – плями округлої форми, В4 – «вічка» 
у вушній області зливаються у дві суцільні лінії, утворюючи навколо 
барабанної перетинки прямокутник із трьома зубцями, В5 – «вічка» 
зливаються в три лінії, що охоплюють область барабанної перетинки. 
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Не виявлені в популяції фени ЦП4 – «темна центральна» смуга, ЦП9 – 
центральна смуга з темною плямою, ЦП12 – центральна смуга гілляста, 
ЦП13 – з’єднується з бічними, ЦП15 – закінчується темною плямою, БП6 
– бічні смуги гіллясті.

Мінімальна кількість фенів центральної смуги відзначена у байрачній 
діброві, фенів бічних смуг – у пристіні та притерасному суборі, фенів 
плямистості – у пристіні. На високому рівні вірогідності за розподілом 
частот фенів центральної смуги розрізняються вибірки з байрака й арени 
(χ2 = 17,45), притерасся й арени (χ2 = 19,28); за фенами бічних смуг – 
вибірки з байрака та пристіну (χ2 = 15,12), пристіну та притерасся (χ2 = 
12,90), пристіну та арени (χ2 = 19,65); за фенами плямистості – вибірки з 
байрака й притерасся (χ2 = 14,24), байрака й арени (χ2 = 14,53), пристіну 
й арени (χ2 = 15,46); за фенами вушної області достовірні розходження 
виявлені між всіма вибірками (χ2 = 10,61–19,16) за винятком вибірок із 
притерасся й пристіну.

Аналіз реальних розходжень концентрацій фенів дозволяє говорити 
про існування в популяції Lacerta agilis L. просторово-генетичних 
угруповань, притаманних окремим біогеоценозам і маркованих різними 
концентраціями та сполученнями фенів забарвлення та фолідозу. 
Достовірні розходження між ними спостерігаються за частотами 5–11 з 
28 виявлених у популяції фенів забарвлення та 8–16 з 34 фенів фолідозу. 
Найполярніші розходження у більшості варіантів частот фенів у межах 
моніторингового профілю спостерігаються між право- та лівобережжям 
р. Самара, що різняться типами мікроландшафту. Встановлено чітку 
ландшафтну обумовленість розподілу таких фенів фолідозу, як ВВ-д-
ВВб (додатковий щиток, що частково розділяє верхньоскроневі) і НЧ4/
НГп (четвертий нижньощелепний щиток не торкається останнього 
нижньогубного), що з вищою частотою (t = 2,19–3,64) маркують 
просторово-генетичні угруповання Присамарського правобережжя з 
придолинно-балковим ландшафтом.

На моніторинговому профілі яскраво виражена тенденція 
олігомеризації ознак у напрямку притерасся та аренного бору, що 
проявляється у збільшенні частот фенів ПР = 1 (один предочний, t = 2,32–
6,25), у меншій мірі – ВР < 5 (верхньоповікових < 5, t = 2,31–2,42) і ЗНв 
– А (відсутність шва між верхнім і нижнім задньоносовими щитками).

За фенами забарвлення географічні закономірності проявляються у 
розподілі фена ПЗ (дрібні плями), частота якого підвищується в напрямку 
арени. У розподілі інших фенів забарвлення залежно від географічного 
положення популяції розходжень не встановлено, вони можуть з фактично 
однаковою частотою маркувати географічно виддалені субпопуляції.

За реалізацією субпопуляціями фенофонду (табл.) помітніше виділяються 
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субпопуляції пристіну (кількість фенів забарвлення та фолідозу найнижча) 
й арени (найвища кількість фенів забарвлення та фолідозу).

Реаліція фенофонду субпопуляціями прудкої ящірки у різних 
біогеоценозах Присамар’я  

Фени Усього 
фенів Байрак Пристін Прите-

расся Арена

Забарвлення 29 62,4 52,4 62,0 99,1
Фолідоз 34 94,1 88,6 91,1 94,1

Кореляційним аналізом зв’язку між розподілом фенів забарвлення та 
фолідозу не встановлено. Ці ознаки варіюють незалежно. Достовірної 
кореляції між показником реалізації пластичних ознак і окремих фенів 
також не виявлено. Однак це не означає, що досліджені фени не мають 
адаптивного значення. Адаптація може проявлятися у біохімічних, 
фізіологічних і морфофізіологічних характеристиках особин і популяцій, 
аналіз яких виходить за рамки цієї роботи.

У цілому, субпопуляції прудкої ящірки з різних біогеоценозів 
відрізняються за ступенем реалізації, структурою реалізованого 
фенофонду й, особливо, за частотами окремих фенів забарвлення 
та фолідозу. Це розходження не може бути пояснене впливом 
факторів ізоляції. Можна припустити існування комплексного впливу 
характеристик середовища на прояв поліморфізму в популяції. 
Загальна тенденція до підвищення різноманіття фенотипів пов’язана з 
різноманіттям місцеперебувань виду й конкретними характеристиками 
цих місцеперебувань. Агрегований тип просторового розподілу дозволяє 
оцінювати ширину реалізованої просторової ніші у біогеоценозі. За 
показниками реалізації пластичних ознак і фундаментальної просторової 
ніші субпопуляції розподіляються наступним чином: притерасний субір – 
сухуватий бір на арені – байрачні діброви – пристінні штучні насадження. 
Розходження між субпопуляціями за розмірно-статевими ознаками 
незначні, мінливість пластичних ознак у цілому не перевищує 10,0 %, 
що дозволяє говорити про єдиний екологічний тип угруповань. Разом 
із тим достовірні розходження отримані за 5 з 25 ознак при попарному 
порівнянні й стосуються субпопуляції суборя (довжина тулуба, хвоста, 
голови, антивемуральна та міжподна відстань).
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Todosiienko E., Protsenko Y. HEMENOPTERA SETTLINGS OF TWO 
YEARS IN THE TRAP-NESTS OF OLSHANETSKIY QUARRY OF KYIV 
REGION. Here is presented the information on ecological features of 
entomocomplexes of two bug hotels of Olshanetskiy quarry of Kyiv region. The 
greatest intensity of settlement the nests in 2018 was noted for the bug hotel 
in the pit of the quarry (10,80% versus 1,80%). In total, during two years 8 
species of universal insects belonging to 4 families were found. Low indicators 
of species diversity and comparison indicate the high transformational nature 
of the area. Insect shelters can be recommended as their native refugiums in 
disturbed habitats.

Обґрунтування. Внаслідок постійного антропогенного впливу 
на осередки проживання перетинчастокрилих, комахам доводиться 
адаптуватися до прийдешніх умов. Діючі кар’єри, незважаючи на 
постійну видобувну діяльність є важливим прихистком для багатьох 
видів комах (Twerd, 2017). 

В останні роки великим попитом для підтримки перетинчастокрилих 
в постіндустріальних районах, користуються готелі для комах (Krauss, 
2009). Вони представляють собою штучні копії природного місця 
оселення, у вигляді одного великого штучного гнізда з широким вибором 
матеріалу для оселення (Проценко, 2018).

Дослідивши фактори, що підвищують біорізноманіття та розробивши 
заходи по управлінню та збереженню кар’єрів, можна зберегти значну 
частку видів поодиноких комах, і можливо, що це навіть допоможе 
компенсувати втрату їх природних ареалів (Benes, 2003 Gilcher, 2005; 
Novak, 2006; Krauss, 2009; Twerd, 2019).

Мета: проаналізувати склад угруповання перетинчастокрилих комах 
за два роки в межах діючого Ольшаницького кар’єру із використанням 
«осель для комах».

Матеріали та методи. Для приваблення комах впродовж квітня 2018 
р було встановлено 3 «оселі для комах» в біотопах за різним ступенем 
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антропогенного навантаження: на дні кар’єру, поблизу офісу компанії та 
біля річки (рис. 1).

Рис. 1. Встановлена 
оселя поблизу офісу.

Каркас для будиночків будували з 6 використаних дерев’яних піддонів 
збитих один з одним. Для наповнення використовували порожнисті стебела 
очерету (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), трубочки довжиною 15-
20 см, діаметром від 2 до 14 мм; стебла малини звичайної (Rubus idaeus L.); 
стебла бузини чорної (Sambucus nigra L.); також використовували колоди 
трухлявої верби (Salix sp. L.), в якій були заздалегідь просвердлені отвори 
(діаметром 7 мм), мішковину, цеглу, солому, плиту ДСП з овальними 
отворами для приваблення метеликів, шишки соснові та ялинові та кору. 
Восени матеріал, в якому заселилися комахи відбирали для подальшої 
камеральної обробки та замінено на новий. 

На жаль, оскільки третій готель для комах за межами кар’єру був 
зруйнований на початку сезону 2018 року, ми не змогли оцінити його 
привабливість для комах. Готель, який було встановлено біля офісу, було 
демонтовано у зв’язку із розширенням робіт в кар’єрі на початку 2019 року. 

Результати. Було виявлено, що найбільша інтенсивність заселення 
гнізд в 2018 р. відмічена в оселі на дні кар’єру (10,80% та 1,80%, 
відповідно). В 2019 році в будиночку знизу кар’єру середня заселеність 
становила – 13,60 %.

В порожнинах гнізд загалом заселилося 8 видів комах-вселенців з 4 
родин . За видовим багатством в 2018 р. готель на дні кар’єру перевищує 
готель поблизу офісу 4 і 2 видів відповідно. За 2019 рік в будиночку на дні 
суттєво збільшилась кількість видів. Це підтверджує думку, що із часом 
в оселях збільшується кількість видів, як за рахунок тяжіння до оселення 
комах в місцях їх вилуплення так і за рахунок вселення нових видів. 

В гніздах оселі на дні заселилося 4 родин комах-поселенців: 



109

Megachilidae-90%, Crabronidae-3%, Gasteruptiidae-4% та Muscidae-3%. 
В оселі поблизу офісу лише дві Megachilidae-92% та Muscidae-8%. 
Наймасовішою родиною серед родин-поселенців для обох осель є родина 
бджіл Megachilidae, а видом-домінантом - Osmia bicornis (Linnaeus, 1758).

У 2019 рік кількість родин збільшилась до 7, з’явились Colletidae, 
Vespidae та Eulophidae, проте домінантною залишилася родина 
Megachilidae – 80%. 

На комахах-вселенцях паразитували представники 3 родин: 
Gasteruptiidae, Eulophidae, Muscidae. Найбільша смертність була 
пов’язана із представниками родини Їздців Gasteruptiidae, (44% від усієї 
смертності від паразитів).

Було проведено ряд розрахунків, що характеризують екологічні 
показники, досліджених ділянок. Результати обрахунків індексів наведено 
в таблиці 1.

Таблиця 1
Індекси видового різноманіття двох осель за 2018 та 2019 роки

Параметри  
угруповань

Оселя на дні кар’єру Оселі біля 
офісу

2018 рік 2019 рік 2018 рік
Видове  

багатство (S) 6 10 3

Індекс  
Маргалефа (DM) 0,83 1,59 0,55

Індекс  
Шеннона (H) 0,72 0,58 0,62

Індекс Бергера-Пар-
кера (d) 0,82 0,62 0,81

Вирівняність  
Пієлу (Е) 0,40 0,57 0,56

За індексом видового багатства Маргалефа в яких оселя на дні кар’єру 
переважає 0,88 проти 0,55, відповідно. Суттєво зріст даний показник за 
2019 рік.

Показники індексів домінування, різноманіття та вирівняності – 
відображають високий ступінь деградації ентомокомплексів кар’єру.

Слід відмітити, що угруповання перетинчастокрилих штучних гнізд – 
складна система, в якій можуть із року в рік відбуваються значні зміни як 
в якісному, так і в кількісному складі. 

Оскільки основне різноманіття комах в кар’єрах - мігранти з оточуючих 
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природних біоценозів, то забезпечуючи великий вибір матеріалу для 
оселення, готелі допоможуть пришвидшити адаптацію місцевої фауни до 
антропогенно змінених ландшафтів. 

Окрім функції проживання та розмноження для поодиноких комах, 
штучні поселення можуть слугувати місцем перечікування несприятливих 
умов або перезимовуванням різних безхребетних та деяких хребетних 
тварин. Тобто оселі можуть слугувати своєрідними рефугіумами в 
порушених біотопах.

Дослідження частково були проведені за підтримки компанії 
«HeidelbergCement» в рамках конкурсної програми “The Quarry Life 
Award” 2018. Висловлюємо подяку волонтерам, викладачам та учням із 
Київського Палацу дітей та юнацтва за допомогу в будівництві осель.

Висновки:
1. Середня заселеність оселя на дні кар’єру більше (10,80%), ніж в осел 
поблизу офісу - 1,80%. За 2019 рік, відмічене підвищення відсотку 
заселення в готелі на дні кар’єру з 10,80% до 13,60%. 
2. В оселях за два роки виявлено 8 видів комах-вселенців з 4 родин. 
3. На комахах-вселенцях паразитували представники 3 родин: 
Gasteruptiidae, Eulophidae та Muscidae. 
4. Видом-домінантом обох осель виявився представник родини бджіл 
Megachilidae - Osmia bicornis (Linnaeus, 1758).
5. Виходячи із низьких показників видового різноманіття та 
вирівняності можна стверджувати про високу трансформованість 
даної території.
6. Можна рекомендувати оселі для комах, як своєрідні рефугіуми в 
порушених біотопах.
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Shvediuk I., Kuchmenko O.  APPROACHES TO BIOMONITORING OF 

WATER SYSTEMS. The article briefly explains the basic information about 
ecological situation in Ukraine and how to monitor it, knowledge about 
the bioindicators and their use in this monitoring. Every major changes in 
ecological status of water bodies are reflected in the ichthyofauna and can be 
studied. With the help of this, you can understand what kind of pollution has 
occurred and develop ways to eliminate the consequences for the preservation 
of the environment. Recently in Ukraine, there has been a change in the species 
ratio in the aquatic environment. This is especially true of the increase in the 
number of Gobiidae both in the Kaniv Reservoir (and their further distribution 
north to Pripyat) and in the water bodies of the Kherson and Odessa regions. 
Members of the Gobiidae can be successfully used as bioindicators.

 
На сьогоднішній день існує багато методів дослідження та моніторингу 

екологічного стану водойм. Дослідження в цій галузі викликані значним 
погіршенням екологічних умов навколишнього середовища. Причиною 
цього є скидання забруднюючих речовин комунальних та промислових 
підприємств, стоків сільськогосподарських територій та сміттєзвалищ. 
Все це негативно впливає на екологічний стан навколишнього середовища. 
Як наслідок, зменшення водних запасів, які можна використовувати для 
безпечного вживання та побуту [Laure ,1991; Матус, 2019]. 

Тема розробки нових методів дослідження екологічного стану 
навколишнього середовища завжди є актуальною і не останнє місце серед 
них займають біоіндикатори. Організми-біоіндикатори – це види, які 
використовуються для визначення стану середовища, його властивостей, 
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присутності і концентрації в цьому середовищі забруднювачів. В якості 
таких організмів можуть виступати як тварини, так і рослини. Серед 
всіх організмів риби є найзручнішими об’єктами для біомоніторингу 
забруднення водних систем, оскільки часто є кінцевою ланкою в трофічних 
ланцюгах, в яких накопичуються і відображаються зміни на попередніх 
рівнях. Саме з їх допомогою можливо ідентифікувати забруднення різного 
типу навіть на ранніх стадія. При антропогенному забрудненні зміни в 
організмі біоіндикаторів відбуваються за каскадною моделлю, від нижчих 
рівнів до вищих. За для точного і достовірного моніторингу стану водного 
середовища дослідження необхідно починати з вивчення цитологічних, 
гістологічних та біохімічних біомаркерів [Колесник, 2015]. 

Гістологічний метод дає точну діагностику захворювання та відповідає 
на питання «наскільки глибоко зайшов патологічний процес і наскільки 
велике ураження». Серед специфічних органів-мішеней гістологічного 
дослідження можна виділити нирки, печінку та зябра. Зябра ж є найбільш 
уразливим органом, що може допомогти провести діагностику широкого 
діапазону. Це пов’язано з тим, що вони безпосередньо контактують з 
водним середовищем та приймають участь у транспорті газів, розчинених у 
воді. Як результат в забрудненій воді на зябрах у риб можуть утворюватися 
виразки та пухлини, а самі зябра ставати більш блідими. Окрім цього 
можна спостерігати дегенеративні зміни зябрових пелюсток другого 
порядку, а саме: некротичні процеси, збільшення числа хлоридних клітин; 
гіперплазію клітин (дія препаратів на основі рослинної сировини та нітрату 
цинку); розширення та вкорочення кровоносних судин; відшарування 
епітелію ламелл [Козій, 2010;  Курченко, 2017].

В дослідженнях [Козій, 2010] на стерляді (Acipenser ruthenus L., 1758), 
європейському вугрі (Anguilla anguilla L., 1758) та лососі чорноморському 
(Salmo trutta labrax Pallas, 1814) було показано, що специфічна будова 
епітелію респіраторного апарату (зяброві пелюстки) зазвичай залежить 
від біологічних особливостей виду та можуть регулюватись екологічними 
чинниками. При втраті організмом солей спостерігається механізм 
компенсації через діяльність клітин ниркових канальців і регулювання 
вмісту іонів Na+ і Сl– хлоридними клітинами зябер. Вважається що основою 
цієї адаптації є здатність риб змінювати гіпертонічний тип осморегуляції 
на гіпотонічний залежно від екологічних умов. 

В дослідженнях [Курченко, 2017] було показано, що в зябрах 
чотирирічних особин ляща (Abramis brama L, 1758) та сазана (Cyprinus 
carpio L., 1758) із Запорізького водосховища в складі ламелл спостерігались 
зміни деструктивного характеру. Респіраторні ламелли ляща з нижньої 
частини водосховища були коротші та ширші, в порівнянні з представниками 
із Самарської натоки. 25-30 % з усіх досліджених особин мали потовщені 
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терміналі респіраторних ламел, їх злиття і викривлення. Окрім цього, 
спостерігалися некроз, десквамація та гіперплазія респіраторного епітелію.

В основі морфогістологічних змін лежать зміни обміну речовин, тому 
залучення широкого комплексу біохімічних показників дозволить виявити 
механізми впливу різних факторів на певні ланки метаболізму та провести 
ранню діагностику токсикозів, визначити забруднювачі та ступінь їх 
токсичності для гідробіонтів. Біохімічні методи дозволяють спостерігати 
зміни в обміні речовин в організмі, які з’являються, як правило, до 
появи фізіологічних, морфологічних та інших відхилень від норми. З їх 
допомогою можна визначити межі адаптаційних здібностей, фазу впливу 
певного фактору та передбачити ступінь стійкості та чутливості певних 
видів. Біохімічні маркери мають особливе значення при оцінці сумісного 
впливу різних видів антропогенного стресу та змінних факторів біотичного 
та абіотичного характеру, а також при прогнозуванні віддалених наслідків 
впливу забруднювачів на екосистеми. Серед таких показників важливе 
місце посідають лізосомальні, мікросомальні, протеолітичні ферментні 
системи, ферменти білкового, ліпідного, вуглеводного та енергетичного 
обміну тощо. Особливу увагу привертають показники, які характеризують 
рівень пошкоджень ДНК, оскільки характеризують найбільш важливі 
прояви токсичності середовища існування.

Деякі забруднювачі можуть прямо або опосередковано змінювати 
баланс між концентрацією прооксидантів у зовнішньому середовищі 
і активністю антиоксидантів всередині клітини, викликаючи розвиток 
окиснювального стресу. Визначення показників окиснювального стресу у 
водних організмів є прикладом неспецифічних молекулярних біомаркерів 
[Лукьянова, 2010; Paital, 2010].

При виборі організмів-індикаторів обов’язково слід враховувати низку 
умов, зокрема, ці організми повинні бути широко розповсюджені, доступні 
для збору, чутливі до зовнішніх впливів, а також адаптовані до життя в 
екстремальних умовах середовища існування. В кожній кліматичній зоні 
слід обирати та використовувати набір індикаторних видів та специфічних 
реакцій, які будуть адекватно відображати існування біоти в конкретній 
біогеографічній зоні з комплексом природних та антропогенних факторів, 
які склалися.  Останнім часом в Україні спостерігається зміна видового 
відношення у водному середовищі. Особливо це стосується збільшення 
кількості Бичкових як у Канівському водосховищі (і їх подальше 
розповсюдження на північ до Прип’яті), так і у водних об’єктах Херсонської 
та Одеської областей. Всі ці фактори можуть стати початком використання 
представників родини Бичкових у якості біоіндикаторів [Новіцький, 2011; 
Afanasyev, 2013; Пустовгар, 2015].
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Yalova A., Matushkina N. HOST SPECIFISITY OF THELASTOMATID 
NEMATODES FROM THE INTESTINE OF THE COCKROACH BLABERUS 
CRANIIFER BURMEISTER, 1838. This work presents the results of a study 
of the species composition of the thelastomatid nematodes from the hindgut of 
cockroaches Blaberus craniifer, which is a prerequisite for studying their host 
specificity. The species composition is represented by five species, one of which, 
Leidynema appendiculatum Chitwood, 1932, has not been previously described 
for B. craniifer.

Круглі черви, або нематоди (Nematoda) – це другий за кількістю 
видів після комах тип тваринного світу. Особливий інтерес у 
науковій спільноті викликають оксиуридні нематоди, яких раніше 
відносили до ряду Oxyurida, а сучасна систематика розглядає як 
представників окремого інфраряду Oxyuridomorpha [De Ley, 2002]. 
Оксиуридні нематоди мешкають в кишечнику хребетних (входять до 
складу надродини Oxyuroidea) та безхребетних тварин (надродина 
Thelastomatoidea) [Carreno, 2014; Nadler, 2007]. Нематоди надродини 
Thelastomatoidea (Nematoda: Oxyurida) є звичними мешканцями задньої 
кишки членистоногих [Adamson, 1989]; особливо поширені серед 
тарганів (Blattoptera) [Chitwood, 1932; Zervos, 1988]. 

Специфічність до хазяїна є важливою ознакою більшості паразитичних 
видів. Для представників надродини Thelastomatoidea, на відміну від 
надродини Oxyuroidea, питання специфічності до хазяїна вивчено 
недостатньо [Ozawa, 2018]. Вивчення гостальної специфічності нематод, 
що мешкають в задньому відділі кишечнику тарганів, передбачає 
дослідження видового складу нематод в модельних видах тарганів з 
урахуванням сучасних уявлень про таксономію групи.

Blaberus craniifer Burmeister, 1838 (Insecta: Blattoptera: Blaberidae) 
– вид тарганів, що поширений у Мексиці, Вест-Індії та Центральній 
Америці і тримається у неволі у якості корму або як екзотична тварина. У 
даного виду, як і у багатьох інших представників Blattoptera, у задньому 
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відділі кишечнику мешкають нематоди родини Thelastomatidae, однак 
повний перелік видового складу відсутній. 

За даними літературних джерел було встановлено 4 види 
теластоматидних нематод, описаних для цього виду тарганів [Adamson, 
1992; Sinnott, 2015]: Cranifera cranifera (Chitwood, 1932) Kloss, 1960, 
Thelastoma blabericola Leibersperger, 1960, Cephalobellus magalhaesi 
(Schwenck, 1926) Basir, 1956, Severianoia severianoi (Schwenk, 1926) 
Travassos, 1929.

Була створена материнська культура тарганів B. craniifer на базі 
ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, на кафедрі екології та зоології. З 
метою встановлення видового складу нематод родини Thelastomatidae 
було проведено анатомування задньої кишки особин із культури. Живі 
нематоди були передані для подальшого дослідження та ідентифікації 
у відділ паразитології Інституту зоології НАН України ім. І. І. 
Шмальгаузена. Нематод фіксували за допомогою лактофенолу, а потім 
досліджували за допомогою світлового мікроскопу Zeiss Axio Imager 
M1 із системою диференційно-інтерференційного контрасту (differential 
interference contrast, DIC) у центрі колективного користування наукового 
обладнання «Animalia». 

Визначення нематод проводилося на основі спеціальної літератури 
[Manjur Shah, 2011; Carreno, 2011; Sinnot, 2015; Rusconi, 2017]. 
Дослідження вмісту кишечника тарганів B. craniifer у материнській 
культурі показало присутність теластоматидних нематод двох видів: C. 
cranifera та Leidynema appendiculatum (Leidy, 1850) Chitwood, 1932 (рис. 
1) – нематода, яка раніше була описана для іншого виду тарганів роду 
Blaberus – B. atropos Stoll, 1813 (Adamson, 1992). Для виду B. craniifer 
знахідок особин L. appendiculatum у задньому відділі кишечнику 
опубліковано не було. 

Рис. 1. L. appendiculatum  
з кишечника таргана  

B. craniifer.  
Загальний вигляд (А)  

та діагностична ознака –  
цекум (Б), шкала 200 мкм.



117

Отже, аналіз літературних даних та дослідження вмісту заднього 
відділу кишечника тарганів B. craniifer дозволили встановити видовий 
склад нематод родини Thelastomatidae: Cranifera cranifera, Thelastoma 
blabericola, Cephalobellus magalhaesi, Severianoia severianoi та Leidynema 
appendiculatum.
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YANIUK M., KIPNIS L., GONCHAROVA M. INFLUENCE OF 
SYNTHETIC DETERGENTS ON DAPHNIA MAGNA. The results of acute 
toxicity testing of one phosphate-containing and three phosphate-free washing 
powders on Daphnia magna are presented. Median lethal concentrations 
(LC50) after 48 h of exposure to phosphate-free washing powders were in the 
range 104,9–116,5 mg/L; phosphate-containing washing powder was found 
to be about 5-times more toxic.

На сьогодні досить поширеними забруднювачами водних об’єктів 
є синтетичні миючі засоби (СМЗ). Вони постійно і у великій кількості 
надходять зі стічними водами промислових і комунальних підприємств. 
Потрапляючи у природні водойми, СМЗ ускладнюють процеси біологічного 
розкладання органічних забруднень, через те, що для їх хімічної деструкції у 
значній кількості використовується розчинений у воді кисень. Поверхнево-
активні речовини (ПАР), що містяться у складі СМЗ, утворюють плівку 
на поверхні води, що ускладнює доступ кисню і призводить до загибелі 
водних організмів [Коткова, 2012]. Фосфатовмісні  миючі засоби є одним 
з джерел надмірного надходження у водойми фосфатів, що викликають 
евтрофікацію водойм, і, як наслідок, можливе накопичення біотоксинів, 
погіршення якості води, загибель гідробіонтів тощо [Kundu, 2015].

Останнім часом активно розробляються та використовуються 
екологічно «м’які» і менш шкідливі для організмів безфосфатні порошки 



119

для прання зі зниженим вмістом ПАР, що не містять фосфатів, хлору та 
інших шкідливих домішок. Миючі властивості у цих миючих засобів не 
поступаються порошкам із високим вмістом фосфатів і ПАР, а негативний 
вплив на організми практично відсутній [Kenconojati, 2020].

Дослідження впливу СМЗ на гідробіонтів є вельми актуальним через 
недостатню вивченість, наявний токсичний ефект [Антонова, 2016] та 
опосередкований вплив на евтрофікацію водних об’єктів.

Чутливим тест-організмом для оцінки токсичності речовин 
різної хімічної природи є ракоподібні Daphnia magna – стандартний 
планктонний тест-організм організм, типовий для прісноводних 
екосистем [Коновець, 2006]. 

Метою роботи була оцінка впливу фосфатних та безфосфатних 
синтетичних миючих засобів різного складу вітчизняного виробництва 
на виживаність Daphnia magna протягом 48 годин експерименту.

Фосфатний пральний порошок (далі – І) має такий склад: 5–15 % 
аніонні ПАР, <5 % неіоногенні ПАР, фосфонати, полікарбоксилати, 
ензими, оптичні відбілювачі, ароматизатори, бензілсаліцілат, 
ліналоол. Склад безфосатних пральних порошків (далі – ІІ, ІІІ, IV): 
ІІ: ≤ 4 % аніонні ПАР,  ≤ 1 % неіогенні ПАР, ≤ 6 % мильний порошок 
≤ 35 % сесквікарбонат натрію і бікарбонат натрію, електроліти, 
антиресорбенти, силікати, інгібітор переносу фарбника, активатор 
ТАЕД, інгібітор інкрустації тканини, кисневий відбілювач, ензими, 
парфумерна композиція; ІІІ: <5 % аніонні ПАР, <5 % неіоногенні ПАР, 
<5 % мило, <5 % кисневий відбілювач, ензими, силікати; ІV: 20–30 % 
карбонат натрію (сода кальцинована), 15–30 % кухонна сіль, 5–15 % 
мило калійне на основі рослинних олій, 5–15 % силікат натрію, 5–15 
% бікарбонат натрію (сода харчова), <5 % комплексоутворювач, <5 % 
неіоногенні ПАР, <1 % антиресорбенти, <5 % лимонна кислота, <0,1 
% ферменти, <0,15 % парфумерна композиція, <0,01 % оптичний 
відбілювач, 5–15 % кисневий відбілювач.

Фосфатовмісний пральний порошок досліджували у концентраціях 
3,0; 6,0; 12,0; 24,0; 48,0; 96,0 мг/дм3, безфосфатні пральні порошки 
досліджували у концентраціях 15,0; 30,0; 60,0; 120,0; 240,0; 480,0 мг/
дм3. Їх готували внесенням їх точної кількості (в перетертому вигляді) в 
дехлоровану водопровідну воду. Експеримент виконували за стандартною 
методикою [Коновець, 2006].

Для досліду використовували лабораторну культуру D. magna Straus, 
яка утримується в біотехнологічному комплексі Інституту гідробіології 
НАН України. Температура середовища при проведенні досліду – 20±1ºС. 
Для випробування на дафніях використовували посудини місткістю 
100 см3, у які наливали по 80 см3 досліджуваного розчину. У кожну 
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ємність вносили по 10 дафній. Дослід виконували в трьох повторах. 
Експоновані проби розчинів не аерували.

Розраховували 1-% летальну концентрацію (LC1),  медіанну (50%) 
летальну концентрацію (LC50), та 99-% летальну концентрацію (LC99) 
за 48 год. Вітальна (LC0) та абсолютно летальна (LC100) концентрації 
визначалися з концентрацій в експерименті. Для розрахунків та 
статистичного аналізу використовували програму MS Excel та метод 
пробіт-аналізу за допомогою програми SPSS.

Результати досліджень показали, що фосфатовмісний порошок виявляв 
значно вищу токсичність для D. magna у порівнянні з безфосфатними, 
розраховані величини LC50 відрізнялись в п’ять разів (таблиця).

Таблиця. 
Розрахункові летальні концентрації (1, 50, 99%) для Daphnia magna, 

після 48-годинної експозиції розчинів 
досліджуваних пральних порошків (мг/дм3)

Пральний порошок LC1 LC50 LC99 
І 9,4 22,5 53,5
ІІ 34,9 104,9 315,3
ІІІ 39,0 116,5 348,1
IV 49,3 114,7 267,1

Найбільшу токсичність проявляв фосфатний порошок І, вітальною 
(LC0) та абсолютно летальною (LC100) в експерименті були концентрації 
6,0 та 48,0 мг/дм3. 

Безфосфатні порошки ІІ, ІІІ та IV  можна охарактеризувати як «мало 
токсичні», виявляли приблизно однакову токсичність (LC50 варіює в межах 
105-117 мг/дм3), вітальними та абсолютно летальними в експерименті  
були концентрації відповідно 30 та 480 мг/дм3, для порошка IV абсолютно 
летальна концентрація була нижчою і становила 240 мг/дм3.

Отже, результати досліджень виявили значно більшу токсичність 
для D. magna фосфатовмісного порошку у порівнянні з безфосфатними 
порошками різного складу.
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Introduction. Many recent studies revealed that natural protoalkaloid 
berberine has significant anticancer effect because of its ability to induce 
apoptosis and decrease metastatic potential of cancer cells [Wang, 2020]. 
However, therapeutical usage of berberine has many limitations: berberine 
is highly hydrophobic compound what restricts its distribution in organism, 
also this protoalkaloid has high cytotoxicity and can affect both cancer and 
normal cells [Tan, 2013]. According to these facts, application of berberine 
as anticancer agent requires some additional approaches. Nanotechnologies 
have already become integral part of biology and medicine, for example, 
nanocarriers for bioactive compounds are widely used in treatment of cancer. 
The С60 fullerene is a modern nanostructure, which is characterized by 
nanosizes, good solubility in water, absence of cytotoxic effect and selective 
release of its contents [Nimibofa, 2018]. Nanocomplex of berberine with C60 
fullerene was obtained to overcome the side effects of berberine. The aim of 
this study was to examine cytotoxic effect of berberine nanocomplex with C60 
fullerene towards lung cancer cells using different proportions of berberine and 
C60 fullerene in vitro and to explore changes in the expression of epithelial-
mesenchymal transition molecular markers in lung cancer cells.

Methods. Lung carcinoma LLC cells were cultured under standard 
conditions. Viability of LLC cells was estimated by MTT-assay for 24 hours, 
expression of E-cadherin, vimentin, and Ruk/CIN85 – by Western-blot 
analysis, β-actin was used for normalization. 

Results. In terms of this study, we analyzed cytotoxic effect of three 
different complexes, containing fullerene C60 and berberine (Ber) with 1:2, 
1:1, and 2:1 ratio. It was demonstrated that nanocomplex of C60 fullerene and 
berberine with proportion 2:1 demonstrates the highest cytotoxic effect toward 
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LLC cells compared to other complexes, at concentrations 1,3 µM and higher. 
Free berberine suppressed viability of LLC cells at concentrations 10 and 20 
µM, and free fullerene C60 had no significant effect (fig.1). 

Figure 1. The effect of C60-berberine nanocomplexes on the viability of LLC cells. 

* - p < 0,05 compared to control; # - p < 0,05 compared to berberine, n=4. 

Since C60-berberine 2:1 nanocomplex was the most effective in the MTT 
assay, it was chosen for the further studies. 

Content of E-cadherin, vimentin, and Ruk/CIN85 were estimated by 
Western-blot analysis. It was found that application of 10 µM C60-Ber 2:1 led 
to significant elevation in E-cadherin content. However, we did not found any 
significant changes in vimentin content, but the expression of adaptor protein 
Ruk/CIN85 was decreased (not significantly) in the groups C60, Ber, and C60-
Ber 2:1 (fig. 2).

Discussion. In this study we demonstrated that nanocomplex of C60 
fullerene with berberine (2:1) more effectively suppressed viability of LLC cells 
compared to free berberine. These findings may be caused by the cumulative 
effect due to slight anticancer effect of the fullerene C60 [Prylutska, 2011], or 
by increased accumulation and bioavailability of berberine in the complex 
[Grebinyk, 2019]. It was found that treatment of LLC lung cancer cells with 
C60-Ber 2:1 nanocomplex was accompanied by elevated E-cadherin content. 
E-cadherin is one of the main molecular markers of epithelial cells [Tsoukalas, 
2017], so its elevation in cancer cells may indicate their differentiation and 
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increased drug sensitivity.  
Conclusion. Berberine nanocomplex with fullerene C60 is characterized by 

increased anticancer activity in comparison to free berberine.

Figure 2. The effect of C60-Ber 2:1 on the expression of E-cadherin, vimentin, 
and Ruk/CIN85. A – representative Western-blot result, B-D – densitometric 

evaluation of E-cadherin (B), vimentin (C), and Ruk/CIN85 (D) content. * - p < 0,05 
compared to control; # - p < 0,05 compared to berberine, n=3.
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ALIEKSIEIEVA D., GRYNIUKOVA A.,  SAVYCH O., MOROZ Y., BORYSKO 
P.  SEARCHING AND TESTING OF COMPOUNDS THAT PROMOTE 
PROTEASOMIC DEGRADATION OF BRD4. The search of novel cancer 
therapies is relevant for more than a decade and remains so nowaydays. 
Therefore, we devoted this work to the search of a substances that will promote the 
degradation of the target protein, which is one of the main targets in anticancer 
therapy. BRD4 was selected as the target protein, which plays an important role 
in epigenetics, regulation of transcription, control of DNA damage, regulation of 
telomeres, both in normal state and in pathology. The PROTAC system was chosen 
as a tool of targeted degradation on the protein. It is a promising technology as it 
recruits the existing defense systems of the cell, which is certainly safer and less 
harmfull, compared to the traditional approaches in cancer treatment, such as 
surgery intervention, chemo- and radiotherapies. 
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Анотація
Проблема терапії раку є актуальною темою досліджень вже не перший 

десяток років і залишається такою до сьогодення. Тому, тема цієї роботи 
присвячена пошуку речовин, що сприятимуть таргетній деградації білку-
мішені, що є ключовою ланкою  у розвитку онкогенних захворювань. 
Мішенню дослідження  був обраний BRD4, що відіграє важливу роль 
у епігенетиці, регуляції транскрипції, контролю пошкоджень ДНК, 
регуляції теломер, як у нормі та і у патології. В якості методу дії на 
білок була обрана система таргетного протеолізу білків (PROTAC), 
що забезпечує протеасомну деградацію у клітині. Цей метод є досить 
перспективним, оскільки функціонує за рахунок використання вже 
існуючих систем захисту клітини, що є потенційно безпечнішим методом 
терапії онкогенних захворювань у порівнянні із традиційними методами, 
такими як: хірургічне втручання, хіміо- та радіо- терапія. Саме тому 
система PROTAC є перспективним підходом терапії раку та потребує 
подальшого вивчення.

Введення
Бромодомен-вмісний білок 4 (BRD4) – білок сімейства BET, що містить 

два бромодомена (BD1, BD2) на N-кінці молекули та екстратермінальний 
(ET) домен. Бромодомен складається з 4 альфа-спіралей відокремлених 
петлями різних довжин (ZA та BC), що беруть участь у розпізнаванні 
ацетил лізину. Бромодомени білків сімейства BET характеризуються 
відносно низькою афінністю до одиничних залишків ацетил лізину та 
набагато більшою до ділянок з багатьма сайтами ацетилування. BRD4 
зв’язується з гіперацетильованими ділянками хроматину, слугуючи 
платформою для збірки білкових комплексів, які сприяють та стабілізують 
зв’язування РНК-полімерази ІІ, цим самим стимулюючи ініціацію 
транскрипції та елонгації [Devaiah, 2016].  BRD4 регулює ремоделювання 
хроматину шляхом ацетилювання H3K122, викликаючи дестабілізацію 
та витіснення нуклеосом з хроматину.  Таким чином він належить до 
регуляторів хроматину, фосфопротеїнів,  задіяний у багатьох біологічних 
процесах, як транскрипція та її регуляція [Taniguchi, 2016], репарація 
ДНК, ацетилування, альтернативний сплайсинг, підтримання теломер та 
грає важливу роль в регуляції епігенетичних процесів. Крім того BRD4 
важливий для експресії ключових онкогенних генів, включаючи Bcl-
2 та c-Myc. Нещодавні дослідження запропонували BRD4, як онкоген, 
оскільки він надекспресується при раквих захворюваннях  різного типу 
[Hajmirza, 2018].

Для деградації білка-мішені перспективним методом є система 
протеоліз орієнтації химери (PROTAC). PROTAC - гетеробіфункціональна 
мала молекула, що складається з двох активних доменів і лінкера, здатного 
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ініціювати механізм руйнування білка-мішені. Один домен здатний 
взаємодіяти з E3 убіквітиновою лігазою, інший - зв’язується з цільовим 
білком, обраним для розкладання. Набір лігази E3 до цільового білка 
призводить до убіквітинування і його подальшої деградації протеасомою. 
PROTAC є привабливим механізмом для лабораторних та клінічних 
досліджень, що призвело до генерації систем PROTAC, що селективно 
руйнують різні мішені: циклін-залежні кінази, ліпідкінази, пептидази, 
протеїн-ізомерази, структурні білки, ФТ, протеїнкінази та білки регуляції 
епігенетики  [Cermakova,   2018].

Практична частина 
Нашим першим завданням було створення вибірки речовин, що 

можуть потенційно зв’язуватись  з нашим білком. Підбір речовин для 
скринінгу здійснювали методом віртуального скринінгу та докінгу для 
формування таргетної вибірки сполук. Для цього використовували правило 
Ліпнінського та віртуальний скринінг. Для вибору ліганду та підготовки 
структури активного центру білка-мішені використовувалися бази даних 
UniProt, ChEMBL та Protein Data Bank. Референсною сполукою виступав 
відомий ліганд BRD4 3U5L_08K. Його 3D структура та деталі активного 
центру були взяті з даних РСА (https://www.rcsb.org/ligand/08K). Shape-
based фінгерпринти та similarity search за ними робилися за допомогою 
пакетів RDKit (https://www.rdkit.org/) та ODDT (https://oddt.readthedocs.io/
en/latest/index.html).

Докінг проводився в DOCK3.7.3 (https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0075992). Таким чинок по 400 сполук, що найбільш подібні на 
«батьківську» структуру, було відібрано для докінгу. Кожен такий набір 
було посортовано за docking score, і, починаючи зі структур, в яких 
скор найбільший, було відібрано 20-30 структур, які мають найкраще 
позиціонування у активному центрі білку.Після цього всі ці малі вибірки 
було об’єднано, і з них вибрано 190 найкраще позиціонованих структур, 
які і будуть надалі тестуватись. 

Для проведення дослідження використовувався метод 
високопродуктивного скринінгу (HTS). В своєму експерименті тестування 
речовин проводилось за допомогою вимірювання зміни температури 
денатурації білка методом Thermal Shift Assay (TSA).. Підібравши умови 
експерименту провели тестування 190 речовин. У 384-лункові плати 
форматувались речовини, у фінальній концентрації 20 мкМ, враховуючи 
наявність контрольних лунок з 1% DMSO у 1, 2, 23 та 24 стовпцях.

Концентрація BRD4 у тесті становила 100 мкг/мл (4 мкМ), 
флуоресцентний барвник Sypro Orange (SO) використовувався у фінальній 
концентрації 6х. Розчини реагентів готувались у буфері, що складався з 
50 мM Na2HPO4 pH 7.5; 100 мM NaCl. 

https://www.rcsb.org/ligand/08K
https://www.rdkit.org/
https://oddt.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://oddt.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075992
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075992


131

Для перевірки селективності провели сross-screen неспоріднених 
білків, SIRT1 та Abl SH2. Для них фінальна концентрація білка була 100 
мкг/мл, барвника – 8х. Для SIRT-1 використовували буфер 20 мМ Tris рН 
8.0, 50 мМ NaCl, для Abl SH2 - 50мМ Tris рН 7.5, 150 мМ NaCl та 2мМ 
MgCl2. 

Отримані дані обробляли robust (надійною) статистикою, де 
використовують медіану та стандартне відхилення за медіаною (RSD). 
Для аналізу використовуються результати визначення температури 
плавлення білка (Tm) у лунках з речовиною та без (контрольних). 
Порівнюючи їх отримуємо зсув температури (ΔTmD). Як критерій аналізу 
у TSA потенційно активними вважаються сполуки, що спричиняють зсув 
температури плавлення білка в 3 рази більший за стандартне відхилення 
у контрольних зразках. В результаті аналізу наших результатів отримали 
26 сполук, що проявили активність до BRD4, 13 з них можуть вважатись 
селективними саме до нашого білка, оскільки не проявили зв’язування до 
SIRT1 та Abl SH2 (рис. 1).

Рис 1. Активність протестованих речовин до BRD4, SIRT1 та Abl SH2.

Висновок
У результаті експерименту ми підібрали вибірку речовин з якої 

виявили 13 сполук, що зв’язуються з BRD4 та задовольняють вимоги 
специфічності до мішені. Надалі планується підбір структури лінкеру, 
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для створення PROTAC системи. Після чого, будуть проведені додаткові 
перевірки на активність іншими функціональними методами, включаючи 
системи in vivo. В подальшому планується перевірка характеру взаємодій 
речовини з білком методом локалізованого плазмонного резонансу (SPR) 
з визначенням констант асоціації та дисоціації, а також підтвердження 
деградації білку-мішені створеною системою PROTAC у клітинних 
системах та  методом вестерн-блотингу.
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BAVELSKA A.O., TSAPOK D.P., SHLYKOV S.G., BABICH L.G. 
CARDIOLIPIN CONTENT AND IONIZED CALCIUM CONCENTRATION IN 
MITOCHONDRIA UNDER THE INFLUENCE OF EXOGENIC ATP

Mitochondria carry out a number of functions in the regulation of important 
biochemical and physiological processes. It is known that mitochondria along 
with the endoplasmic reticulum are considered one of the main systems of 
Ca2+ ion deposition in the cell. Therefore, the search for compounds that can 
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affect the metabolism and concentration of Ca2 + in the mitochondrial matrix 
is a strategic task of modern biochemistry. In this study, we aimed to evaluate 
the content of cardiolipin in the rat myometrium mitochondria as well as the 
concentration of ionized calcium in the matrix and in the incubation medium 
under the influence of ATP, exogenously added to the incubation medium. It 
was concluded that incubation of mitochondria in the presence of ATP was 
accompanied by an increase in ionized calcium concentration in the matrix, 
increased efflux of this cation to the incubation medium, without involving 
permeability transition pore, and reduced cardiolipin content in mitochondrial 
membranes.

Вступ. Мітохондрії виконують ряд функцій у регуляції найважливіших 
біохімічних та фізіологічних процесів, таких як Са2+-сигналінг, апоптоз, 
адаптація до стресу, стероїдогенез та старіння. Дуже важливим є 
фізіологічне функціонування мітохондрій, й саме канали та численні іонні 
транспортери регулюють стан цих органел. Відомо, що мітохондрії поряд 
з ендоплазматичним ретикулумом вважаються одним із найважливіших 
елементів клітини, задіяних у регуляцію внутрішньоклітинного Са2+-
гомеостазу, та є однією з основних систем депонування іонів Са2+ в клітині 
[Костерін, 2016]. Тож пошук сполук, які можуть впливати на обмін та 
концентрацію Са2 + у матриксі мітохондрій, є стратегічним завданням 
сучасної біохімії.

У внутрішній мембрані мітохондрій є особливий фосфоліпід – 
кардіоліпін, який є маркерним ліпідом саме внутрішньої мітохондріальної 
мембрани й відіграє ряд важливих функцій у життєдіяльності мітохондрій. 

Мета роботи. Оцінити вміст кардіоліпіну у мітохондріях міометрія 
матки щурів за дії АТР, екзогенно доданої у середовище інкубації, а також 
концентрацію іонізованого кальцію у матриксі та у середовищі інкубації.

Методи та матеріали. Експерименти проводили на мітохондріальній 
фракції міометрія матки щурів. Концентрацію іонізованого кальцію 
у матриксі визначали, використовуючи метод спектрофлуориметрії 
та флуоресцентний Са2+-чутливий зонд Fluo 4 AM. Для визначення 
концентрації іонів Са2+ у середовищі інкубації методом 
спектрофлуориметрії використовували Ca2+-чутливий флуоресцентний 
зонд Fluo-4, Pentapotassium Salt, який, на відміну від Fluo 4 AM, не 
здатний проникати крізь мембрани мітохондрій, і тому зв’язується з 
іонами Са2+ саме у середовищі інкубації. Вміст кардіоліпіну у внутрішній 
мембрані мітохондрій визначали, використовуючи метод проточної 
цитофлуориметрії, як специфічний флуорохром використовували зонд 
NAO (acridine orange 10-nonyl bromide) - зелений флуоресцентний 
мітохондріальний барвник, який зв’язує кардіоліпін. 
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Фракцію мітохондрій одержували з міометрія невагітних щурів за 
допомогою методу диференційного центрифугування [Kosterin, 1985]. 
Середовище для виділення мітохондрій було наступного складу: 10 мМ 
HEPES, 250 мМ сахароза, 1 мМ EGTA (рН = 7,4, 4°С).

Результати. Встановлено, що у разі інкубації мітохондрій у Mg2+, 
ATP-умісному середовищі концентрація іонізованого кальцію у матриксі 
мітохондрій є вищою, порівняно з такою за інкубації у Mg2+-умісному 
середовищі (рис. 1).

Рис. 1. Концентрація іонізованого кальцію у матриксі 
мітохондрій за інкубації у Mg2+- та Mg2+, ATP-умісному 

середовищах (M±m, n=4; * - p < 0,05 у порівнянні  
зі значенням відповідного показника  

у Mg2+-умісному середовищі)

Логічно припустити, що збільшення концентрації іонів Са2+ у 
матриксі мітохондрій збільшує його вихід до середовища інкубації. Тому 
варто дослідити, що відбуватиметься з рівнем іонізованого кальцію у 
середовищі інкубації за умов наявності АТР.

Встановлено, що за умов інкубації мітохондрій у Mg2+, ATP-умісному 
середовищі концентрація іонізованого кальцію є значно вищою, ніж у 
Mg2+-умісному середовищі.

Але який саме механізм лежить в основі цього явища? Можливо, 
відбувається модуляція проникності мітохондріальної пори 
компонентами, що входять до складу середовища інкубації. Тому ми 
припустили, що у присутності циклоспорину А, класичного блокатора 
мітохондріальної пори, що зв’язується з циклофіліном D, концентрація 
іонізованого кальцію у середовищі інкубації не повинна збільшуватись. 

Щоб це перевірити, ми додали циклоспорин А (кінцева концентрація 
5 мкМ) до середовища інкубації, яке також містило Mg2+ та Mg2+, ATP.

Як видно з рис. 2, досліджувані параметри не змінюються. Отже, 
можна зробити висновок, що мітохондріальна пора не робить внеску у 
вихід іонів Са2+ з матриксу та підвищення його концентрації у середовищі 
інкубації мітохондрій за умови їх інкубації у Mg2+, ATP-умісному 
середовищі у порівнянні з інкубацією у Mg2+-умісному середовищі.

Відомо, що кардіоліпін необхідний для підтримки стабільності та 
активності MCU – пороутворювального компонента Са2+-уніпортера. 
За умов втрати кардіоліпіну спостерігається швидкий обмін гомологів 
MCU, та порушуються процеси транспорту іонів кальцію.
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 Рис. 2. Концентрація 
іонізованого кальцію 

у середовищі інкубації 
мітохондрій міометрія матки 

щурів у присутності 5мкМ 
циклоспорину А (М±m, n=3)

Знаючи, як рівень концентрації іонізованого кальцію у матриксі, 
а також у середовищі інкубації змінюється залежно від складу 
інкубаційного середовища, зокрема від наявності АТР, варто дослідити, 
що буде з вмістом кардіоліпіну у мембранах мітохондрій, проінкубувавши 
ці органели за таких же умов.

На рис. 3 бачимо, що у Mg2+, ATP-умісному середовищі інтенсивність 
флуоресценції зонда NAO, навантаженого у мітохондрії, зменшується, 
що може свідчити про зменшення концентрації кардіоліпіну у мембранах 
мітохондрій.

Рис. 3. Інтенсивність 
флуоресценції зонда NAO 

після інкубації мітохондрій у 
середовищах різного складу: 
синій графік – 0 середовище 

(без магнію та АТР), червоний 
графік – середовище 2 (містить 

магній), зелений графік - 
середовище 3 (містить магній 

та АТР)

Отже, інкубація ізольованих мітохондрій міометрія матки щурів 
протягом 5 хв. у Mg2+, ATP-умісному середовищі супроводжується 
зниженням вмісту кардіоліпіну у мембранах цих органел у порівнянні з 
мітохондріями, що інкубувалися у Mg2+-умісному середовищі.

Це дає нам змогу припустити, що ріст концентрації іонів Са2+ у матриксі 
мітохондрій за присутності АТР у середовищі інкубації супроводжується 
зниженням вмісту кардіоліпіну у мембранах мітохондрій.

Висновок. Таким чином, нами показано, що за інкубації мітохондрій у 



136

присутності АТР концентрація іонізованого кальцію у матриксі зростає, 
збільшується вихід цього катіона до середовища інкубації, але без 
залучення до цього процесу мітохондріальної пори, та зменшується вміст 
кардіоліпіну у мембранах мітохондрій.
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BURLACHENKO K.  PREPARATION AND CHARACTERISTICS OF 
PROTEOLYTIC ENZYMES FROM FISH INDUSTRY WASTE. One of the 
key issue for industrial production of proteolytic  enzymes is a search of new 
sources of raw stuff. At present, enzymes are obtained mainly by microbiological 
synthesis. Production wastes from the fishing industry could be an available and 
cheap source of raw material. Processing of freshwater fish usually involves the 
removal of organs of the gastrointestinal tract, which is a valuable source of 
proteolytic enzymes. Therefore, it is reasonable to develop technology of waste-
free processing in fishing industry with obtaining proteolytic enzymes.

Актуальність роботи: розвиток біотехнології, інженерної ензимології 
у наш час дозволяє вдосконалювати методи отримання, стабілізації та 
реалізації ферментів. У сучасній промисловості дуже велике значення 
мають ферменти класу гідролаз, а особливо протеолітичні ферменти. 
Наразі ферменти виробляють переважно мікробіологічним синтезом. 
Але в цілому ряді задач пріоритетним є використання природних 
ферментів рослинного або тваринного походження. Прісноводні риби 
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у великому обсязі залучаються у промислову переробку із видаленням 
органів шлунково-кишкового тракту, що може бути цінним джерелом 
протеолітичних ферментів [Байдалінова, 2018]. Отже, метою даної роботи 
є проведення досліджень з розробки способів очистки протеолітичних 
ферментів з відходів рибної промисловості.

Результати. В якості вихідної сировини використовували промислові 
відходи, які є невід’ємною частиною переробки риби, яку використовують 
в харчовій промисловості. Екстрагували розчинні білки із додаванням 
буферного розчину з таким складом: 0,1 М Na-фосфатний буфер, рН 
7,0; 0,15 М NaCl; 1,5 мМ EDTA; 0,15 мМ ПЕГ-600; 0,1% Triton X-100, 
у співвідношенні 1:3 (сировина : буфер). Надалі суміш гомогенізували і 
центрифугували 40 хвилин при 3 000 об/хв для відділення нерозчинного 
осаду. Після цього збирали супернатант і ліофілізували його для 
подальших досліджень. 

Для очистки фракції протеолітичних фрементів застосовували 
методи іонообмінної і афінної хроматографії, із подальшою перевіркою 
ферментативної активності отриманих фракцій методом диск-
електрофорезу (диск-електрофорез у поліакриламідному гелі з додаванням 
додецилсульфату натрію та ензим-електрофорез із заполімеризованими у 
розділяючий гель високомолекулярними білковими субстратами). 

В результаті розділення методом іонообмінної хоматографії на носії 
DEAE–Sepharose (2,5 х 8 см) («BioRad», США), було отримано декілька 
білкових фракцій, які виявляли цільову ферментативну активність. Таким 
чином доведено, що даний метод не підходить для розділення сировини із 
вибірковим виділенням протеолітичних ферментів. 

В результаті розділення проб методом афінної хроматографії із 
застосуванням в якості хроматографічного носія Benzamidine-Sepharose 
4В (розмірами 2,5 х 8 см), що селективно зв’язує трипсиноподібні білкові 
молекули, було отримано зв’язану фракцію, що володіла протеолітичною 
активністю (Рис.1). 

Рис. 1. Хроматограма 
фракціонування  проб 

з відходів рибної 
промисловості методом 

афінної хроматографії на носії 
Benzamidine-Sepharose: 
1 – незв’язана фракція;

2 – зв’язана фракція 
трипсиноподібних ферментів;  

стрілкою відмічено зміну  
буферу нанесення на елюючий буфер.
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Отримані білки було охарактеризовано за їх молекулярними масами 
методом диск-електрофорезу у поліакриламідному гелі за присутності 
додецилсульфату натрію В якості субстратів для ензим-електрофорезу 
у поліакриламідому гелі за присутності додецилсульфату натрію 
використовували желатин, колаген і фібриноген. Ферментативна 
активність отриманої білкової фракції спостерігалась по відношенню до 
усіх трьох субстратів [Ostapchenko, 2011]. 

Висновки. Таким чином, в результаті даної роботи було отримано 
фракцію протеолітичних ферментів з відходів рибної промисловості з 
ферментативною активністю по відношенню до різних білкових субстратів. 
Надалі перспективною є розробка методів розділення отриманих ензимів 
за селективними субстратними взаємодіями і формування готових 
ферментних препаратів для використання в різних галузях промисловості.
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KOMAR Y., SERBIN A., KOVAL T. RESEARCH OF PROTEOLYTIC 
ACTIVITY OF RATS BLOOD PLASMA IN THE DEVELOPMENT OF 
CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION. Were studied proteolytic activity 
in the development of chronic alcohol intoxication in rats. It was found that 
the total proteolytic activity and metalloproteinase activity in blood plasma 
significantly increased on the 7th and 11th day of the experiment. Increased 
activity of serine proteins occurs on days 3 and 7 of the development of 
intoxication, which is responsible for its phases.
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Надмірне споживання алкоголю є однією з актуальних проблем 
сучасного суспільства. До особливостей його хронічної дії відносять 
значне різноманіття патогенетичних механізмів [de Oliveira Malacco, 
2020]. В останні роки велике значення в розвитку і перебігу хронічного 
алкоголізму приділяється порушенням біохімічних показників. Так, в 
літературі зазначено, що формування алкогольної залежності обумовлено 
порушенням функціонування різних біохімічних процесів, одним з яких 
є протеоліз [Ходос, 2014]. Під впливом алкоголю в тканинах організму 
може підвищуватись активність протеолітичних ферментів, що, в свою 
чергу, викликає порушення білкового обміну [Coleman, 2018]. Однак, 
незважаючи на інтенсивні дослідження в даній області, інформація про 
вплив алкоголю на протеолітичні системи має суперечливий характер 
та багато питань ще досі залишаються не з’ясованими. Розуміння змін 
кількісного та якісного складу протеолітичних ферментів є важливим 
для поглиблення знань щодо патогенезу алкогольної інтоксикації та 
може бути корисним як для передбачення розвитку, пов’язаних з нею 
ускладнень, так і для прогнозу ефективності терапії.

Отже, метою даної роботи було дослідити загальну протеолітичну 
активність, а також активність металопротеїназ та серинових протеїназ 
за розвитку хронічної алкогольної інтоксикації в плазмі крові на 1, 3, 
7 та 11 доби експерименту, а також на 21 та 28 доби після припинення 
введення етанолу.

В дослідженні приймали участь щури-самці масою 180-200 г, які 
утримувались на стандартному раціоні віварію з вільним доступом до 
води. Тварини були розділені на дослідну та контрольну групи. Хронічну 
алкогольну інтоксикацію викликали шляхом внутрішньошлункового 
введення через зонд 30% розчину етилового спирту з розрахунку 2 мл на 
100 г тварини протягом 10 діб натщесерце. Контрольній групі вводили 
аналогічним способом питну воду. Матеріал для дослідження отримували 
на 1, 3, 7 та 11 доби експерименту, а також на 21 та 28 доби після припинення 
введення етанолу. Плазму крові отримували загальноприйнятим методом 
[Токар, 1994]. Концентрацію білка в пробі визначали методом Бредфорд 
[Bradford, 1976], а для визначення загальної протеолітичної активності 
використовували модифікований метод визначення активності за казеїном 
[Hummel, 1956]. Для вибіркого визначення активностей металопротеїназ 
та серинових протеїназ до реакційної суміші додавали ЕДТА та ФМСФ.

У результаті дослідження протеолітичної активності в плазмі 
крові за розвитку хронічної алкогольної інтоксикації було виявлено 
поступове підвищення досліджуваних показників. Так, на 7 та 11 доби 
загальна протеолітична активність була на 22% та 37%, відповідно, 
вище за контрольний рівень. Активність металопротеїназ найбільш 



140

достовірно змінювалась також на 7 та 11 доби експерименту. І була, в 
середньому, на 25% вище за контроль. На відміну від вищеописаних 
показників, активність серинових протеїназ достовірно змінювалася 
на 3 та 7 доби розвитку хронічної алкогольної інтоксикації. Вона була, 
в середньому, на 20% вище за контроль. У період відміни алкоголю, 
на 21 та 28 доби експерименту, загальна протеолітична активність, 
активність металопротеїназ та серинових протеїназ були в межах 
контрольних значень. Така різниця між активністю металопротеїназ та 
серинових протеїназ може бути обумовлена різною роллю цих ферментів 
за інтоксикації етанолом. Ймовірно, підвищення активності серинових 
протеїназ характерне для гострої фази інтоксикації алкоголем, а 
металопротеїназ – для хронічного алкоголізму. 
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MAKSYMOVA L.O., LAVRYNENKO K.D., KROPYVKO S.V. ANTIGENS 
PREPARATION FOR THE DEVELOPMENT OF TKS4 AND CR16 SPECIFIC 
ANTIBODIES. The need for further studies of proline-rich protein CR16 and 
adaptor protein TKS4 (SH3PXD2B) requires the creation of appropriate 
specific high-quality antibodies that can be used in molecular biological 
methods. The aim of this work was to develop antigen generation strategies to 
produce TKS4 and CR16 specific antibodies. Two genetic constructs pET-28c 
(+) - CR16 and pET-28b (+) - SH3_1-2 (TKS4) were created as a result of this 
work, and then used to purify recombinant antigens TKS4-his and CR16-his 
for further immunization and antibody development.

У результаті впровадження сучасних біотехнологій як в медичну, так 
і в наукову практику, антитіла стали одними з основних інструментів 
у біомедичних дослідженнях та широко використовуються у таких 
молекулярно-біологічних методах, як: імунопреципітація, хроматинова 
імунопреципітація, вестерн-блот, імунофлуорисцентні аналізи, ELISA, 
імуноцито- та гістохімія, імуно-ПЦР, PLA (proximity ligation assay), 
проточній цитометрії та масс-спектрометрії [Gulay, 2017]. Процедури 
генерування, очищення та модифікації антитіл для використання в якості 
антигенспецифічних зондів були розроблені в 1970-х і 1980-х роках і 
залишились відносно незмінними з тих пір як Harlow та Lane опублікували 
працю «Антитіла: лабораторний посібник» у 1988 році [Rüker, 2021].

Успішне виробництво антитіл залежить від багатьох факторів, які 
потребують ретельного планування. Одним із найперших є підготовка 
й очищення антигену та його презентація господарю для імунізації. 
Якість, цілісність та правильність фолдингу антигену є ключовими 
параметрами для успішної генерації антитіл. Вибір антигену зазвичай 
здійснюється на основі ряду критеріїв, серед яких: природа, молекулярна 
маса та структура молекули, її локалізація, наявність пост-трансляційних 
модифікацій, олігомеризація, консервативність доменів тощо [Howard, 
2000]. Оптимізація виробництва антигену в свою чергу передбачає 
вибір коректної системи клонування й експресії, проведення необхідних 
хімічних модифікацій (наприклад кон’югація з міткою або адьювантом), 
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підбір оптимальної схеми очищення та забезпечення контролю якості на 
всіх етапах виробництва [Howard, 2000]. 

Ринок антитіл доволі широко представлений як моноклональними, 
так і поліклональними варіантами. Проте комерційні антитіла до 
малодосліджених або нещодавно відкритих білків можуть бути дорогими 
та важкодоступними. Прикладом є білок-адаптер TKS4 та верпролін 
CR16, які на сьогоднішній день є перспективним предметом досліджень. 

TKS4, відомий також як SH3PXD2B, належить до білків-адаптерів 
тирозинкінази, має доменну організацію, діє як скафолд та бере участь 
у формуванні інваноподій і утворенні активних форм кисню [Buschman, 
2009]. Дослідження TKS4 є важливим для розуміння механізмів 
інвазивності клітин та прогресування раку. CR16 належить до родини 
верпролінів та вважається важливим регулятором організації актинового 
цитоскелета в клітинах хребетних [Weiler, 1996]. 

Отже, необхідність у подальших дослідженнях функціоналу даних 
білків зумовлює потребу у створенні до них відповідних специфічних 
антитіл високої якості, що могли б використовуватись у молекулярно-
біологічних методах. Тому метою роботи було розроблення стратегії 
генерації антигенів для отримання специфічних антитіл до TKS4 та CR16. 

Для створення генетичних конструкцій, що кодують антигени 
проти CR16 та TKS4, було проведено ПЛР з праймерами for. 
CR16_270 (EcoRI) CCGGAATTCACAGACACCTC-CAGС та rev. 
CR16_534 (XhoI) GCCCTCGAGTTACTTGCCACCTGC; for. SH3_1 
(EcoRI) AGTGAATTCCATGGTCCTGGAGCA та rev. SH3_2 (XhoI) 
GGGCTCGAGGGCTCCCCA-CTGTTC, де у якості матричної ДНК 
використовували плазмідні конструкції з повнорозмірними кодуючими 
послідовністями CR16 та TKS4 з колекції відділу функціональної 
геноміки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, та 
набором для проведення ПЛР “Thermo Scientific Phusion Hot Start II High-
Fidelity  DNA Polymerase” (“Thermo Scientific”, США). 

Із зазначених праймерів синтезуються фрагменти розміром 288 та 
411 пар нуклеотидів відповідно, які відповідають частинам кодуючих 
послідовностей CR16 з 34-го по 121-ий амінокислотний залишок та TKS4 
з 152-го по 282-ий амінокислотний залишок. Ці фрагменти відповідають 
WH1-WH2-доменам CR16 та 1-му та 2-му SH3-доменам TKS4 відповідно. 

Для отримання липких кінців цільових фрагментів застосовували 
ендонуклеази рестрикції EcoRІ та XhoІ. Для очистки від рестриктаз та 
солей буфера переосаджували фрагменти ДНК етанолом. 

Надалі було проведено рестрикцію та очистку плазмідних векторів pET-
28с(+) та pET-28b(+). Лігування було проведено набором для лігування 
T4 DNA Ligase  (“Thermo Scientific”, США) згідно інструкції, наданої 
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виробником. Лігазну суміш трансформували у клітини Escherichia coli 
штаму XL10-Goldtet та проводили скринінг отриманих клонів. З метою 
перевірки правильності орієнтації послідовності вставки проводився 
рестрикційний аналіз отриманих конструкцій pET-28c(+)-CR16 та pET-
28b(+)-SH3_1-2(TKS4) рестриктазами EcoRV та EcoRІ + XhoІ відповідно.

У результаті рестрикції було виявлено, що усі клоновані конструкції 
для TKS4 утворили фрагменти, як передбачалось, натомість для 
конструкції CR16 лише клон 3 утворив правильні фрагменти.

Для подальшого напрацювання білкового продукту отриманими 
конструкціями трансформували клітини BL21(DE3)cam. Очистка 
злитих з His-тагом рекомбінантних протеїнів TKS4-his і CR16-his, які в 
подальшому використовувалися в якості антигенів, проводилася на Ni-
NTA агарозі в денатуруючих умовах у присутності сечовини відповідно 
до рекомендацій фірми виробника («Qiagen», США). 

Першим етапом було титрування концентрації індуктора (ІПТГ) для 
експресії рекомбінантних TKS4-his та CR16-his. Результати показали, 
що індукція однаково гарно відбувається при концентраціях 0.1, 0.5 та 
1 мМ ІПТГ.

На другому етапі проводилася індукція TKS4-his та CR16-his у 
великих об`ємах (100 мл LB) з подальшою очисткою рекомбінантних 
протеїнів на Ni-NTA агарозі у денатуруючих умовах. Чистоту та 
кількість рекомбінантних протеїнів перевіряли електрофорезом в ПААГ. 
Проведений електрофоретичний аналіз показав, що TKS4-his елюювався 
у достатній кількості та чистоті в елюціях 8-21, а CR16-his – 9-20. Ці 
елюції були взяті для подальшого діалізного очищення.

З метою відділення специфічних антигенів TKS4-his та CR16-his від 
сечовини, за допомогою якої здійснювалась денатурація та виділення 
білків на Ni-NTA агарозі, було проведене очищення за допомогою 
діалізної мембрани з розміром пор, які не пропускають протеїни більші за 
7 кДа, у три етапи проти 2000 об’ємів PBS при перемішуванні протягом 
2-х годин. У результаті було отримано приблизно 3 мл очищеного CR16-
his та 5мл – TKS4-his. Перевірка концентрації очищених TKS4-his та 
CR16-his здійснювалась за допомогою електрофоретичного розділення 
у ПААГ проти відомих концентрацій BSA. Електрофоретичний аналіз 
показав, що концентрація TKS4-his складає приблизно 0,5 мкг/мкл, а 
CR16-his – 0,1 мкг/мкл (рис.1).

Таким чином, у результаті проведеної роботи нами було створено дві 
генетичні конструкції pET-28b(+)-SH3_1-2(TKS4) та pET-28c(+)-CR16, 
із яких було отримано рекомбінантні антигени TKS4-his та CR16-his в 
кількості 5 та 3 мл та концентраціях 0,5 та 0,1мкг/мкл відповідно з метою 
їх використання для подальшої імунізації та напрацювання специфічних 
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до протеїнів TKS4 та CR16 високоафінних антитіл.

Рис. 1. 
Електрофореграма 
TKS4-his та CR16-

his після діалізного 
очищення
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MYZIUK I. DEVELOPMENT OF ASSAY FOR THE ASSESSMENT OF 
ACTIVITY MPRO SARS-COV-2. The pandemic caused by SARS-CoV-2 (severe 
acute coronavirus-related respiratory syndrome) is likely to pose a major threat 
to humanity in many aspects around the world. In this regard, the urgent problem 
today is to find and identify highly conservative targets for the development of new 
therapeutic agents. One such target is the main protease of the coronavirus Mpro 
(Main protease). In our study, we propose the optimization of the fluorescennce-
baced assay for screening of the inhibitor of Mpro.

Коронавірусна хвороба 2019 – COVID-19 (coronavirus disease 2019) 
—інфекційна хвороба, яка вперше виявлена у людини в грудні 2019 
року в Центральному Китаї. За декілька місяців хвороба спричинила 
пандемію в багатьох країнах світу. Було виявлено, що причиною 
хвороби став SARS-CoV-2.

Пандемія спричинена SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory 
syndrome-related coronavirus, важкий гострий респіраторний синдром 
викликаний коронавірусом) сколихнула весь світ та створила великі 
загрози для людства в багатьох аспектах. У зв’язку з цим зросла гостра 
потреба у пошуку ефективних терапевтичних речовин та впровадження 
профілактичних підходів в боротьбі з даною хворобою. Складний 
життєвий цикл SARS-CoV-2 збільшує кількість потенційних мішений 
для лікарської дії. Проте, ліки повинні захищати не лише від окремих 
штамів коронавірусів, а мати широке коло дії на інші штами вірусу, щоб 
запобігти виникненню та поширенню інших коронавірусних інфекцій. У 
зв’язку з цим актуальною проблемою сьогодення є пошук та визначення 
висококонсервативних мішеней для розробки нових терапевтичних 
засобів. Однією з таких мішеней є головна протеаза коронавірусу Mpro 
(Main protease).

Пошук нових терапевтичних препаратів та їх тестування вимагає 
дослідження каталітичної властивості даної протеази, механізмів 
взаємодії з субстратами та вже існуючими референтними сполуками. 
Отже, метою нашої роботи є оптимізація методу визначення ензиматичних 
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характеристик протеази Mpro SARS-CoV-2 для тестування інгібіторних 
сполук.

Результати та обговорення. Для, вибору оптимальної концентрації 
білка Mpro та часу інкубації реакції було проведено вимірювання 
швидкості гідролізу субстрату з різними концентраціями білка протягом 
2 годин.

Рис. 1. Залежність 
протеолізу субстрату 
[MCA]-AVLQSGFR-
Lys(Dnp)-Lys-amide 

від часу ензиматичної 
реакції за різних 

концентраціях ензиму 
Mpro. 

Для подальших 
експериментів було вибрано концентрацію ферменту 62.5 нМ (рис. 1.) та 
час інкубації протеазної реакції 20 хвилин, оскільки при даному часовому 
діапазоні з вибраною концентрацією білка 62.5 нМ спостерігається лінійна 
залежність кількості утвореного продукту від часу. У.о.ф відображають 
кількість утвореного продукту, що утворюється при розщепленні 
ферментом Mpro флуоресценогенного субстрату з послідовністю [MCA]-
AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-amide від часу.

Для вибору оптимальної концентрації субстрату [MCA]-AVLQSGFR-
Lys(Dnp)-Lys-amide ми обрахували константу Міхаеліса-Ментен для 
даної протезної реакції. Побудова кривої для визначення константи 
Міхаеліса-Ментен проводилась за допомогою GraphPad Prism.

Рис. 2. Залежність 
швидкості 

ферментативної реакції 
від концентрації 

субстрату [MCA]-
AVLQSGFR-Lys(Dnp)-

Lys-amide

Vmax 18.40
Km 7.5 мкМ

Кількість утвореного продукту було обрахована як різниця між 
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у.о.ф. в реакції  ферменту із субстратом та субстрат без ферменту, далі 
різниця в у.о.ф. була поділена на час протеазної реакції – 20 хвилин. 
Для побудови кривої ми використовували графік нелінійної регресії 
з вбудованою моделлю Міхаеліса-Ментена. Для вибору референтної 
сполуки інгібітора, яка буде використовуватись в якості еталону для 
високоефективного скринінгу ми провели аналіз доза-залежності ефекту 
речовини та визначили ІС50.

Рис. 3. Крива інгібування для 
референтної сполуки

Значення ІС50 GC-376 0.035 мкМ вибрано для Medium контролю в 
оцінкі відтворюваності виміру активності ензиму в умовах ВЕС. Також 
для High контролю було вибрано насичуючу концентрацію 3.7 мкМ, що 
спричиняє 100% інгібування ензиматичної активності Mpro.

Для проведення масштабного скринінгу сполук необхідно переконатися 
в однорідності результатів які будуть отримані протягом всього аналізу. 
Для цього існує тест на однорідність планшетів (Plate Uniformity).

Рис. 4. Відтворюваність активності ферменту Mpro в умовах 
високоефективного скринінгу сполук.

Для всіх трьох планшетів з різними комбінаціями контролів HML, 
LHM, MLH Z - фактор знаходиться в межах 0.6-0.8. В умовах ВЕС Z - 
фактор ≥ 0.5. CV знаходиться в межах норми та не перевищує 20%, 
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співвідношення позитивного контролю до негативного складає 3.5. 
Референтна сполука GC-376 в концентрації, що відповідає ІС50 в 
Medium контролі на кожному планшеті спричиняє 46-49% інгібування 
ферментативної активності, що є близьким до 50% інгібування.

Висновки. Підібрані оптимальні умови для визначення ензиматичної 
активності Mpro SARS-CoV-2: концентрація ензиму, час інкубації, 
концентрація субстрату, референтна сполука та визначення її ІС50, а 
також проведення оцінки відтворюваності активності ензиму в умовах 
високоефективного скринінгу сполук сприйнятливі для тестування 
сполук інгібіторів Mpro. 

1) Проведено підбір умов для визначення ензиматичної активності протеази 
Mpro, а саме: визначено оптимальну концентрацію ферменту –62.5 нМ, час 
інкубації протезної реакції – 20 хвилин, та концентрацію флуоресценогенного 
субстрату [MCA]-AVLQSGFR-Lys(Dnp)-Lys-amide – 7.5 мкМ;

2) Визначено ІС50 референтної сполуки GC-376 - 0.035 мкМ;
3) Проведено початкові етапи високоефективного скринінгу, за 

результатами яких ми переконалися в однорідності та стабільності 
підібраних нами умов для проведення скринінгу потенційних сполук 
інгібіторів протеази Mpro;
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MYKHAILOVA K., RUBAN T. INFLUENCE OF THE MESENCHYMAL 
STEM CELL-CONDITIONED MEDIA ON THE TUMOR CELL MODEL. 
Mesenchymal stem cell-conditioned media contains several growth factors and 
cytokines and, thus, it is widely used in regenerative medicine. However, there 
are only a few research, considering the ability of conditioned media from 
MSC to stimulate the proliferation of tumor cells. Therefore, there is a need to 
assess the risk of the possible stimulation of tumor cells differentiation while 
cell-conditioned media treatment. In this study, we used the models of cancer, 
cancer dormancy and damaged ovary cells to evaluate the therapeutic activity 
of mesenchymal stem cell-conditioned media and its influence on tumor cells 
proliferation. The obtained results showed that the cell-conditioned media has 
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a positive effect on the regeneration of non-cancerous cells, but at the same 
time, it significantly stimulates the proliferation of dormant cancer cells.

Вступ. Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) – це мультипотентні 
клітини, які клінічно досліджуються як новий терапевтичний засіб для 
лікування різноманітних захворювань. Виходячи з їх мультипотентності, 
високої швидкості проліферації, здатності до самовідновлення 
та наявності імуномодулюючих властивостей, вважається, що ці 
клітини мають високий терапевтичний потенціал, а тому вже широко 
використовуються в регенеративній медицині [Wei, 2013]. Хоча раніше 
вважалося, що терапевтичний вплив МСК обумовлений лише їх здатністю 
до диференціації і заміщення пошкоджених клітин, наразі відомо, що 
основний шлях терапевтичного впливу МСК полягає в здатності їх секрету 
позитивно впливати на відновлення пошкоджених клітин [Madrigal, 2014]. 
МСК здатні секретувати фактори росту, цитокіни та позаклітинні везикули, 
які обумовлюють імунодепресивну, антиапоптотичну, антифібротичну, 
ангіогенну та протизапальну дію. Таким чином, середовище, у якому 
культивувалися МСК і яке містить всі вище перераховані молекули, 
є інтегральним продуктом терапевтичної дії МСК. У той же час, 
застосування кондиціонованого середовища МСК може бути пов’язане з 
розвитком раку. На жаль, речовини, які секретують МСК, не виявляють 
однозначної дії на ракові клітини: існують дослідження, що повідомляють 
як про їх протипухлинну активність, так і про їх підтримку росту пухлини 
[Farahmand, 2018]. Окрім того, продукти, секретовані МСК, також можуть 
впливати на пухлинні клітини, які знаходяться у стані спокою, тобто ті 
клітини, які зупинилися в клітинному циклі в фазах G0-G1. Такі сплячі 
ракові клітини можуть бути присутніми на ранніх стадіях розвитку раку, у 
мікрометастазах або при мінімальній залишковій хворобі, коли вважається, 
що пухлина була успішно вилікувана. Таким чином, окрім дослідження 
терапевтичного впливу МСК на тканину-мішень чи орган-мішень, слід 
також приділити увагу дослідженню впливу цих клітин на розвиток 
ракових клітин задля гарантування безпечності клітинної терапії.  

Мета. Дослідження впливу кондиціонованого середовища МСК на 
модельний стан пухлинних клітин.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на клітинних лініях 
CHO і HEp-2. У всіх дослідах клітини були розсіяні у кількості близько 
10,000 клітин на лунку і культивувалися протягом 2 діб. Як середовище для 
культивування клітин лінії CHO було використано середовище F-10, для 
культивування HEp-2 було використано середовище DMEM. Середовища 
для культивування містили 10% фетальної бичачої сироватки. Через 
2 доби клітини були оброблені мітоміцином у концентрації 1,5 мкг. Час 
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дії мітоміцину складав 1 годину, після цього лунки обережно відмивали 
від мітоміцину і змінювали середовище культивування на нове. Обробка 
CHO мітоміцином була здійснена для створення моделі уражених клітин 
організму, а обробка HEp-2 – для створення моделі пригнічених організмом 
ракових клітин. Через добу клітини були оброблені кондиціонованим 
середовищем МСК, яке розводилося середовищами F-10 і DMEM, 
відповідно, до концентрацій 50%, 25%, 12,5% і 6,25%. МСК були виділені 
з Вартонових драглів і попередньо культивовані впродовж одного пасажу. 
Через 2 доби клітини були зняті з лунок розчином Трипсину-Версену і 
розсіяні на чашки Петрі для подальшого аналізу клоноутворення. На чашки 
Петрі було посіяно окремо 1/10 і 1/100 вмісту лунок, що оброблялися 
кондиціонатом. Як контролі були використані CHO і HEp-2, що нічим не 
оброблялися, а також CHO і HEp-2, які оброблялися мітоміцином, але не 
оброблялися кондиціонованим середовищем МСК. Через 5 діб з чашок 
Петрі зливалося середовище і чашки фарбувалися 1% спиртовим розчином 
метиленового синього, після чого було здійснено підрахунок колоній. 

Результати та обговорення. На моделі ураження клітин, досягнутої 
завдяки обробці клітин лінії CHO антибіотиком мітоміцином, було 
досліджено терапевтичні властивості кондиціонованого середовища з 
МСК. Підрахунок колоній показав, що кондиціоноване середовище дійсно 
покращує здатність до клоноутворення CHO, оброблених мітоміцином 
(табл. 1). Таким чином, на чашках, на які помістили 1/10 вмісту лунок, 
що містили CHO, оброблені мітоміцином, а потім кондиціонатом, 
утворилось, в середьному, в 3,3 рази більше колоній, ніж на відповідних 
чашках, що містили CHO, оброблені лише мітоміцином.

Таблиця 2. 
Кількість колоній клітин лінії CHO.

Контроль CHO, оброблені мітоміцином  
і кондиціонованим середовищем МСК

CHO

CHO,  
оброблені 
мітоміци-

ном

Концентрація кондиціонованого  
середовища

50% 25% 12,5% 6,25%

1% вміс-
ту лунки 50 15 17 19 27 15

10% 
вмісту 
лунки

108 45 140 148 196 120

Модель сплячих ракових клітин була створена шляхом обробки 
мітоміцином лінії HEp-2 пухлинного походження. Обробка мітоміцином 
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значно знизила здатність клітин утворювати колонії. Тим не менш, 
обробка HEp-2 кондиціонованим середовищем з МСК помітно відновлює 
цю здатність (табл. 2). Це дозволяє зробити висновок, що кондиціоноване 
середовище МСК стимулює вихід пухлинних клітин із неактивного стану 
і відновлює їх проліферацію. 

Таблиця 2. 
Кількість колоній клітин лінії HEp-2.

Контроль HEp-2, оброблені мітоміцином  
і кондиціонованим середовищем МСК

HEp-2

HEp-2,  
оброблені 
мітоміци-

ном

Концентрація кондиціонованого  
середовища

50% 25% 12,5% 6,25%

1% вміс-
ту лунки 98 3 15 23 25 31

10% 
вмісту 
лунки

578 16 140 276 266 684

Вплив кондиціонованого середовища на активні пухлинні клітини 
перевірявся шляхом обробки клітин лінії HEp-2 пухлинного походження 
цим середовищем. У цьому випадку були отримані неоднозначні дані (табл. 
3). При культивуванні 1/100 вмісту лунки, що містила Hep-2, оброблені 
кондиціонованим середовищем МСК, на чашці Петрі, утворювалося 
менше колоній, ніж у контрольному варіанті. У той же час, кількість 
колоній на чашках, на яких культивувалося 1/10 вмісту лунки, практично 
не відрізнялася від кількості колоній Hep-2, які не були оброблені 
кондиціонованим середовищем. Таким чином, дія кондиціонату МСК на 
ракові клітини не є сильно вираженою, або, можливо, проявляється лише 
через довший період часу.

Таблиця 3. 
Кількість колоній клітин лінії HEp-2.

Контроль,
Hep-2

HEp-2, оброблені мітоміцином  
і кондиціонованим середовищем МСК

Концентрація кондиціонованого  
середовища

50% 25% 12,5% 6,25%

1% вмісту лунки 45 27 10 11 12
10% вмісту лунки 840 826 800 820 820
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Отже, було виявлено, що окрім відновлення уражених непухлинних 
клітин, що є основною задачею терапії з використанням МСК, 
кондиціоноване середовище МСК також може впливати на клітини 
пухлини, які призупинили клітинний цикл, стимулюючи їх до 
проліферації. Конкретного впливу кондиціонованого середовища на 
активні пухлинні клітини у цьому дослідженні виявлено не було. 

Таким чином, хоча показано, що кондиціоноване середовище 
МСК виявляє позитивний вплив на відновлення ряду ураженних 
тканин, не можна виключати ризику стимуляції розвитку раку цим 
середовищем. Дослідження механізмів непрямого впливу компонентів 
кондиціонованого середовища МСК на пухлини залишається актуальним 
питанням, вирішення якого є обов’язковим для забезпечення безпечності 
застосування МСК і кондиціонату МСК в регенеративній медицині.  
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characterized by uncontrolled cell growths in different parts of the pancreas. 
Tumors develop and these interfere with the way the pancreas works often 
shows no symptoms until the later stages, so  for this reason, it can be difficult 
to manage. We were able to identify changes in protein composition and total 
proteolytic activity in pancreatic tissues in patients with pancreatic cancer 
and chronic pancreatitis as a possible factor of oncology. Results showed 
fundamental differences in the fraction components.

Актуальність роботи: Рак підшлункової залози (РПЗ) - це 
захворювання, при якому в тканинах підшлункової залози утворюються 
злоякісні (ракові) клітини. Це агресивне захворювання, пов’язане зі 
слабким клінічним прогнозом, недостатньою ефективністю терапевтичних 
можливостей і відсутністю повного спектру методів раннього виявлення 
хвороби. Ризик і етіологія розрізняються залежно від віку і статі, а також від 
способу життя, ожиріння та діабету, факторів навколишнього середовища. 
Переважно хворіють чоловіки та люди літнього віку (40-85 років). РПЗ 
зустрічається рідко – він посідає 14-те місце в світі за поширеністю, проте 
він є одним із найбільш смертельних видів раку, щорічно забирає життя 
понад 430 000 чоловік у всьому світі. Гістологічно РПЗ характеризується 
щільною фіброзною стромою навколо пухлинних клітин. Через те, що 
позаклітинний матрикс становить більшу частину строми, деградуючі 
протеази можуть відігравати важливу роль при РПЗ. Можна висловити 
припущення, що матричні металопроїнази (ММП) є ключовими факторами 
як зростання пухлини, так і метастазів при прогресуванні раку підшлункової 
залози,  а інгібітори матричних металопротеїназ (ТІМП) - За допомогою 
регулювання активності ММП, ТІМП побічно регулюють ремоделювання 
позаклітинного матриксу, а також клітинну сигналізацію через ПКМ [Leco, 
2006]. Існують також припущення що, хронічний панкреатит (ХП) може 
розвинутись в рак підшлункової залози. Деякі дослідження показують 
певні запальні процеси, які призводять до вивільнення цитокінів та 
інших білкових молекул, що сприяють пошкодження ДНК, і ймовірні 
генетичні мутації, які сприяють розвитку метаплазії. Отже, дослідження 
та  визначення білкового складу тканин підшлункової залози за умов ХП та 
РПЗ дозволяє оцінювати процеси змін метаболічного статусу, знаходження 
певних мішеней для лікування цих патологій, тощо. 

Мета роботи: Охарактеризувати білковий склад та активність 
протеолітичних ферментів гомогенату підшлункової залози за розвитку 
хронічного панкреатиту та раку підшлункової залози.

Матеріали і методи. В ході експерименту нами було досліджено 
зразки гомогенату тканин підшлункової залози 39 людей, яких умовно було 
поділено на 3 групи (“Контроль”) перша група – це умовно здорові люди, які 
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не хворіють на хронічний панкреатит та рак. Підшлункової залози. (“ХП”) 
друга група – це люди, що є хворими на хронічний панкреатит. (“РПЗ”) третя 
група – це люди, що є хворими на рак підшлункової залози. Всі маніпуляції 
з одержання гомогенату тканини було проведено за температури +4ºC та 
було використано охолоджені реактиви і обладнання. Визначено загальну 
протеолітичну активності ферментів гомогенату підшлункової залози 
казеїнолітичним методом [Петрова, 1966] з модифікаціями. Аналіз складу 
білкових фракцій було проведено методом ензим-електрофорезу та диск-
електрофорезу у системі Лемлі у поліакриламідному гелі за присутності 
додецилсульфат натрію.

Рис. 1. Загальна протеолітична активність та активність матричних 
металопротеїназ та серинових протеїназ у гомогенаті підшлункової залози 
контролю у порівнянні з пацієнтами хворих на хронічний панкреатит та рак 
підшлункової залози (M ± m). (* – р < 0,05 у порівнянні з контрольною групою).

Результати. В даному дослідженні нами було виявлено зміни 
білкового складу тканин підшлункової залози людей хворих на хронічний 
панкреатит та рак підшлункової залози. З отриманих даних можна 
зробити висновок, що загальна протеолітична активність та активність 
матричних металопротеїназ та серинових протеїназ при хронічному 
панкреатиті збільшилась в 2,77 рази, в 3,4 рази та в 3 рази відповідно (рис. 
1). Нами було показано зниження загальної протеолітичної активності та 
активності матричних металопротеїназ та серинових протеїназ за умов 
раку підшлункової залози у порівнянні з контрольною групою в 2,1 
рази, в 2,3 рази та в 1,5 рази відповідно (рис. 1). Нами було досліджено 
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протеолітичну активність методом ензим-електрофорезу у хворих на ХП 
та РПЗ, яка показала появу 9 нових білкових фракцій з молекулярними 
масами 22, 28, 32, 41, 51, 75, 92, 112, 120 кДа у порівнянні з контролем. 
Статистично значуще зростання наявності активних форм ММП у 
порівнянні із групою умовно здорових паціентів, а особливо підвищенням 
кількості проферментів та активних форм було продемонстровано: про-
ММП-9 (92 кДа) та ММП-9 (86 кДа),  про-ММП-8 (75 кДа), ММП-7(28 
кДа) та  ТІМП-2(22 кДа) [Ярмолинская, 2012]. 

Висновки. Нами було встановлено зміни загальної протеолітичної 
активності та активність матричних металопротеїназ та серинових 
протеїназ у гомогенаті ПЗ за умов розвитку двох патологій. Встановлено 
підвищення активності певних ММП та ТІМП при ХП та РПЗ, що може 
характеризуватись деякою активацією протеолітичних ферметів та, 
логічно, реакцій, які можуть слугувати наслідком можливого зростання 
чисельності деградованих білкових молекул, певних фрагментів та 
пептидного профілю в тканині.   
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CHRONIC PANCREATITIS. We have research the blood plasma of people with 
chronic pancreatitis.  We saw an increase of the quantity of intermediate mass 
molecules as well as increased activity of serine and matrix metalloproteinases. 
These factors may indicate a pathological disturbance of homeostasis due to 
progressive destructive processes in the pancreatic tissue.

Вступ. Хронічний панкреатит(ХП) — це хронічне поліетіологічне 
запальне захворювання підшлункової залози (ПЗ), що супроводжується 
незворотними структурними змінами (фіброзними, кістозними – до 
кінцевих атрофічних), проявляється абдомінальним болем, розвитком 
екзокринної та ендокринної недостатності ПЗ та характеризується 
погіршенням якості життя хворих [Губська, 2019]. 

Активність панкреатичних ферментів та її зростання при хронічному 
панкреатиті може спричинити зміну в проникності гематоенцефалічного 
барєра (ГЕБ), що в подальшому може викликати ураження структур 
головного мозку. Серед ендогенних токсинів найчастіше зустрічаються 
молекули середньої маси (МСМ). МСМ мають нейротоксину активність 
та своїм впливом можуть змінювати проникність ГЕБ [Григ, 2015].

Протеази – це ферменти деградації. Вони гідролізують пептидні 
зв’язки і таким чином розщеплюють сполуки, що мають білкову 
природу. А також беруть участь у різних процесах в організмі: обміні 
клітинного білка, регуляції метаболічних процесів, модифікації білків, 
апоптозі[Mahajan, 2010]. 

Вивчення білкового складу плазми та протеолітичної активності у 
перспективі дозволяє оцінити процеси змін у геодинаміці, метаболічних 
процесах і передбачити можливу тяжкість протікання захворювання. 

Матеріали і методи. В дослідженні використовували плазму крові 
людей,що були поділені на 2 групи - перша група (“Контроль”) – це здорові 
люди, що не хворіють на хронічний панкреатит; друга група (“ХП”) – це 
люди, що є хворими на хронічний панкреатит. Плазму крові було отримано 
стандартним методом [Токар,1994]. Отримання молекул середньої маси 
(МСМ) та визначення їх кількості в плазмі крові відбувалось за методом 
Ніколайчука [Николайчук,1991]. Протеолітичну активність визначали 
за методом розщепленням казеїну в якості субстрату протеолітичними 
ферментами, які знаходяться в пробі. Для диференціювання ферментів 
згідно їх будови активного центру, до інкубаційного середовища додавали 
інгібітори - ЕДТА (для інгібування метал-залежних протеїназ) та ПМСФ 
(для інгібування серинових протеїназ).

Результати
Отримані результати визначення протеолітичної активності плазми 

крові наведено на рис.1.
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Рис.1 Протеолітична активність у плазмі крові людей  
з хронічним панкреатитом

(М±m, n=7), р < 0,05 відносно контролю;
К.од./мг білку – казеїнолітичні одиниці на мг білку.

Як видно з представленних даних (рис.1), в плазмі крові людей хворих 
на ХП було виявлено зростання загальної протеолітичної активності, 
активності матричних металопротеїназ та активності серинових протеїназ, 
Так, загально протеолітична активність зросла на 127% порівняно з 
контрольною групою (30,59±2,34 к.од./мг білку в здорових на противагу 
69,61±3,45 к.од./мг білку в ХП) , активність серинових протеїназ зростає 
на 87% порівняно з контрольною групою (26,76±5,38к.од./мг білку в 
здорових на противагу 49,94±3,61к.од./мг білку в ХП), як і два попередні 
показники рівень активності матричних металопротеїназ показує ріст, а 
саме на 206% порівняно з контрольною групою (11,47±2,41к.од./мг білку 
в здорових на противагу 35,12±9,87к.од./мг білку в ХП).

Кількість молекул середньої маси отриманих з плазми людей, що 
мають ХП є більшою ніж кількість МСМ ,що було отримано з плазми 
здорових людей. Так в людей з ХП в плазмі крові спостерігається 
підвищення вмісту МСМ на 46% (0.535±0.047у.о. в здорових на противагу 
1.147±0.12у.о. в ХП) порівняно з контрольною групою людей

Висновки. Нами було виявлено підвищення кількості МСМ та 
протеолітичної активності в плазмі крові людей хворих на ХП. Отримані 
дані свідчать про активні деструктивні процеси в організмі за даної 
патології, які призводять до підвищення активності компонентів 
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протеолізу та появі в кровотоці більшої кількості молекул середньої 
маси, що в подальшому прогресуванні може призвести до подальшого 
розвитку порушень системи травлення, розвитку діабету та остаточної 
втрати екзокринної та ендокринної функції органу. 
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CURCUMIN EFFECT ON EXPRESSION OF lncRNA H19, MIAT, MALAT1, 
HOTAIR DURING ANOXIA/REOXYGENATION INJURY.  Here we have 
checked a hypothesis that curcumin can influence on the expression of lncRNAs 
H19, MIAT, MALAT1, HOTAIR which have approved vital role in cell response to 
myocardial infarction. In our research, we used neonatal mouse cardiomyocytes 
and pretreatment for 24 hours with 5 uM solution of curcumin before subjecting 
cells to anoxia/reoxygenation. We show that curcumin significantly decreases 
the level of necrotic cells after A/R. Curcumin pretreatment decreases expression 
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of lncRNA H19 in groups DMSO+A/R, Cur+Normoxia, Cur+ A/R compared to 
control. MIAT expression raises in DMSO+A/R samples but significantly falls in 
Cur+A/R group. Level of HOTAIR expression increases after subjecting cells to 
A/R and after treatment with curcumin. MALAT1 shows no significant changes 
in its expression in all groups.

Куркумін – це біоактивнна речовина класу поліфеноли, яка виділена 
із коренів рослини Curcuma longa та має суттєвий вплив на покращення 
показників функціонування серця за його патологій, за рахунок своєї 
антиоксидантної, протизапальну, антиапоптотичної дії [Li, 2020]. Вплив 
куркуміну на клітинному рівні пояснюється активацією сигнальних каскадів 
та транскрипційних факторів [Mokhtari-Zaer, 2018]. Довгі некодуючі РНК 
(днкРНК) є одним із механізмів клітинної відповіді на гіпоксію і виступають 
як регулятори транскрипції великої кількості білків і залучені у регуляцію 
апоптозу, аутофагії, перелаштування метаболізму тощо [Hobuß, 2019].

Метою цієї роботи стала перевірка гіпотези про вплив куркуміну на 
експресію днкРНК H19, HOTAIR, MIAT, MALAT1 під час за аноксії-
реоксигенації. Таке дослідження допоможе зробити перший крок до 
розуміння механізму дії куркуміну на днкРНК у контексті  клітинної 
моделі гострого інфаркту. 

У дослідженні використовувалася первинна культура клітин 
неонатальних кардіоміоцитів миші. Для виділення клітин застосовувався 
протокол описаний у [Balatskyi, 2017] із певними модифікаціями. Після 
двох днів культивування до клітин додавали живильне середовище із 
розчином куркуміну у ДМСО у концентрації 5 мкМ після чого клітини 
росли у цьому середовищі протягом 24 годин. У контрольні зразки 
додавали ДМСО. Вміст ДМСО не перевищував у пробах 0,02%. Для 
моделювання аноксії-реоксигенації клітини поміщалися у герметичний 
бокс, заповнений сумішшю 5% СО2 та 95%  N2. Для підрахунку 
рівня некрозу у клітинній культурі ми застосовували флуоресцентну 
мікроскопію. Для забарвлення живих клітин використовувався вітальний 
флуоресцентний барвник Hoechst (фінальна концентрація - 20  мкг/мл) 
, а для ідентифікації некротичних клітин – йодид пропідуму (фінальна 
концентрація – 0,5 мкг/мл). Із зразків проводили виділення тотальної 
РНК, зворотню транскрипцію та кількісну ПЛР у реальному часі. Як 
референсний ген брався β-актин миші. 

Отримані результати флуоресцентної мікроскопії свідчать, що 
куркумін у концентрації 5мкМ достовірно знижує рівень некротичних 
клітин під час моделювання аноксії реоксигенації (Рис.1). За умов 
нормоксії рівень некротичних клітин дорівнював 8,6±3,3% для контролю 
із ДМСО та 5,1±2,4% для куркуміну. Після аноксії-реоксигенації рівень 
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некрозу для контрольних клітин з ДМСО зростав на 12,4% та досягав 
20±4,9% (p<0.01), тоді як за умови обробки клітин куркуміном рівень 
некрозу залишався на низькому рівні та сягав лише 9,0±4,8%, що є 
статистично значущим результатом в порівнянні із необробленими 
клітинами (p<0,05).

Рис.1. Відсоткова частка 
некротичних клітин забарвлених 

йодидом пропідіуму .    ** - p 
< 0,01 порівняння між групою 

нормоксії та аноксії. # - p < 
0,05 у порівнянні між групами 

речовин.

Рис.2. Відносна експресія днкРНК  (A) H19, (Б) HOTAIR, (B) MIAT, (Г) 
MALAT1. Референсний ген – β-актин. * - p < 0.05, ** - p < 0,01 порівняння 

між групою нормоксії та аноксії. # - p < 0,05, ## - p < 0,01,   ### - p < 0,001 у 
порівнянні між групами речовин.

Проведена кількісна ПЛР у реальному часі показує, що куркумін 
впливає на експресію обраних днкРНК. Експресія днкРНК Н19 
статистично значимо знижувалася (p<0.01) в усіх групах в порівнянні із 
контрольною підгрупою (ДМСО+нормоксія) (Рис.2.А). ДнкРНК HOTAIR 
не показала статистичного зростання під час аноксії у контрольній 
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групі (р > 0.05), проте у порівнянні між групами ДМСО+нормоксія 
та куркумін+нормоксія і ДМСО+А/Р та куркумін + А/Р виявилося 
статистично значущим (p<0,01) та (p<0,001) відповідно (Рис.2.Б). Рівень 
експресії МІАТ значно зріс під час впливу аноксії на культуру клітин 
(р<0,01). Використання куркуміну сприяло зниженню експресії цієї 
днкРНК після впливу А/Р, і у той самий час не впливало на загальний 
рівень експресії МІАТ під час нормоксії (Рис.2. В). Рівень експресії 
MALAT1 ніяк статистично значимо не змінювався (р > 0, 05) (Рис.2. Г).

Таким чином, було показано, що куркумін у концентрації 5 мкМ знижує 
рівень некрозу у кардіоміоцитах після впливу аноксії-реоксигенації. 
Також було встановлено, що куркумін впливає на експресію таких 
днкРНК як H19, HOTAIR, MIAT проте не має жодного впливу на днкРНК 
MALAT1. 
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PALAMARCHUK M., DASHCHENKO M., KATASHYNSKA D., RAKSHA 
N. PURIFICATION AND CHARACTERISATION OF SERINE PROTEASE 
FROM LEPTINOTARSA DECEMLINEATA. Serine proteases are being widely 
used in different industries. Therefore, there is a great demand for innovative 
sources of serine proteases. Insects, including Leptinotarsa decemlineata, 
do meet the main requirements for the sources of enzymes. The aim of the 
research was to optimize the method of serine protease purifications. Affinity 
chromatography on Benzamidine Sepharose and gel-filtration on Sephadex G 
25 were used to purify serine proteases. Characterization of obtained serine 
proteases was performed by enzyme electrophoresis in 12% SDS-PAGE using 
gelatine, collagen, and fibrinogen as substrates. Additionally, caseinolytic 
activity and activity against the chromogenic substrate were examined.

XXI століття характеризується значним попитом на розробку нових 
фармацевтичних препаратів та екологізацію виробництв, тому ринок 
ферментних препаратів значно розширився. 60% світового ринку ферментів 
займають протеїнази, в тому числі й серинові, які широко використовуються 
в різних галузях промисловості. Проте вичерпність ресурсних баз та 
коштовність окремих етапів виробництва зумовлюють необхідність пошуку 
нових доступних джерел сировини для одержання ферментів з покращеними 
властивостями. Увагу дослідників у даному контексті привертають комахи, 
у тому числі й Leptinotarsa decemlineata, які широко поширені у нашій 
кліматичній зоні і можуть бути використані для одержання функціонально 
активних білків. Тому, метою даної роботи було оптимізувати метод виділення 
серинових протеїназ з біомаси Leptinotarsa decemlineata та проаналізувати 
їхню активність з використанням різних субстратів.

Заморожену біомасу Leptinotarsa decemlineata зважували та перетирали 
до порошкоподібного стану, поступово додаючи рідкий нітроген. Після 
чого гомогенізували у 50 мл 0,1 М трис-HCl буфері (рН 7,4), що містить 
0,13 мМ NaCl, 1 мМ ЕДТА, 0,25% сахарозу та 0,5% тритон Х-100 з 
розрахунку 5 мл буферу на 10 грам матеріалу. Проби залишали на 15 хв 
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при температурі +4°С після чого двічі центрифугували (10000 g, 40 хв). 
Супернатант відбирали і піддавали очистці за допомогою хроматографії, 
що поділяє за розмірами, на колонці з сефадекс G 25. Отримані фракції 
ліофільно висушували та після розведення у відповідному буфері 
використовували для подальших досліджень. 

Фракцію серинових протеїназ одержували методом афінної  
хроматографії на колонці з бензамідин сефарозою. Ліофілізат розчиняли 
у 10 мМ трис-HCl буфері, рН 8 та наносили на колонку, попередньо 
урівноважену цим же буфером. Елюцію адсорбованих білків проводили 
використовуючи 50 мМ гліцин-HCl буфер, що містить 1 М NaCl, 
рН 3. Швидкість всіх хроматографічних етапів складала 120 мл/год. 
Хроматограма даного етапу очистки наведена на рис.1.

Рис. 1. Хроматограма одержання фракції серинових протеїназ  
з L. decemlineata методом афінної хроматографії на колонці з бензамідин 

сефарозою: 1 – незв’язана фракція; 2 – фракція серинових протеїназ

На наступному етапі одержану фракцію очищали від надлишку солей 
за допомогою хроматографії, що поділяє за розмірами, на колонці з 
сефадекс G 25. Стабільна швидкість всього хроматографічного процесу 
складала  300 мл/год. Після цього отриману пробу ліофілізували для 
зручності проведення подальших досліджень та контролів.

Для виявлення активних серинових протеїназ у одержаній білковій 
фракції було проведено ензим-електрофорез у 12% ДСН-ПААГ з 
використанням желатину, фібриногену та колагену як субстратів. 
Одержані результати свідчать про низьку активність серинових протеїназ 



164

за використання як субстрату фібриногену (рис. 2А) та високу активність 
у випадку використання желатину  (рис. 2Б) і колагену (рис. 2В). 
Молекулярна маса активних ферментів складала 23 кДа та 65 кДа.

Рис. 2. Типова ензим-електрофореграма аналізу фракції серинових протеїназ 
з використанням як субстрату фібриногену (А), желатину (Б), колагену (В): М1 – 

маркери молекулярних мас: плазмін та деградовані форми, відповідно (85, 65, 32 кДа); 
М2 – маркери молекулярних мас: трипсин (23 кДа); 1 – фракція серинових протеїназ

Оцінка здатності серинових протеїназ згортати плазму крові 
показала, що за певної концентрації (2,5 мкг та 5 мкг сумарного білка 
у 200 мкл інкубаційного середовища) одержані серинові протеїнази 
здатні до згортання плазми крові, а отже виявляють тромбіноподібну 
активність. При чому тромбіноподібна активність серинових протеїназ за 
концентрації 5 мкг є в 6,5 разів вищою ніж за концентрації 2 мкг і складає 
65% відносно контрольних 100% у тромбіну.

Спектрофотометричними методами було визначено казеїнолітичну 
та амідолітичну активності одержаних серинових протеїназ. Для 
оцінки загальної протеолітичної активності серинових протеїназ було 
використано метод визначення казеїнолітичної активності, що базується 
на спектрофотометричному вимірюванні продуктів гідролізу казеїну 
ферментами проби при 280 нм. Так, отримане значення оптичної 
щільності в перерахунку на одиниці казеїнолітичної активності 
становить 0,88 К.од.∙мг-1 білка. А для оцінки амідолітичної активності 
використовували хромогенний субстрат H-D-Val-Leu-Lys-pNA(S2251). 
Кількість вивільненого під дією ферменту р-нітроаніліну (pNA)  
визначали спектрофотометрично, вимірюючи оптичну щільність проби 
при 405 нм впродовж 60 хв. Отримані результати свідчать про здатність 
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серинових протеїназ розщеплювати специфічний хромогенний субстрат.
Отже, було оптимізовано методику одержання фракції серинових 

протеїназ із загального екстракту тканин L. decemlineata, яка включала 
етап афінної хроматографії на колонці з бензамідин сефарозою та етап 
хроматографії, що поділяє за розмірами, на колонці з сефадекс G 25. 
Також було охарактеризовано активність одержаних серинових протеїназ 
з використанням різних субстратів. Отримані результати свідчать про 
можливість використання L. decemlineata як потенційного джерела для 
одержання серинових протеїназ.
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Raynich Y., Bondarenko L. Shayakhmetova G., Kovalenko V. 
DETERMINATION OF ADENYL NUCLEOTIDES CONTENTS AND 
ENERGY CHARGE LEVELS IN RAT TESTIS CELLS WITH METFORMIN 
ADMINISTRATION AT THE METABOLIC SYNDROME. Metabolic syndrome 
is a cluster of symptoms (increased blood pressure, high blood sugar levels, 
excess abdominal body fat, abnormal cholesterol or triglyceride levels), 
which occurring together, increase risk of heart diseases, strokes and diabetes 
incidences. The search for its effective pharmacotherapy is currently one of the 
urgent problems of modern medicine, because this pathology in recent years 
has captured all age populations and is rapidly spreading around the world. 
The urgency of this problem is difficult to overestimate, as a meta-analysis of 
large-scale clinical trials has shown that about 2 billion people all round the 
world have this diagnosis. In developed countries, the overall incidence rate 
reaches 24% among men and 23.4% among women. In addition, the increasing 
prevalence of this pathology is accompanied by a decrease in sperm quality 
among adult men with metabolic syndrome. A number of studies show that 
the metabolic syndrome can impair the reproductive function of men, their 
endocrine status and sperm quality parameters. Metabolic syndrome-induced 
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changes in testicular glucose metabolism and mitochondrial bioenergetics, 
impaired ATP, ADP, and AMP levels, as well as changes in energy levels, 
can significantly affect testicular cell function and subsequently have serious 
adverse effects on men’s reproductive function. The aim of our study was to 
investigate the effect of metformin on the content of adenyl nucleotides and 
changes in energy charge in the testes of pubertal rats on the background of 
metabolic syndrome.

Метаболічний синдром являє собою комплекс порушень обмінних 
процесів, що протікають у людському організмі. Пошук засобів його 
ефективної фармакотерапії наразі є однією з актуальних проблем сучасної 
медицини, адже дана патологія, яка охоплює 4 основні захворювання, а 
саме: вісцеральне ожиріння, дисліпідемію, гіперглікемію та гіпертонію, 
за останні роки захопила усі вікові популяції й стрімко поширюється 
світом. Актуальність цієї проблеми важко переоцінити, бо метааналіз 
широкомасштабних клінічних досліджень показав, що близько 2 
мільярдів людей у світі мають цей діагноз. У розвинених країнах 
загальний показник захворюваності сягає 24% серед чоловіків і 23,4% 
серед жінок [Sigit, 2020]. 

Крім того, зростання поширеності даної патології, супроводжується 
зниженням якості сперми серед дорослих чоловіків з метаболічним 
синдромом. Низка досліджень показує, що метаболічний синдром може 
погіршувати репродуктивну функцію чоловіків, їх ендокринний статус 
та параметри якості сперми [Martins, 2019]. Викликані метаболічним 
синдромом зміни в метаболізмі глюкози в яєчках і мітохондріальній 
біоенергетиці, порушення співвідношення рівнів АТФ, АДФ і АМФ, а 
також зміни рівнів енергетичного заряду можуть суттєво позначитись 
на функціонуванні клітин сім’яників та спричинити згодом серйозний 
негативний вплив на чоловічу фертильність. Метою нашої роботи було 
вивчення впливу метформіну (препарату першого вибору при терапії 
метаболічного синдрому) на вміст аденілових нуклеотидів та зміни 
енергетичного заряду у сім’яниках щурів пубертатного віку на тлі 
метаболічного синдрому. 

Експерименти проводились на самцях щурятах-відйомишах з 
початковою масою тіла (50-70) г, віком 3 тижні. Тварин методом 
рандомізації розподіляли на 3 групи, по 10 щурят в кожній: 1-а група: 
контроль – інтактні тварини; 2-а група: модель метаболічного синдрому 
– повна заміна води для пиття 10% розчином фруктози протягом 60 днів 
[Bettaieb, 2014]; 3-а група: на тлі метаболічного синдрому через 30 днів 
від початку його моделювання пероральне введення метформіну в дозі 
266 мг/кг маси тіла у 1% крохмальному гелі протягом 30 днів.
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Було досліджено зміни вмісту аденілових нуклеотидів та зміни 
енергетичного заряду у сім’яниках щурів пубертатного віку. Результати 
нашого дослідження наведені в Таблиці 1. З наведених даних видно, що 
на тлі метаболічного синдрому відбувається вірогідне зниження вмісту 
АТФ та АДФ, супроводжуване паралельним зростанням вмісту АМФ. 

Таблиця 1
Вміст аденілових нуклеотидів та рівні енергетичного заряду в клітинах 

сім’яників за умов введення щурам метформіну на тлі метаболічного синдрому

Контроль 
(інтактні щури)

Метаболічний 
синдром (МС)

Метаболічний 
синдром 

+ метформін
Вміст АТФ, 

мг/мг 439,83±18,71 336,93±28,69* 353,45±17,99*#

Вміст АДФ, 
мг/мг 845,76±38,56 429,68±29,50* 709,78±87,81*#

Вміст АМФ, 
мг/мг 497,10±18,99 510,55±14,10 565,79±54,52*#

Енергетичний 
заряд 0,48 0,43 0,35

*- р<0,05 (відносно інтактного контроля)
# - р<0,05 (відносно показників групи з метаболічним синдромом)

Енергетичний заряд у контрольній групі тварин становив - 0,48, при 
метаболічному синдромі рівень енергетичного заряду знижувався – 0,43, 
а на тлі введення метформіну також відзначалось вірогідне зниження 
рівня енергетичного заряду – аж до 0,35.

Застосування метформіну не призводило до повної нормалізації 
даних показників, що свідчить про необхідність поглиблених досліджень 
фармакологічних ефектів метформіну з акцентом саме на біоенергетичні 
процеси, щоб дати можливість більш надійно оцінити його вплив при  
довгостроковому застосуванні даного препарату.

Одержані нами результати цілком узгоджуються із даними інших 
авторів, які встановили наявність чіткої залежності вмісту АТФ та 
АДФ від концентрації глюкози у крові [Yang, 2020]. Характер впливу 
метформіну на вміст АТФ, АДФ, АМФ в наших експериментах може бути 
зумовлений тією обставиною, що даний препарат, здатен стимулювати 
утворення АМФ та пригнічувати утворення АДФ і АТФ, інгібуючи 
процеси фосфорилювання аденілових нуклеотидів у ході опосередкованої 
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активації аденозин 5′-монофосфат протеїнкінази. 
Одержані нами результати тим більш важливі, що численні 

дослідження продемонстрували здатність позаклітинних нуклеотидів, 
головним чином АТФ і меншою мірою AДФ, регулювати багато 
біологічних процесів, включаючи згортання крові, загоєння ран, 
запалення, які суттєво порушені при метаболічному синдромі та діабеті 
[Cruz, 2020]. 
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DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL HYPERHOMOCYSTEINEMIA. 
Elevated levels homocysteine, known as hyperhomocysteinemia (HHcy), cause 
of development different diseases including neurodegenerative diseases of 
the brain. Our research is aimed at determining the effect of HHcy on the 
proteolytic activity in the brain of rats. An increase of the proteolytic activity 
of matrix metaloproteinases and serine proteinases was found in brain 
homogenates of the rats. Futher studies of changes proteolytic activity of 
rats tissues homogenates with experimental HHcy will help to find a better 
understanding of biochemical processes of this pathology which is important 
in development of new approches in diagnosis and HHcy treatment principles.

Гіпергомоцистеїнемія (ГГЦ) вважається незалежним фактором 
пошкодження мозку, погіршення когнітивних функцій та пам’яті. 
Численні експерименти на щурах, що страждали ГГЦ, продемонстрували 
накопичення гомоцистеїну у головному мозку, що викликало порушення 
росту, нервові та когнітивні дисфункції у ЦНС [Algaidi, 2006; Streck, 
2004; Delwing, 2004]. Сьогодні все більше досліджень підтверджують, що 
ГГЦ є ключовим фактором таких нейродегенеративних змін, як епілепсія, 
інсульт, хвороба Альцгеймера та деменція.

У літературі розрізняють декілька механізмів нейротоксичності 
гомоцистеїну. ГГЦ призводить до розвитку окиснювального стресу, що 
виникає внаслідок інгібування антиоксидантних ферментів, утворення 
супероксид-аніону за рахунок NO-синтази, порушення функціонування 
позаклітинної супероксиддисмутази, активація НАДФ-оксидази. 
Окиснювальний стрес, викликаний гомоцистеїном, призводить до 
накопичення активних форм кисню, звідси слідує дисфункція ендотелію 
та пошкодження стінок судин [Petras, 2014]. Зміни синтезу NO в ендотелії 
чи накопичення диметиларгініну та активних форм кисню призводить 
до порушення судинорозширювальної дії NO. Внаслідок зниження 
синтезу та дії NO розвиваються зміни мозкового кровообігу, що може 
стати пусковим механізмом розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. 
Зниження функціональної здатності NO та гіпоперфузія головного мозку 
викликає підвищений синтез β-амілоїду, що пригнічує функціонування 
ендотелію, чим же й викликає порушення мозкового кровообігу [Toda, 
2016]. Деякі дослідження вказують на розвиток нейродегенерацій при 
ГГЦ за рахунок надмірної стимуляції рецептору N-метил-D-аспартату 
і/або зниженні поглинання глутаміну, що зафіксовано у гіпокампі та 
парієтальній корі головного мозку щурів [Cunha, 2012].

Наше дослідження спрямоване на вивчення змін протеолітичної 
активності у тканинах мозку щурів за розвитку ГГЦ. Для експерименту 
було створено модель ГГЦ на білих нелінійних щурах-самцях, яким 
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внутрішньошлунково за допомогою катетеру вводили D,L-тіолактон 
гомоцистеїну гідрохлориду (Acros Organics, Італія) на 1% розчині 
крохмалю у дозі 200 мг/кг маси тіла 1 раз на добу упродовж 8 тижнів. 
Щурів кожної вікової категорії (одно- та шестимісячні) розподіляли на 
дві підгрупи (по 7 особин у кожній) - контрольна та експериментальна. 
Щурів виводили з експерименту методом декапітації. Гомогенізацію 
тканин мозку здійснювали у Трис-HCl буфері, рН 7,4 у співвідношення 
1:10 (тканина:буфер). Гомогенат центрифугували при 3 000 об/хв 
протягом 15 хвилин. Надосадову рідину відбирали та використовували 
для експерименту. Визначення протеолітичної активності здійснювали 
казеїнолітичним методом [Петрова, 1966].

Нами було виявлено, що у одномісячних щурів з експериментальною 
ГГЦ спостерігається підвищення протеолітичної активності матриксних 
металопротеїназ на 58% та серинових протеїназ на 42%, порівняно з 
контрольною групою щурів (рис.1).

Рисунок 1. 
Протеолітична 

активність у 
тканинах мозку 

одномісячних 
щурів за розвитку 

експериментальної 
ГГЦ

Ми спостерігали зміни протеолітичної активності у тканинах мозку 
щестимісячних щурів з експериментальною ГГЦ. Було встановлено 
підвищення протеолітичної активності матричних металопротеїназ на 
25% та серинових протеїназ на 13% порівняно з контрольною групою 
щурів (рис.2).

Експеримент проводили на щурах різної вікової категорії – 
одномісячні та шестимісячні – з метою дослідження впливу підвищеного 
вмісту гомоцистеїну на організм залежно від віку. Було встановлено, 
що у шестимісячних щурів з ГГЦ протеолітична активність матричних 
металопротеїназ у тканинах мозку більша на 11%, порівняно з 
екпериментальною групою одномісячних щурів. Огляд літератури 
інформує про те, що експериментальна ГГЦ у 6-місячних щурів 
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супроводжується ультраструктурними дегенеративними змінами 
мікросудин мозку – ендотеліальна та перицитарна дегенерація. Ці зміни 
є ознакою хвороб головного мозку, таких як хвороба Альцгеймера, 
хвороба Паркінсона. [Kim, 2002] У 8-тижневих щурів ГГЦ викликала 
ендотеліальну дисфункцію, що характеризувалася зниженням активності 
ендотеліальної NO-синтази зі змінами у VCAM-1 та вмістом GLUT-
1 у головному мозку [Lee, 2004]. Зміни у розвитку та функціонуванні 
тканин мозку спостерігаються у щурів усіх вікових категоріях, але 
ми припускаємо, що дорослі та старі щури більш чутливі до впливу 
підвищених концентрацій гомоцистеїну, внаслідок чого розвиваються 
нейродегенеративні захворювання. 

Рисунок 2. 
Протеолітична 

активність у тканинах 
мозку шестимісячних 

щурів за розвитку 
експериментальної ГГЦ

Значна кількість досліджень показує, що підвищений вміст гомоцистеїну 
в організмі викликає активацію ММП-9, що призводить до руйнування 
білків базальної мембрани, і, як наслідок, порушення цілісності ендотелію 
мозку, викликає витік макромолекул у піальні мікросудини мозку. 
[Lominadze, 2006; Tyagi, 2009] До того ж дослідження демонструють, що 
при ГГЦ у тканинах мозку щурів зростає протеолітична активність і ММП-
2, і ММП-9, в результаті чого руйнуються компоненти позаклітинного 
матриксу та білки щільних контактів, що викликає порушення гемато-
енцефалічного бар’єру [Kalani, 2014] Відповідно до зазначеного вище, 
ми припускаємо, що зростання протеолітичної активності матричних 
металопротеїназ у тканинах мозку щурів усіх вікових категорій, при ГГЦ 
призводить до нейродегенеративних змін організму. 

З огляду літератури відомо, що ГГЦ збільшує активність 
ацетилхолінестерази у корі головного мозку та гіпокампі щурів. 
Ацетилхолінестераза – серинова протеаза, що забезпечує гідроліз 
нейромедіатору ацетилхоліну у холінергічних синапсах мозку, де 
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присутність цього ферменту спрямована на припинення передачі 
сигналів, опосередкованих ацетилхоліном, у синаптичну щілину. При 
цьому посилення активності ацетилхолінестерази викликає підвищення 
вмісту прозапальних цитокінів, тому що ацетилхолінестераза гідролізує 
ацетилхолін, що вважається протизапальною молекулою, яка здатна 
пригнічувати синтез прозапальних медіаторів [Scherer, 2014]. Результати 
наших досліджень також вказують на зростання протеолітичної 
активності серинових протеаз у мозку щурів при ГГЦ. 

Встановлено зміни протеолітичної активності матричних 
металопротеїназ та серинових протеїназ у мозку щурів за розвитку ГГЦ. 
Ми припускаємо, що підвищений вміст гомоцистеїну в організмі викликає 
зростання протеолітичної активності у ЦНС за рахунок чого збільшується 
ймовірність розповсюдження нейродегенеративних захворювань. 
Додаткові дослідження особливостей змін протеолітичної активності у 
мозку при ГГЦ сприятимуть кращому розумінні біохімічних процесів 
за умов даної патології, що може бути використано для створення нових 
методів діагностики та лікування ГГЦ.
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SEMENIUK L., KONONENKO N., RAKSHA N. THE METHODOLOGY 
OF PEPTIDE POOL SEPARATION OF BLOOD PLASMA BY THE USE OF 
CHROMATOGRAPHY. Identification and characterisation of the peptides 
makes possible the search of the biomarkers in diagnostics, as well as the 
creation of effective therapeutic drugs based on peptides.  Reversed-phase 
chromatography on divinylbenzidine was chosen to fractionate the peptides 
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according to their hydrophobic properties.  Elution of peptides was performed 
by reducing the polarity of the solution using a gradient increase in the 
concentration of the organic compound — acetonitrile.  The step gradient 
reduces the total chromatography time and immediately elutes the desired 
peptides.  The molecular weight and purity of the obtained peptide fractions 
after chromatographic separation were determined by disk electrophoresis in 
18% of SDS-PAGE by Laemmli method.

Останнє десятиліття характеризуються значним розвитком 
пептидоміки – одного з новітніх напрямів фізико-хімічної біології, в 
межах якого вивчають склад, функції, механізми утворення та елімінації 
пептидів. Аналіз присутності та характеристика пептидних фракцій 
можуть бути корисними не тільки з теоретичної точки зору, але і з 
практичної – диференціація діагностики патологічних станів та пошук 
потенційних фармакологічних агентів. 

Основній масі пептидів з пептидного пулу у кровотоці характерна 
присутність біологічної активності. Загальновідомо, що рівень пептидів 
варіює залежно від метаболічного стану організму і, в певній мірі, 
служить прогностичним критерієм порушення обмінних процесів. Будь-
які порушення клітин, тканин або органів, в результаті патологічних 
умов, викликають суттєві зміни в якісних і кількісних характеристиках 
пептидного пулу організму. Таким чином, пептидний пул розглядається 
як показник біохімічного статусу і фізіологічного стану організму, а 
ідентифікація та характеристика пептидів відкриває можливості для 
пошуку біомаркерів у діагностиці. Пептиди є перспективним джерелом 
для розробки нових терапевтичних засобів, адже вони характеризуються 
як високоспецифічні, безпечні, біотолерантні та ефективні фармакологічні 
агенти. 

Метою даної роботи було оптимізувати умови фракціонування 
пептидного пулу з плазми крові методом обернено-фазової хроматографії. 
Обернено-фазова хроматографія залишається найбільш широко 
використовуваним методом ВЕРХ для розділення пептидів.

Всі операції проводилися на льоду. Після кожної маніпуляції проби 
витримували протягом 15 хв.  Плазму розморожували прогріванням на водяній 
бані (37 °С) протягом 20 хв, після чого осаджували хлорною кислотою, калій 
гідроксидом та етиловим спиртом з подальшим спектрофотометричним  
визначенням у супернатанті концентрації пептидного пулу при 254 нм 
проти холостої проби, яка вміщувала фізіологічний розчин в об’ємі 
рівному досліджуваному об’єму плазми. Для очищення розчиненого зразка 
пептидного пулу від залишків високомолекулярних білків використовували 
білкові концентратори – ультрафільтраційні пристрої для центрифугування 
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з поліефірсульфоновою мембраною. Центрифугували зразок пептидного 
пулу протягом 40 хв при 2000 обертів/хв. Для розділення зразку пептидного 
пулу використовували обернено-фазову хроматографію, що розділяє 
молекули згідно їх гідрофобності.  Для хроматографічного розділення 100 
мг пептидного ліофілізованого пулу, отриманого з плазми крові щурів, 
розчиняли у 5 мл 0,1% фосфатної кислоти (Буферний розчин А). Зразок 
пептидного пулу наносили на хроматографічну колонку Resource™ RPC 
3 мл з дивініл бензидином у якості носія. Стабільна швидкість нанесення 
складала 1 мл/хв. Для елюції використовували буферний розчин Б – 70% 
розчин ацетонітрилу у 0,1% фосфатній кислоті. Елюцію проводили 
ступінчастим градієнтом.

Рис. 1. Хроматограма 
фракціонування 

пептидного пулу з 
плазми крові щурів 

з використанням 
ступінчастого градієнта 

для елюції: 1-3 – зв’язані 
фракції

Рис. 2. Електрофореграма 
фракцій, отриманих 

після обернено-фазової 
хроматографії пептидного 

пулу з плазми крові щурів з 
використанням ступінчастого 

градієнта для елюції: 1 – набір 
стандартів молекулярної 

маси поліпептидів; 2 – 
високомолекулярна фракція; 3 – 
вихідний зразок;   4 – незв’язана 

фракція; 5 – зв’язана фракція 
1; 6 – зв’язана фракція 2; 7 – 

зв’язана фракція 3

Для розділення пептидного пулу методом обернено-фазової 
хроматографії методика елюції з використанням ступінчастого градієнта 
є найоптимальнішою, оскільки  дозволяє точно встановлювати 
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концентрації органічної речовини для елюції конкретного пептиду, та 
дозволяє скоротити загальний час хроматографії.

Пептидні зразки, отримані після хроматографічного розділення були 
переведені у воду методом діалізу. Наступним етапом було замороження 
зразків при -20 °С та ліофільне висушування протягом 6 годин. Також 
методом диск-електрофорезу у 18% ДСН-ПААГ за методом Леммлі було 
визначено молекулярну масу та чистоту отриманих фракцій пептидів 
після хроматографічного розділення.

Таким чином, було підібрано умови для ефективного поділу пептидного 
пулу, що відкриває значні перспективи для наступної ідентифікації 
біомаркерів для діагностики та пошуку біологічно активних пептидів з 
метою створення на їх основі нових фармакологічних засобів.

Шуть Т.1, Білоножко Ю.2, Пірко Я.2, Пірко Н.1
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SHUT T., BILONOZHKO YU., PIRKO J., PIRKO N. PREPARATION OF 
AQUEOUS EXTRACTS OF EUROPEAN MISTLETOE (VISCUM ALBUM 
L.) FOR CYTOGENETIC RESEARCH. Mistletoe is a parasitic plant that 
is of not only scientific but also practical interest. I’ts extracts are used for 
the preparation of cytostatic and antitumor drugs. A method for preparing 
hydrogen extracts of mistletoe was developed. Aqueous extracts of mistletoe 
with concentrations of 1:10 and 1:20 caused significant changes in the time 
of the main phases of the cell cycle, and when the solution was concentrated 
at a concentration of 1: 2, a significant cytostatic effect was observed in the 
absence of germinated roots.

Vіscum album L. (омела біла або омела європейська) – широко 
розповсюджений вид на території більшості країн Європи, в тому числі 
й в України [Zachwatowicz, 2008; Krasylenko, 2020]. Належить до роду 
Viscum, який об’єднує близько 60 видів [Barney, 1998], що паразитують на 
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різноманітних видах деревних рослин. Серед останніх нараховують до 500 
видів дерев (омела оселяється як на голонасінних, так і на покритонасінних 
рослинах) [Kartoolinejad, 2007;  Ahmed, 2015; Bilgili, 2020].

Науковий та практичний інтерес V. album становить не лише як 
паразитична рослина. Оскільки у різних частинах V. album містяться 
різноманітні хімічні речовини (алкалоїди, аміни, терпени, віскотоцин, 
лецитін, вітамін С, гістамін та інш.) її використовують при традиційному 
лікуванні досить широкого спектру захворювань таких як діабет, головний 
біль, безпліддя, астма, гіпертензія, нервове напруження та ін. [Barberaki, 
2015; Srdic‐Rajic, 2016; Halenar, 2017; Jeong, 2017; Matthes, 2020]. 

В якості лікарського препарату переважно використовують екстракти 
з різних частин V. album [Holandino, 2020]. Відомо, що екстракти 
лікарських рослин можуть по різному впливати на спадковий апарат 
клітин, спричиняючи мітозостимулюючий або навпаки – мітозостатичний 
вплив [Песня, 2011]. Прийнято вважати, що низка хімічних речовин які 
входять до екстрактів омели мають цитостатичну та протипухлинну дію, 
а також здатні активувати апоптоз.

Таким чином, питання впливу водних екстрактів омели білої на 
основні етапи клітинного циклу та спадковий апарат клітин є актуальним.

Для отримання водних екстрактів Viscum album було зібрано листя 
та молоді пагони з рослин, що зростали на клені сріблястому (Acer 
sacchárinum L.) у місті Києві та Київській області. Рослинний матеріал 
було промито від пилу, очищено від бруду та комах. Після просушування 
підготовані частини омели використовували для приготування водного 
екстракту. Для цього рослинний матеріал максимально подрібнювали 
за допомогою рідкого азоту та заливали гарячою дистильованою водою. 
Після чого суміш підігрівали та розмішували протягом 20 хв. Отриману 
суміш залишали при кімнатній температурі на добу для екстракції. Далі 
рослинний екстракт відфільтровували та центрифугували в пробірках 
епендорф протягом 5 хвилин за умов 5000 об./хв. В подальшому екстракти 
доочищували шляхом повторного центрифугування за умов 14500 об./хв. 
протягом 3 хвилин. Отриманні екстракти зберігали в холодильнику. 

Для цитогенетичних досліджень були використані декілька варіантів 
приготування водних екстрактів:  30 г наважки рослинного матеріалу з 60 
мл води (1:2), 10 г з 100 мл води (1:10), 10 г з 200 мл води (1:20), 10 г з 500 
мл води (1:50), 10 г з 1000 мл води (1:100).

В результаті проведених досліджень впливу водних екстрактів омели 
білої на  меристематичні клітини Alium cepa L. вдалося виявити певні 
цитогенетичні порушення, а саме: утворення хромосомних мостів, 
злипання та нерозходження хромосом, багатополюсні мітози тощо. 

Найбільший рівень цих порушень спостерігався за умов використання 
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концентрацій водних екстрактів омели білої 1:10 та 1:20. При дії розчину 
з концентрацією 1:2 спостерігався значний цитостатичний ефект, що 
проявлялося у відсутності пророслих коренів цибулі. 

Рослини на розчинах концентрацією 1:2 майже не формували коренів, 
тоді як сама цибулина зберігала життєздатність та нарощувала зелені 
частини. Дослід повторювали тричі – кожного разу результат збігався. 
Таким чином можна припустити, що значна концентрація активних 
речовин розчину мала цитостатичний вплив на клітини коренів, що не 
дозволяло їм розвиватися.

На екстрактах з іншою концентрацією корені також росли не однаково. 
Так найкраще вони відростали на екстракті з концентрацією 1:100, а 
найгірше – на 1:10. Також помічено, що корені при концентраціях 1:10 та 
1:20 дуже швидко ставали ламкими та відпадали на другий-третій день 
після їх відростання, а при концентрації 1:10  та 1:2 вони гнили приблизно 
на другий день після відростання. Цибулини гнили тим швидше, чим 
вища була концентрація екстракту (через чотири дні після посадки для 
1:10 та через тиждень для 1:100). 

Крім того під час аналізу мітозу виявилося, що у коренях з усіх 
експериментальних зразків спостерігається зміщення пулу мітозів у часі, 
що також вказує на певну цитостатичну дію розчинів. Це означає, що 
речовини які містяться в водному екстракті омели білої здатні впливати 
на клітинні структури (імовірно пов’язані з білками цитоскелету, що під 
час мітозу формують веретено поділу).

Таким чином вдалося виявити певні цитологічні порушення в 
кореневій меристемі луку під дією водних екстрактів омели білої які мали 
різну концентрацію активних речовин.
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YANKOVSKA D., LEONTIEVA T., USENKO O. EFFECT OF QUARTCETIN 
AND RUTIN BIOPHLAVONOIDS ON FUNCTIONAL ACTIVITY OF GREEN 
ALGAE CULTURES WITH DIFFERENT SPECTRUM OF LIGHTING. The 
influence of quercetin and rutin bioflavonoids on the functional activity of green 
algae cultures under different lighting spectrum has been studied. It was found 
that the most effective for growing in biotechnological complexes of green 
algae Monoraphidium griffiti and Acutodesmus dimorphus is the addition of 
100 μg / dm3 of bioflavonoids quercetin and rutin using spectral illumination 
of green and red with a biomass increase of 12.7% and 10.9%, respectively.

Флавоноїди становлять великий клас ароматичних поліфенольних 
вторинних метаболітів, широко поширених в рослинах. З літературних 
джерел відомо більш ніж 9000 флавоноїдів, які присутні в різних видах 
і частинах рослин, таких як овочі, фрукти, зерно, бобові, трави, коріння, 
листя, насіння тощо. Флавоноїди у великій кількості містяться в харчових 
продуктах і напоях рослинного походження, наприклад у фруктах, овочах, 
чаї, какао та вині, тому їх називають дієтичними флавоноїдами. Хімічно 
флавоноїди мають загальну структуру 15-вуглецевого скелета, який 
складається з двох фенільних кілець (A і B) і гетероциклічного кільця (C, 
кільце, що містить кисень). Ця вуглецева структура може бути позначена 
абревіатурою C6-C3-C6.

Більшість флавоноїдів у природних умовах присутні у формі 
глікозидів. Через різноманітність їх хімічної структури, яка обумовлена 
приєднаними замісниками, вони виконують ряд важливих функцій 
в рослинах. Беруть участь у захисті рослин від біотичних (патогенні 
мікроорганізми) та абіотичних стресів (УФ-випромінювання, тепло), а 
завдяки своїм антиоксидантним властивостям вони також підтримують 
окислювально-відновний стан у клітинах. Завдяки низькому окисно-
відновному потенціалу можуть відновлювати сильні вільні радикали 
(супероксиди, алкільні радикали, гідроксильні радикали) [Mierziak, 2014]. 
Взаємодія між рослинами може бути як позитивною так і негативною 
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залежно від концентрації фенольних сполук, включаючи і флавоноїди 
[Усенко, 2008; Сакевич, 2008].

Термін «біофлавоноїд» був введений у літературу для позначення 
флавоноїдів, які мають біологічну активність. До них відносяться кверцетин, 
рутин, геспередин та інші. Кверцетин — біоактивна природна сполука, 
побудована на флавоновій структурі nC6(кільце A)-C3(кільце C)-C6(кільце 
B), кристалічна нерозчинна тверда речовина жовтого кольору, що має 
гіркий смак. Кверцетин має медичні властивості, зокрема протиалергічні, 
протизапальні, протиракові, серцево-судинні, протипухлинні, противірусні, 
антидіабетичні, імуномодулюючі, антигіпертензивні та гастропротекторні 
ефекти [Lakhanpal, 2007]. Рутин (кверцетин-3-O-рутинозид) являє собою 
глікозид флавонола, також відомий як вітамін P. Він синтезується у вищих 
рослинах як засіб захисту від УФ-випромінювання та хвороб. Фенольна 
частина молекули пов’язана з цукром (це гідрофільна частина молекули), 
збільшуючи розчинність молекули у воді. Гідроліз рутина глюкозидазою 
призводить до утворення кверцетину та рутинози, ця ферментативна 
реакція може здійснюватися мікрофлорою кишечника. 

Відомий вплив фенольних сполук на життєдіяльність водоростей 
[Усенко, 2010; Usenko, 2019], а також їх алелопатичні взаємодії з вищими 
водяними рослинами в яких вміст цих сполук на порядок більше [Сакевич, 
2008; Usenko, 2014].

Метод використання біофлавоноїдів для підвищення продуктивності 
гідробіонтів мало вивчений з точки зору біотехнологічних досліджень 
[Kirpenko, 2015]. Особливо це важливо при отриманні високоефективної 
біомаси водоростей, що містить біологічно корисні речовини (білки, 
вуглеводи, ліпіди та інше), які накопичуються за рахунок дії біологічно 
активних речовин. Резистентність водоростей до дії біологічно 
активних речовин обумовлюється біологічними особливостями видів, 
що функціонують на фоні впливу ряду екологічних чинників. До них 
відносяться величини концентрацій діючих речовин, часу їх впливу 
на клітини, pH середовища, температури, сумісної дії декількох 
біологічно активних речовин тощо [Усенко, 2010]. Одним з таких 
способів є використання світлодіодних джерел при вирощуванні 
фотосинтезирующих систем в умовах штучного освітлення.

Для визначення впливу біофлаваноїдів використовували культури 
зелених водоростей родин Selenastraceae (Monoraphіdіum griffithii 
(Berk.) Komark.-Legner. HPDP-105) і Scenedesmaceae (рід Acutodesmus – 
Acutodesmus dimorphus (Turpin) P. Tsarenko HPDP-108) з колекції штамів 
водоростей Інституту гідробіології НАН України. 

Водорості вирощували на середовищі Фитцджеральда в модіфікації 
Цендера и Горема в діапазоні температур 20–24°С у логарифмічній 
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фазі росту. Для дослідження використовували лампи при інтенсивності 
освітлення 2500 К Philips (біле) та фітолампи: Flora-Glo кольорова 
температура 2800K комбінованого зеленого (490-550 нм) і червоного 
спектру (630-650 нм) і Pover-Glo кольорова температура 18000K 
домінування синього спектру (450-480 нм) з чергуванням світлого і 
темнового періодів 16:8. При дослідженні культур зелених водоростей 
експозиція складала 14 діб з додаванням біологічно активних речовин 
на першу добу досліджень. При визначенні направленості дії біологічно 
активних речовин використовували хімічно чисті біофлавоноїди 
(кверцетин та рутин) в діапазоні концентрацій 50–200 мкг/дм3. 

Відносну швидкість росту водоростей (µ) визначали:
, де  x – початкова біомаса водоростей; dx – приріст біомаси водоростей 

через певний час; dt – час росту культур [Сакевич, 2009].
При проведенні досліджень з представниками родини Selenastraceae 

(Monoraphidium griffiti) і Scenedesmaceae (Acutodesmus dimorphus) за дії 
біофлаваноїду кверцетину було встановлено, що найбільший адаптивний 
потенціал відносної швидкості росту зареєстровано при спектральному 
освітленні зеленого і червоного кольору 12,8 % і 10,7 % відповідно за 
концентрації 100 мкг/дм3 (рис. 1). За дії синього спектру спостерігалось 
в основному пригнічення, а білого менш ефективне по відношенню до 
зеленого і червоного.

Рис. 1. Вплив біофлаваноїду кверцетину на відносну швидкість росту 
культур зелених водоростей Monoraphіdіum griffithii і Acutodesmus dimorphus за 

різної інтенсивності освітлення: 
1 – зеленого і червоного, 2 – білого і 3 – синього спектру)

За дії біофлаваноїду рутину було встановлено, що найбільший 

адаптивний потенціал відносної швидкості росту зареєстровано при 
спектральному освітленні зеленого і червоного кольору 12,7 % і 10,9 % 
відповідно за концентрації 100 мкг/дм3 (рис. 2). За дії синього спектру 
спостерігалось невелике стимулювання при концентрації 50 мкг/дм3, а 
білого менш ефективне по відношенню до зеленого та червонного і навіть 
у Acutodesmus dimorphus без додавання біофлавоноїду до пригнічення.
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Рис. 2. Вплив біофлаваноїду рутину на відносну швидкість росту культур 
зелених водоростей Monoraphіdіum griffithii і Acutodesmus dimorphus за різної 

інтенсивності освітлення: 
1 – зеленого і червоного, 2 – білого і 3 – синього спектру)

Таким чином проведені нами дослідження показали, що найбільш 
ефективним для вирощування в біотехнологічних комплексах культур 
зелених водоростей Monoraphidium griffiti і Acutodesmus dimorphus 
являється додавання 100 мкг/дм3 біофлавоноїдів кверцетину та рутину з 
використанням спектрального освітлення зеленого і червоного кольору з 
приростом 12,7 % і 10,9 % відповідно. Враховуючи отримані результати 
використання біофлавоноїдів можна розглядати як новий напрямок 
біотехнологічних досліджень.
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Amino-acid substitution models are typically applied in phylogenetic 
analyses by choosing the best-fitting model from among a selection of pre-
computed empirical models. However, with the availability of larger data sets 
there is now a greater opportunity to apply data-specific substitution models. 
Nevertheless the methods used to calculate substitution rates are often time-
consuming and therefore require efficient computational methods. In this 
study we test the computational efficiently and accuracy of four methods for 
computing amino-acid substitution rate models. Data-specific substitution 
models were estimated using P4, PAML, IQ-TREE, and FastMG from 
simulated and empirical amino-acid data sets. The simulated data sets were 
generated using a given simulation model and tree, with different lengths, 400, 
1500, and 8000 sites. Maximum likelihood (ML) trees were inferred using 
the data-specific models, and their topologies and scores were assessed with 
respect to the simulation model and simulation tree. The FastMG and IQ-
TREE took less than one hour to estimate a data-specific model, while PAML 
took a maximum of 19 hours and P4 estimations varied between 84 hours and 
one month. Most resulting trees recovered the simulation tree topology, except 
20% of ML trees inferred from the 400 site data sets, which indicated that 
part of these data sets were short to estimate an accurate data-specific model, 
regardless the model estimation methodology. The ML analyses using the 
P4-estimated models had the closest ML tree scores to the simulation model 
inferences, while the remaining data-specific model analyses had a slightly 
higher difference and were similar between them. Most data-specific models 
had similar accuracy estimating the tree branch lengths, except FastMG-
estimated models, from which the resulting trees had the highest distance 
to the simulation tree. The ML tree inferred using the IQ-TREE-estimated 
models had the lowest distance. The pre-computed models, LG and the best-
fitting model indicated by IQ-TREE, the cpREV model, were also tested using 
the simulated data sets and had always lower accuracy than data-specific 
models, showing lower ML scores and more distant tree lengths. Additionally, 
phylogenetic analyses using data-specific models estimated from published 
empirical data sets outperformed the best-fitting pre-computed models used 
in the original analyses, showing always higher ML tree score. The four 
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estimation methodologies were able to estimate accurate rate matrices from 
the data-at-hand, and outperformed always pre-computed models, based on the 
ML tree score and tree estimation accuracy. Given the accuracy and time-cost, 
IQ-TREE estimated models seems to have the best advantage.

Андрейчук Р.
МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНА СТРУКТУРА ПЛОДУ  

PHYTEUMA SPICATUM L. (CAMPANULACEAE)

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського, 4, Львів, 79000, Україна
e-mail: roksolanaandreychuk01@gmail.com

Andreychuk R. MORPHO-ANATOMY STRUCTURE OF THE FRUIT OF 
PHYTEUMA SPICATUM L. (CAMPANULACEAE). We conducted research of 
morphological and anatomical structure of the fruit of Phyteuma spicatum. 
The aim was to study the structure of the fruit and compare with similar 
structure of some representatives of the family Campanulaceae in connection 
with the phylogenetic data. The capsule has slits in the lower part of the 
fruit, which facilitate seed release from the capsule. It opens using axicorns 
(the lignified strands of the septas). Axicorns are trapezium-shaped and are 
located vertically up to the base of the fruit. We define dehiscence in Phyteuma 
spicatum like septifragal-hippocrepiform dehiscence. Anatomical structure 
and dehiscence of the fruit in Phyteuma spicatum is similar to Campanula 
latifolia (Campanula s.str.-clade).

У флорі України наводять чотири види роду Phyteuma L. (Phyteuma 
orbiculare L., Phyteuma tetramerum Schur, Phyteuma Vagneri A. Kern., 
Phyteuma spicatum L.) [Mosyakin, 1999]. За даними філогенетичного 
аналізу [Chao Xu, 2020], Phyteuma належить до спільної клади разом із 
представниками родів Asyneuma Griseb. & Schenk, Physoplexis (Endl.) 
Schur, Petromarula Hedwig f., Cylindrocarpa Rgl., Sergia Fed., Campanula 
L. підродини Campanuloideae Schönland. Phyteuma spicatum – трав’яниста 
багаторічна рослина з дрібними квітками, зібраними у суцвіття колос. 
Плід – коробочка, яка відкривається отворами по боках [Вісюліна, 1961]. 
А. Колаковський [1995] виокремив для такого коробчастого плоду тип 
Фітеуми, для якого характерними є двосторонні симетричні коробочки з 
тонкими прозорими стінками, наявність двох апікальних аксикорнів, які 
майже по всій довжині зрощені із зовнішньою оболонкою і відкривають 
коробочки внизу щілинами, іноді із розірваними краями [Колаковський, 
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1995]. Таким чином, незрозумілим є, чи отвори в плоді утворюються по 
боках чи є апікальними і яким чином відбувається розкривання плоду.

Ми дослідили зовнішню та внутрішню структуру зрілої коробочки 
Phyteuma spicatum (на стадії формування отворів) на тотальних 
тимчасових препаратах та зрізах під світловим мікроскопом з метою 
доповнити морфологічні дані анатомічними, з’ясувати механізм його 
розкривання та порівняти структуру цього плоду із раніше дослідженими 
плодами [Andreychuk, 2019; Andreychuk, 2020]. Збір плодів проводили на 
території Високогірного біологічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка 
в селі Кваси Рахівського району Закарпатської області.

Зрілий плід у Phyteuma spicatum L. – нижня, 2-гніздна, багатонасінна, 
ребриста, суха коробочка. Довжина зрілого плоду 0,7-0,8 см, діаметр 0,3х0,5 
см. Плоди щільно скупчені на осі, сидячі, в обрисах сплощено-овальні. 
Поверхня плоду гладенька, з вираженими жилками, які іноді розгалужені. 
Між жилками помітні два видовжені заглиблення, які розташовані один 
навпроти одного в міжпучкових ділянках оплодня. Чашолистків 5, 
ланцетні, неопадні, загинаються донизу або горизонтальні. Віночок разом 
з тичинками та стовпчиком скручуються, всихаються та опадають. 

На поздовжньому зрізі помітно, що середню частину зав’язі займають 
роздвоєні плаценти, які кріпляться до центральної колонки, лопаті 
плацент відхиляються доверху і донизу, до них кріпляться насінини. 
Центральна колонка цілісна, продовжується знизу до верху плоду, на 
поперечних перерізах має трикутну форму. Гнізда розділені короткими 
перегородками, в перерізі овальні. На поперечних перерізах також 
помітно, що одне гніздо зав’язі є меншим. В меншому гнізді плоду 
міститься в середньому від 14 до 20 насінин, в більшому гнізді – від 19 до 
27 насінин (n=10). Тобто в цілому плоді міститься від 33 до 47 насінин. 
Насінини овальні, блискучі, гладенькі, розташовані багаторядно в 
кожному гнізді, 1,0-1,2 мм завдовжки, 0,7 мм завширшки, дещо сплощені 
та мають вузеньке ”крило” з одного боку.

Екзокарпій складається із одного шару клітин, які нездерев’янілі. 
Мезокарпій складається із 10-12 шарів клітин, потовщений в ребрах, 
нездерев’янілий. Ендокарпій представлений одним шаром клітин, 
нездерев’янілий. Провідна система плоду Phyteuma spicatum представлена 
6-9 провідними пучками у стінці зав’язі, які проходять в ребрах (на 
схемах меншому гнізду відповідає 1 провідний пучок, більшому – 6 
пучків) та провідними пучками в центральній колонці, яких у верхній 
частині плоду є 2, а нижче вони об’єднані у кільце провідних тканин (Рис. 
1 б). На поперечних перерізах помітні два механічні тяжі, які  кріпляться 
до центральної колонки (Рис. 1 б). На поздовжніх перерізах помітно, 
що ці механічні тяжі прикріплені до центральної колонки і займають 
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всю зав’язь по довжині (Рис. 1 а, в). Реакція на здерев’яніння тканин 
показала, що ці тяжі являють собою ділянки здерев’янілої паренхіми в 
перегородці плоду. На поперечних зрізах тяжі здерев’янілої паренхіми 
мають трапецієподібну форму, а на поздовжньому перерізі – видовжені 
і їхні носики спрямовані до стінки плоду вниз. Клітини епідерми, яка 
вкриває їх, дрібні, нездерев’янілі.

Рис. 1. Схематичне зображення плоду Phyteuma spicatum 

в поздовжньому перерізі (а), схематичні поперечні перерізи плоду на 
різній висоті (б) та поздовжній переріз в дозрілому плоді із помітними тяжами 

здерев’янілої паренхіми (в). На схемах a та б – здерев’яніла паренхіма позначена 
чорним, а горизонтальні лінії на а відповідають поперечним схемам на б.  

На рисунку в стрілка показує на тяж здерев’янілої паренхіми, від’єднаний від 
центральної колонки.

У дозрілій сухій коробочці цей тяж здерев’янілої паренхіми 
скручується назовні таким чином, що відтягує ділянку оплодня 
від центральної колонки, утворюючи отвір. Щілина розкривання 
формується по нижньому краю заглиблення, згодом заглиблення ще 
більше вдавлюється, а нижній край відхиляється назовні, що створює 
отвір для висипання насінин при струшуванні. При формуванні отвору 
перегородки плоду відокремлюються від центральної колонки та 
розриваються по нижньому краю. Саме цей тяж здерев’янілої паренхіми 
А. Колаковський називав аксикорном [Колаковський, 1995]. На відміну 
від даних А. Колаковського ми визначаємо спосіб розкривання плоду 
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Phyteuma spicatum як септифрагально-підковоподібний, з вертикальним 
аксикорном, з’єднаним по всій довжині плоду з центральною колонкою.

Вивчений нами раніше представник родини Campanulaceae (Asyneuma 
canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk) [Andreychuk, 2020], має коробочку, 
яка відкривається у верхній частині, де і локалізовані майже горизонтальні 
короткі аксикорни. Спосіб розкривання плоду Asyneuma canescens є 
септифрагально-підковоподібним та поздовжньо-ламінальним. Ще один 
вид – Campanula latifolia L., який за молекулярними даними [Roquet, 2009] 
є представником Campanula s.str.-клади підродини Campanuloideae, має 
отвори розкривання розміщені при основі плоду, аксикорн приєднаний до 
центральної колонки по всій довжині і спосіб розкривання септифрагально-
підковоподібний [Andreychuk, 2019]. Ми вважаємо, що за вищепереліченими 
ознаками структура плоду Phyteuma spicatum більше подібна до плоду 
Campanula latifolia, ніж до Asyneuma canescens (локалізація аксикорнів та 
отворів розкривання, спосіб розкривання плоду). Виявлене нами протиріччя 
між даними філогенетичного аналізу щодо близької спорідненості родів 
Phyteuma та Asyneuma і порівняльно-карпологічними даними потребує 
подальшого дослідження. 
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Horupakha V., Shpagin V. PECULIARITIES OF SPACE DIDISION OF 
LANDSCAPE EXHIBITIONS IN BOTANICAL GARDEN ON THE SAMPLE 
OF THE O.V. FOMIN BOTANICAL GARDEN OF TARAS SHEVCHENKO 
NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV. The article deals with problems of 
spatial organization of landscape exhibition complexes in the environs of 
botanical gardens. There were analyzed the regularities of functional zoning of 
specialized exhibition complexes of the leading countries of the world, revealed 
possibilities of application of similar zoning in the conditions of botanical 
gardens, outlined both the problems and the ways of their overcoming. The 
conclusions of the article are verified with the results of designing the exhibition 
complex for the O.V. Fomin Botanical Garden.

Актуальність. Глобальні екологічні проблеми в останні десятиліття 
значно підвищили просвітницьку роль ботанічних садів. Однією з нових 
перспективних форм роботи з населенням  може стати проведення в 
ботанічних садах виставок робіт майстрів ландшафтного мистецтва з 
характерною для них велелюдністю. Зважаючи на специфіку ботанічних 
садів як науково-просвітницьких та освітніх установ, дана форма наразі 
потребує всебічного наукового аналізу, зокрема, аналізу просторових 
рішень. 

Наукова новизна. В даній роботі здійснено системний аналіз 
просторового зонування провідних світових ландшафтних виставкових 
комплексів, і на основі аналізу вперше зроблено висновки щодо можливої 
просторової організації зон виставкових комплексів в ботанічних садах, 
зокрема в Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна. 

Метою роботи є визначення закономірностей просторового зонування 
виставкових комплексів просто неба в наукових установах, зокрема, 
в ботанічних садах, на прикладі проекту виставкового комплексу в 
Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна.
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Принципи організації виставкових комплексів на спеціалізованих 
майданчиках в цілому детально розглянуті в [Лоренц, 2008]. В науковій 
літературі приділено також значну увагу питанням дизайну виставок 
[Северин, 2015] та проблематиці організації просторів виставкових 
комплексів [Даниленко, 2005]. Є також дослідження, направлені на 
відображення національної специфіки в дизайні виставкового середовища 
[Майстровская,1997] Водночас у науковій літературі не представлений 
аналіз можливості просторової організації виставкових просторів просто 
неба в специфічних умовах ботанічних садів. 

Аналіз типової структури спеціалізованих виставкових комплексів з 
експозиціями майстрів садово-паркового мистецтва засвідчує можливість 
умовно розбити виставкові простори на дві частини – власно сам виставковий 
майданчик і нерозривно пов’язана з ним вхідна група, основним завданням 
якої можна вважати підготовку відвідувача до перегляду робіт експонентів. 
Досвід успішного проведення профільних виставок у Ботанічному саду імені 
академіка О.В. Фоміна в 2019 та 2020 рока засвідчив, що принципи просторової 
організації експозиційного майданчика на ділянці «Система» потенційно 
відповідають загальним вимогам, які висувають до загальноміських відкритих 
виставкових територій. Зокрема для цієї ділянки характерні:

• цілісність і естетичність сприйняття, а саме:
• підпорядкування планувального рішення території виставкового 

простору ракурсу сприйняття об’єкта експозиції;
• вписування об’єкту експозиції в навколишнє середовище і одночасно 

«підпорядкування» оточення об’єкту експозиції;
• достатня для розміщення експозицій площа земельної ділянки з 

потрібною інсоляцією;
• можливість застосування сценарного підходу до створення 

виставкового простору, орієнтованого на сприйняття експозиції 
різними групами відвідувачів;

• можливість організації культурного та наукового супроводження 
відвідувачів в межах виконання просвітницької функції Ботанічного 
саду;

• можливість розміщення додаткових об’єктів благоустрою, малих 
архітектурних форм, елементів озеленення, необхідних для 
успішного проведення експозиційних заходів;

• зручність розміщення експозиційної ділянки в центрі міста з 
розвиненою системою міського транспорту, що дозволяє швидко 
дістатися експозиційної ділянки з будь-якого району Києва.

При всіх перевагах з точки зору організації виставкових заходів, 
зазначеній ділянці характерні і недоліки, обумовлені специфікою 
діяльності Ботанічного саду як науково-просвітницької та освітньої 
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установи. До числа таких недоліків можна віднести:
відсутність можливості заїзду транспорту та спеціальної техніки, такої 

як автокрани, що накладатиме обмеження на використання в експозиціях 
великовагових елементів;

складність маршрутів підходу до експозиційного майданчика;  
неможливість створення павільйонів значних розмірів для 

демонстрації великої кількості сортових рослин, нових винайдених 
сортів та предметів садової культури (на прикладі Chelsea).

Слід зазначити, що ці недоліки експозиційного майданчика наразі не 
є критичними, але з роками їхня значимість збільшуватиметься разом зі 
зростанням потоку відвідувачів виставки.

Табл. 1. Типові функціональні зони та складові світових ландшафтних 
виставкових комплексів.

Зона логотипу виставки  (Chelsea, Harlow carr)

Зона реклами, повідомлень (Hyde Hall, Malvern)

Зона конференцій, симпозіумів (Hampton court palace)
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Зона відпочинку (Harlow carr,Tatton Park)

Вказівники на виставку (Hyde Hall, Wisley)

Як було зазначено вище, обов’язковою умовою реалізації потенціалу 
експозиційного майданчика є грамотна організація його вхідної групи, 
і це питання потребує детального вивчення В таблиці 1 наведено 
перелік основних зон і складових вхідних груп, які є в загальновідомих 
виставкових комплексах Chelsea, Harlow carr, Tatton Park, Wisley, Hyde 
Hall, Malvern, Rosemoor, Hampton court palace, Сhatsworth.

1. Логотип (Табл.1). Логотип є фокусною точкою і, як правило, 
композиційним центром у всіх представлених виставках. Крім іншого, 
він інформує про спрямованість  виставки.

2. Зона реклами (як правило, розташована на шляхах транзиту 
відвідувачів). Для цієї зони характерно лінійне (зручне для сприйняття 
в русі) розміщення рекламних матеріалів найчастіше інформаційного 
характеру в графічному виконанні. 

3. Одна або декілька зон для проведення конференцій, симпозіумів та 
майстер-класів. Вони є невід’ємними складовими виставкового комплексу, 
і водночас для них характерні чіткі візуальні кордони (наприклад огорожа 
з рослинних елементів).

4. Одна або декілька зон для відпочинку просто неба з меблями 
легкого монтажу/демонтажу та мобільними МАФами. Як правило, вони 
розташовані віддалено від велелюдних зон виставки і в них створені 
умови для найбільш комфортного перебування в затишному місці.
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5. Інформаційні вказівники. Вони спрямовують та організують потоки 
відвідувачів на виставці. Це можуть бути короби, банери, постери, 
елементи універсальних експозиційних систем. З фото видно, що всі ці 
зони та складові не потребують значних площ і, відповідно, можуть бути 
розміщені в умовах практично будь-якого ботанічного саду. 

Табл.2. Проектна пропозиція

1. Зони реклами та логотипу 2. Зона конференцій

3. Зона урочистостей  4. Зона перепочинку (кава-брейк)
5. Вид з пташиного польоту 

Для перевірки можливості використання описаних вище елементів 
вхідної групи виставкового комплексу в Ботанічному саду імені академіка 
О.В. Фоміна нами було розроблено ескізний дизайн вхідної групи 
виставкового комплексу. Графічна частина проекте наведена в Табл. 2.  
Представлені фото засвідчують можливість створення тут всіх основних 
зон вхідних груп провідних світових  ландшафтних виставок.  

Таким чином, на прикладі аналізу можливостей створення 
виставкового комплексу в Ботанічному саду імені О.В. Фоміна нами було 
показано, що:

• території таких наукових установ, як ботанічні сади, в цілому 
придатні для розміщення експозиційного майданчика та виразної 
вхідної групи виставок, фестивалів, оглядів-конкурсів робіт 
майстрів садово-паркового мистецтва; 
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• в міру розвитку виставкової діяльності і збільшення потоку 
відвідувачів може виникнути потреба у виділенні окремих площ 
під великі виставкові павільйони та організації руху транспортних 
засобів до місць монтажу експозицій.
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Humeniuk M., Voitsekhivska O. PERSPECTIVE OF USING MAGNOLIA 
SPECIES IN MAKING URBAN LANDSCAPES MORE GREEN. In terms of 
urban environment, representatives of Magnoliaceae family stay in constant 
influence from negative factors: shift in ecological conditions, environmental 
pollution, increase in numbers of industrial enterprises, anthropogenic load 
- all this makes a big negative influence on plant’s growth and development. 

The work’s goal was to find especiallities in display of decorative features 
by plants in urban environment. The researched plant species, that was taken 
from O. V. Fomin Botanical garden’s collection, grow in an open grounds 
of the city. They pass certain growth cycle of seasonal development, which 
means, that analysing different factors of negative influence of environment 
may help in differentiating the most perspective forms for further introduction 
in Kiev city’s environment.

Забруднення атмосферного повітря, зміна кількісного і якісного 
складу ґрунтів, виникнення «островів тепла» – це наслідки глобальної 
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урбанізації довкілля. Питання антропогенного забруднення міських 
екотопів стає все більш актуальним у сучасному світі. Озеленення 
мегаполісів потребує детального дослідження, тому що не всі рослини 
здатні виживати в таких умовах.

На сьогодні особливої популярності у озелененні населених місць 
набувають високодекоративні форми рослин роду Magnolia. Оригінальна 
форма крони, великі запашні квіти та плоди восени – все це притаманно 
цій екзотичній реліктовій рослині. Дуже привабливо вона виглядає в 
якості солітера, в парках чи скверах, може бути основним елементом 
в художньому оформленні міста. Головною умовою при вирощуванні 
магнолій є достатнє водозабезпечення та освітлення, а також 
врахування її габітусу  у  дорослому віці. Істотною перевагою рослин 
роду Magnolia є їхня адаптованість до умов урбанізованого середовища, 
що робить їх перспективними для використання у зеленому будівництві 
урбанізованих ландшафтів. 

Наукова новизна роботи. Донедавна основною проблемою 
інтродукованих рослин, зокрема магнолій, було підвищення їхньої 
морозо- та зимостійкості. Наразі, внаслідок аридизації клімату, яка 
особливо виражена в умовах міста, виникає новий спектр несприятливих 
факторів для росту і розвитку рослин. Дослідження адаптивного 
потенціалу рослин роду Magnolia сприятиме інтродукції цих рослин в 
умовах міста, а також збереженню і поповненню їхньої колекції. 

Метою роботи було проаналізувати видове і сортове різноманіття 
магнолій, з’ясувати особливості впливу екологічних факторів міського 
середовища на ріст і розвиток рослин, оцінити адаптаційний потенціал 
рослин, а також виявити найбільш перспективні види  для використання 
у зеленому будівництві міста Києва та інших урбанізованих територій.

Магнолія – одна з найдавніших рослин, яка першою почала з’являтись 
на території України в парках та ботанічних садах Києва, Львова, Харкова 
та Одеси. Хоча рослина і теплолюбна, але добре акліматизувалась  і до  
кліматичних умов Європи, що обумовлено її високим адаптаційним 
потенціалом.

Рід Магнолія (Magnolia L.) налічує до 80 видів, які поширені і 
Південно-Східній Азії (50) та в Північній Америці (27) – серед яких 
лише листопадні види, здатні витримувати низькі температури. Магнолія 
оголена (M. denudata Desr.) (Рис. 1): в умовах Києва бутонізація 
починається при температурі +10 ºС, а цвітіння – при +15 ºС. Цвітіння 
триває впродовж 10-18 діб. Рослинам притаманне повторне цвітіння. 
Магнолія оберненояйцеподібна (M. obovata Thunb.) (Рис. 2): цвіте до 
появи листків, не дуже рясно, але тривало – 25 діб. Також наявне повторне 
цвітіння. Магнолія зірчаста (M. stellata Maxim.) (Рис. 3): карликовий 
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компактний вид, підходить в якості солітерної посадки. Початок цвітіння 
наступає, коли температура піднімається до +15 ºС. Магнолія загострена 
(M. acuminata L.) (Рис. 4): квітує 4-5 діб, проте особливою декоративністю 
характеризуються  не квітки, а листки. Це пов’язано зі схожістю кольорів. 
Розпускання квіток і листків відбувається майже в один час і це призводить 
до злиття кольорів. Магнолія Суланжа (M. x Soulangiana Soul.) (Рис. 5) – 
гібрид, квітує до появи листків.

Рис. 1 M. denudata Desr. Рис. 2 M. obovata Thunb.

Рис. 3 M. stellata Maxim. Рис. 4 M. acuminata L.

Рис. 5 M. x Soulangiana Soul.
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Перераховані види й гібрид зростають на території Ботанічного саду 
ім. акад. О.В. Фоміна – цінні своєю відносно високою зимостійкістю та 
посухостійкістю.

Успіх інтродукції залежить від подібності клімату до природнього 
місця зростання. Температура і вологість – основні лімітуючі фактори 
пристосування екзотів, які адаптовані  до вологого клімату. 

Мегаполіс створює власний клімат, відмінний від прилеглих територій. 
Клімат формується від щільності забудов, покриттям вулиць та кількістю 
зелених насаджень. Формується «острів тепла» - температурний феномен 
в центрі міста, збільшення температури на 1-5 ºС. 

Сезонні показники температури у Києві: максимум - +30…+35 ºС 
та мінімум -2…-6ºС (інколи -10…-15 ºС). Підвищення середньодобової 
температури та  зменшення кількості опадів у літній період на 15% згубно 
впливає на ріст і розвиток рослин, виникає нагальна потреба у штучному 
зрошуванні.

Наразі магнолії здатні пристосовуватись до навколишніх умов міста 
Києва, але недостатня кількість вологи в посушливий період негативно 
впливає на стан зелених насаджень. Відносним показником рівня 
посухостійкості є не тільки обводненість стебел, а й рівень обводненості 
листків. Форма листка у всіх видів подібна, витягнута дорсовентральна, 
але є відмінність у довжині. Наприклад, у магнолії зірчастої (M. 
stellata Maxim.) – довжина листка до 10 см, відповідно вона є добре 
адаптованою до нестачі вологи у ґрунті. Але, якщо розглядати магнолію 
оберненояйцеподібну (M. obovata Thunb.), довжина листків якої складає 
до 50 см, за високої температури у неї інтенсивність транспірації значно 
вища, що зумовлює водний дефіцит в тканинах рослин і тому цей вид 
недоцільно використовувати для озеленення  міських вулиць. 

У разі використання магнолії в озелененні урболандшафту, потрібно 
також враховувати розмір рослин в дорослому віці. Не потрібно 
загущувати територію посадками, щоб забезпечити оптимальні умови 
росту і розвитку рослин. Місце для посадки повинно бути захищене 
від протягів та знаходитися не на палючому сонці. В умовах міста, ці 
насадження також  потребують додаткового регулярного поливу. Серед 
видів та гібридів можна виділити наступні форми: M. obovata Thunb. 
та M. acuminata L. M. x Soulangiana Soul. Вони характеризуються 
високими декоративними якостями, адаптивними властивостями та є 
перспективними  в озелененні урбанізованих територій.

Таким чином можна зробити висновок, що діагностика стійкості та 
пристосування до забруднених умов довкілля відіграє велику роль в 
інтродукції нових сортів та видів і введення їх в культуру.
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Hutsalenko U., Badanina V. KOKEDAMA: PROSPECTS OF USES IN 
INTERIOR GREENING

For the first time, a comprehensive assessment of the prospects of using 
kokedama as an art of growing plants without a pot in interior landscaping was 
performed. The benefits of using kokedama, parameters of decorative kokedama 
and the composition of the soil mixture used in its creation are analyzed. 
According to the results of the analysis, it is proposed to distinguish two methods 
of landscaping of interiors with kokedama: vertical and horizontal landscaping, 
as well as two types of placement: single placement and group arrangement 
during horizontal landscaping. The choice of the appropriate methods of 
landscaping depends on the characteristics of the object of landscaping. The 
issue of plant comfort under such growing conditions and requirements for the 
range of plants for kokedama creation are considered.

  Вступ. Бажання людини прикрашати квітковими і декоративно-
листяними рослинами внутрішні приміщення різного функціонального 
призначення спонукало флористів та ландшафтних дизайнерів до пошуку 
нових оригінальних рішень для озеленення інтер’єрів. Результатом цих 
пошуків стало використання фітостін, що відрізняються особливостями 
поливу і конструктивними характеристиками [Задорожная, 2017]. 

Наразі, за умов пандемії COVID-19, пошук відмінних від традиційних 
прийомів озеленення інтер’єрів набуває ще більшої актуальності. Саме 
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тому, метою дослідження було узагальнити та проаналізувати інформацію 
про кокедаму - мистецтво вирощування рослин без горщика, - за для  оцінки 
перспектив її використання в озелененні інтер’єрів. 

Основна частина. Кокедама як мистецтво вирощування рослин без 
горщика зародилось в Японії, відгалужившись від мистецтва створення 
бонсаїв. Проаналізувавши літературу, можна стверджувати, що цей вид 
мистецтва тільки набирає популярності, особливо в нашій країні. 

У вузькому розумінні кокедамою називають кулю, яка зроблена із 
земляної суміші та загорнута у мох, у якій росте декоративна рослина 
[Sakura Shop, 2016]. Сформована із грунту куля має відповідати за розміром 
кореневій системі рослини, яку збираються висаджувати.

В таблиці наведена інформація про склад грунтосуміші для створення 
кокедами та властивості її компонентів.

Таблиця Склад грунтової суміші

Процентне співвідношення  
компонентів грунтової  

суміші представлено на рис. 1.

Оригінал Замінники

Торф «Кето» - японський чор-
ний торф з глиною (має клейку 

структуру)

Гранульований грунт для бон-
сай «Акадама» (має гарну волого-

ємність і вентиляцію)
Верховий торф (має гарну во-

логоємність, меншу зональність, 
підвищену кислотність, низький 

ступінь розкладання)

Чорна косметична глина

Мох сфагнум (Sphagnum) (має 
гігроскопічні, бактерицидні та 

протигрибкові властивості)
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На основі узагальнення літературних даних [Krissie Nagy, 2015; Martin 
Tovah, 2015] можна виділити п’ять етапів створення кокедами: підготовка 
грунтосуміші та її зволоження; формування кулі; очищення моху від бруду 
і домішок та його промивання; очищення рослини від залишків старого 
грунту та розміщення її у грунтосуміші; обгортання кулі мохом та ниткою, 
яка надає форми та тримає усю конструкцію кокедами; зволоження готової 
кокедами.

На  нашу думку, можна вести мову про два способи розміщення 
кокедами в інтер’єрі: підвісна кокедама  («струнний сад») та солітерне 
розміщення кокедами на горизонтальній поверхні (в плошці, горщику, на 
піддоні, в акваріумі, прозорій вазі тощо) (рис. 2). 

Рис. 2 Варіанти 
розміщення кокедами 

[Laidback Gardener, 2017]

Окрім того, кокедами можна розміщувати в одному місці у вигляді 
композицій з декількох кокедам, що різняться розміром. Доповненням  
можуть слугувати шматочки мармуру, граніту, туфу, гальки, стовбури, 
гілки та корчі рослин.

З дизайнерської точки зору чи функціонально та комфортно для 
людини буде виглядати підвісний сад? Звичайно, адже підвісні у повітрі 
рослини перетворюють простір у розкішний інтер’єр, схожий на джунглі. 
Окрім того, такий варіант розміщення рослин особливо актуальний у 
місцях масового скупчення людей (ресторани, готелі, торгові центри 
тощо). Особливо ефектно виглядають підвісні кокедами розміщені вздовж 
стін, меблів або при центральному розташуванні. При цьому відчувається 
максимальна близькість природи, екологічність та органічність. У такому 
випадку економиться площа приміщення та кошти, проте ускладнюється 
догляд за підвісними кокедамами. Оскільки рослина висить у повітрі -  з 
неї швидше випаровується вода, ніж з горщика. З огляду на це, на полив 
та пересадку  рослин буде витрачатися більше часу. 

На основі узагальнення літературних даних [Marsel Iseli, 2021] можна 
виділити наступні вимоги до асортименту рослин для вирощування в кулі: 
молодий вік, повільний ріст, тіневитривалість та вологолюбність рослин, 
достатньо коротка довжина стебла, розеткове розміщення листків. Окрім 
того, важливо, щоб рослини не перевищували кокедаму більш, ніж в 1,5 рази.
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До прикладу, тіньовитривалими рослинами, які цілком підійдуть для 
створення кокедами, є плющ звичайний  (Hedera helix L.), різні види 
папоротей, наприклад, нефролепіс піднесений (Nephrolepis exaltata (L.) 
Schott) та види антуріума (Anthurium Schott). На нашу думку, ідеальними 
для створення кокедами є ампельні рослини, цибулеві та повітряні епіфіти 
(Orchidaceae Juss, Bromeliaceae Juss). 

Варто також відзначити, що рослини в кокедамі більш вразливі до 
екологічних чинників, оскільки захищені тільки мохом. Саме тому 
рослини можуть знаходитися в кулі приблизно від кількох місяців до 
року. Після чого вони потребують пересадки у горщик на кілька місяців, 
щоб відновитися. 

Висновки. В контексті даного аналізу можна розглядати кокедаму як 
перспективний напрямок фітодизайну інтер’єрів.

Перевагами використання кокедеми є: єдність людини з природою, 
поліпшення мікроклімату приміщення за рахунок насичення повітря 
киснем, економія місця в приміщенні, використання кокедами для 
зонування приміщень, зменшення використання пластика з огляду на 
вирощування рослин без горщика, заощадження коштів при озеленення в 
такий спосіб офісних приміщень та ресторанів. 

За результатами аналізу пропонуємо виділити два прийоми озеленення 
інтер’єрів за участі кокедами: вертикальне (підвісна кокедама) та 
горизонтальне (солітерне та групове розміщення кокедами). Вибір 
відповідного прийому і способу розміщення залежить від характеристики 
об’єкту озеленення. 

Підвісна кокедама є найбільш перспективною в місцях масового 
скупчення людей (ресторани, готелі, торгові центри тощо) та для 
фітодизайну офісних приміщень, з огляду на їх функціональні 
характеристики. 
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A.S. Lakhturov, O.E. Smirnov. Quantum Dots based on CdTe as phytotoxic 
effectors in Allium-test model. The effect of solutions of cadmium telluride 
quantum dots (CdTe QD) as powerful cytotoxic effectors was investigated using 
a standard Allium cepa L. test system. The diameters of synthesized CdTe QD 
derived from the optical data, varied within 3-4 nm. Toxicity of experimental 
solutions of CdTe QD at the organism level was evaluated as decreasing 
of biomass growth of onion roots, and cytotoxic influence was estimated by 
proliferative activity of root meristem cells.

    
Завдяки надзвичайним фітофізичним якостям та доволі легкому синтезу 

кадмій телурові квантові точки (КТ) зарекомендували себе, як ефективний 
та вигідний матеріал у виробництві тонкоплівкових сонячних панелей, 
рідкокристалічних дисплеїв (LCD), зондуванні та біомедицині. Важливою 
особливістю цих наночасток є чітка налаштовуваність кольорової емісії 
на весь видимий спектр. Вона забезпечується зміною будови та розмірів 
наночастки. 

Нажаль, основною перепоною до комерціалізації КТ постає їх 
токсичність. Наразі є тенденція до синтезу безпечніших КТ, без включання 
важких металів. Проте, вони не мають аналогічних властивостей 
із КТ на основі кадмію. Суттєвими недоліками виступають слабша 
налаштовуваність кольорової емісії та виявлена токсичність деяких КТ на 
основі Cu. Оскільки лише КТ на основі Cd мають унікальні якості, сучасні 
дослідження направлені на модифікації поверхні КТ стабілізуючими 
речовинами, задля зменшення токсичності. 
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Метою роботи стало дослідження впливу CdTe КТ із стабілізуючим 
поверхневим лігандом меркаптопропіоновою кислотою (МПК) на рівні 
окремо взятої клітини, функціональної активності меристематичної 
тканини та організму в цілому. Для визначення токсичного впливу була 
обрана тест-система з використанням модельної рослини Allium cepa L, 
адже її широко використовують у екотоксикологічних дослідженнях через 
високу чутливість до стресорів. 

Досліджувалися 5 розчинів квантових точок на основі CdTe у 
концентрації 10 мкМ. Дослідження розмірів кристалічної (корової) 
частини квантових точок показали незначну флуктуацію у розмірах, але для 
уявлення про цілісні гідродинамічні розміри варто враховувати поверхневі 
ліганди МПК. У такому випадку гідродинамічний діаметр становить не 
більше ніж 1 нм відносно отриманих даних фотолюмінесценції, тобто у 
випадку експериментального розчину становитиме 4 нм. Як параметри 
для оцінки ступеню фітотоксичності КТ на основі CdTe використовували: 
індекс толерантності (ІТ) розрахований за масою коренів та за лінійним 
приростом коренів, ступень проліферативної активності меристем – 
мітотичний індекс (МІ) та індекс життєздатності клітин (ІЖ) на основі 
загальноприйнятого МТТ-тесту. Узагальнення впливу квантових точок на 
основі CdTe продемонстровані у таблиці 1.

Таблиця 1.  
Параметри для оцінки ступеню фітотоксичності КТ на основі CdTe

Варіант Контроль КТ 
№1

КТ 
№2

КТ 
№3

КТ 
№4

КТ 
№5

ІТ за довжи-
ною, % 100 42 34 18 28 40

ІТ за масою, % 100 34 24 12 31 42
МІ, % 100 49 42 22 41 51
ІЖ, % 100 76 71 48 74 75

Результати показали, що експериментальні розчини завдали інгібуючого 
впливу на ріст коренів A. cepa. При цьому, індекс толерантності (ІТ) 
розрахований за масою коренів показав більший вплив експериментальних 
розчинів, ніж ІТ розрахований за довжиною коренів. Помітно, що усі 
експериментальні розчини гальмували ріст більше ніж на 50% але розчин 
№3 виявив найвищу фітотоксичність. 

Для виявлення причин затримки росту за дії експериментальних розчинів 
CdTe КТ була досліджена проліферативна активність кореневих меристем. 
При аналізі впливу експериментальних розчинів на поділ клітин у меристемах 
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коренів виявлено, що найбільш гальмуючого впливу завдав розчин №3. Усі 
розчини знизили проліферативну активність більше ніж на 50%.  

Враховуючи, що цитотоксична дія CdTe КТ пов’язана із вивільненням 
іонів кадмію, які пошкоджують мітохондрії, призводять до дволанцюгових 
розривів ДНК та порушення реплікації, хромосомних аберацій, затримки 
функціональної активності та апоптозу. Було проведено дослідження 
життєдіяльності меристематичних клітин кореня. Обрана методика МТТ-
тесту базується на відновленні NADPH-залежними оксидоредуктазами  
тетразолійових барвників з утворенням нерозчинного формазану з 
характерним забарвленням. Активність ензимів можлива лише у живих 
та неушкоджених клітинах. Результати показали, що розчини №1, 2, 4, 5 
інгібували ензиматичну активність на 25-30%. Експериментальний розчин 
№3 знижував активність до 52%.

Отже, аналізуючи отримані результати можна зробити висновок, 
що ліганди МПК не здатні стабілізувати CdTe КТ у водному розчині. 
Враховуючи те, що усі експериментальні розчини є біодоступними 
та найвища токсичність була виявлена у середніх за розміром 
нанокристалів зрозуміло, що у цьому випадку більший розмір не зменшує 
проникність та токсичність, як було наведено у досліді на тест-системі 
з використанням Allium cepa L. Затримку росту рослин можна пояснити 
цитостатичним ефектом CdTe КТ, механізм якого залишається невідомим 
та потребує послідовного вивчення із залученням молекулярно-генетичних 
методологічних підходів.
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T.V. Levenets, O.E. Smirnov. HYDROGEL-PHENOTYPING OF WHEAT 
SEEDLINGS AT EARLY STAGES OF GERMINATION FOR THE DETECTION 
OF CADMIUM-RESISTANT CULTIVARS. For quick evaluation of cadmium 
tolerance in wheat a new rapid screening method based on observation of 
seedlings root system in transparent agaric plates supplied with acid-base 
indicator has been proposed. In short time significant difference in root 
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elongation between two wheat cultivars in relation to cadmium concentration 
has been observed. The increase in cadmium concentrations was accompanied 
by visual inhibition of roots secretory activity, degree of which showed some 
correlation with degree of roots growth retardation.

Кадмій, перехідний метал з атомним номером 48, добре відомий 
своїми високотоксичними властивостями, як для тваринних, так і для 
рослинних організмів. Хоча концентрації кадмію у земній корі є достатньо 
низькими, його активне застосування у промисловості у останні 100 
років різко поставило проблему кадмієвого забруднення ґрунтів та вод 
та їх можливих наслідків для здоров’я суспільства. Даний метал широко 
використовується у кадмій-нікелевих батареях живлення, виготовленні 
полівінілхлоридів та пігментів, гальванічних покриттях, у скляній 
та керамічній промисловості, значні кількості кадмію викидаються у 
повітря унаслідок спалювання викопних палив, виробництва чорних 
та кольорових металів [Rani et al., 2014], окрім того, значний внесок у 
забруднення ґрунтів дає використання фосфатних добрив [Grant and 
Sheppard, 2008]. 

Кадмій не є ессенціальним елементом, та через свій тривалий період 
напіввиведення, до 20 років, має властивість накопичуватися у організмі. 
Через здатність впливати на проліферацію. диференціацію та апоптоз клітин, 
індукувати генерацію реактивних форм кисню, взаємодіяти з сульфогрупами 
білків та ушкоджувати механізми репарації ДНК, чинить канцерогенний та 
терратогенний ефект для тваринних організмів, першочергово уражуючи 
нирки, печінку та кістки, а також репродуктивну та кардіоваскулярну 
систему [Rani et al., 2014; Rahimzadeh et al., 2017]. У випадку рослинних 
організмів, двовалентні іони кадмію також порушують надходження, 
транспорт та обмін таких необхідних елементів як кальцій, манган, цинк, 
мідь та залізо [Eker et al., 2013]. Фітотоксичність кадмію виражається у 
затримці проростання, вкороченні надземної та підземної частини рослини, 
зменшені продуктивності та біомаси, ушкодженні фотосинтетичних систем, 
пригніченні синтезу хлорофілів, загальному оксидативному стресі клітин з 
відповідними наслідками [Haider et al., 2021]. 

На наявність біодоступних форм кадмію впливає значна кількість 
ґрунтових параметрів, зокрема тип ґрунту, ємність катіонного обміну, 
мінеральний склад, а також загальний вміст органічних речовин та 
кислотність, які є найбільш впливовими. За зниження pH та підвищення 
вмісту органічних речовин спостерігається посилена акумуляція металу 
рослинами  [Kirkham, 2006]. Окрім того, на здатність поглинати та 
накопичувати кадмій впливають і характеристики самої рослини.

Механізми резистентності до кадмію, загалом, є внутрішніми, і 
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передбачають модуляцію антиоксидантної та ферментної активності, 
регуляцію метаболізму сірки, внутрішньоклітинне хелатування металів 
фітохелатинами, їх компартменталізацію у вакуолях та на клітинних 
стінках [Rizwan et al., 2016; Ghosh and Sethy, 2013]. Активне залучення 
зовнішніх механізмів детоксикації, таких як специфічне виділення 
низькомолекулярних органічних речовин кореневою системою є 
нетиповим. Відомо, що екзогенна аплікація низькомолекулярних 
органічних кислот здатна значно зменшувати фітотоксичність іонів 
кадмію, одночасно підсилюючи їх накопичення у кореневій системі 
[Zhang et al., 2020; Sebastian and Prasad, 2018].

Маючи відносно високу, у порівняні з іншими важкими металами, 
мобільність, кадмій легко поглинається кореневою системою рослини, 
після чого здатен транспортуватися до надземних частин та органів, 
і накопичуватися у них. За даними EFSA [2012], для більшої частини 
популяції основним джерелом кадмію виступають харчові продукти, 
найбільший внесок (26,9%) у який дають зерно та зернові вироби. Це 
гостро ставить питання визначення та відбору резистентних культиварів 
зернових, подальшому досліджені механізмів поглинання, транспорту та 
захисту від іонів кадмію. Відповідно до існуючи даних, Cd-толерантні 
культивари пшениці, як правило, відрізняються нижчою транслокацією 
кадмію до надземних частин, у порівнянні з такими Cd-чутливими 
культиварами [Ci et al., 2011; Arduini et al., 2014]. 

Для проведення оцінки Cd-толерантності, у якості дослідного 
матеріалу було обрано два широко використовуванні види пшениці, 
Triticum aestivum L. сорту Фаворитка та Triticum dicoccum Schrank. сорту 
Голіковська. Заздалегідь підготоване та пророщене насіння було уміщено 
у 0,8% агар  на прозорих планшетах розмірами 120х120 mm, у кількості 
12 штук на один планшет. Дослідні варіанти середовища містили 
CdCl2 у концентраціях 25 µM, 50 µM та 100 µM, контрольний варіант 
був приготований на основі дистильованої води. pH середовища було 
доведено до 6,5 pH та до 4,5 pH для двох відповідних експериментальних 
серій. Для оцінки відносної видільної активності кореневої системи 
проростків, у середовище було додано кислотно-лужний індикатор 
бромкрезоловий зелений, інтервал переходу якого знаходиться у точках 
3,8-5,4 pH, оцінка видільної активності проводилася відповідно до зміни 
площі забарвлення агаризованого середовища. Проростки вирощувалися 
протягом трьох днів без світла, у термостаті за температури 25оС, зняття 
показників відбувалося з інтервалом у 24 години.

Були отриманні данні щодо пригнічення ростових процесів головного 
та зародкових коренів, а також пригнічення видільної активності 
кореневої системи на ранніх етапах онтогенезу у залежності від виду 
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пшениці, концентрації металу та pH середовища. Для контрольних 
зразків на кислому середовищі було відмічено незначне посилення росту 
у перші 24 години у порівнянні з контрольними зразками на нейтральному 
середовищі. Після 72 годин, довжина головного та зародкових коренів 
для T. dicoccum становила 37,89 мм та 38,15 мм за pH 6,5; 38,71 мм і 
38,05 мм за рН 4,5 відповідно. Для T. aestivum за pH 6,5 довжина 
головного та зародкових коренів становили 48,44 мм та 40,75 мм; за pH 
4,5 спостерігалося вкорочення коренів, довжини становили 38,29 мм та 
31,88 мм відповідно. 

Експозиція T. dicoccum до середньо-низьких концентрацій не дала 
вираженого впливу на кореневу систему. Високі концентрації кадмію 
спричинили затримку росту головного та бічних коренів. За нейтральних 
pH довжина головного кореня зменшилась на 23%, зародкових коренів 
– на 18%; значної різниці у реакції між рН 6,5 та 4,5 виявлено не було. 
T. aestivum виявилась більш чутливою до впливу кадмію, середні 
концентрації за нейтральних значень pH спричинили вкорочення 
головного та зародкових коренів на 24% та 9% відповідно; високі 
концентрації кадмію дали драматичне вкорочення головного кореня на 
60% та бічних коренів на 43%. Цікаво, що за pH 4,5 відсоткове вкорочення 
довжини коренів було меншим (32% та 22%), при числовому значенні 
близько-ідентичним до такого за pH 6,5.

Видільна активність контрольних зразків обох видів була подібною, з 
незначною [у межах похибки] перевагою у T. dicoccum у перші 24 години. 
При внесенні кадмію спостерігалось пригнічення видільної активності у 
залежній від концентрації манері. Експозиція до 25 µM CdCl2 на момент 
72 годин призвела до скорочення площі видільної активності на 19% для 
T. dicoccum та на 40% для T. aestivum; концентрації у 100 µM викликали 
скорочення площі на 81% для T. dicoccum та 100% для T. aestivum.

Відповідно до отриманих даних, можна стверджувати про T. aestivum 
cv. Фаворитка як про Cd-чутливий сорт, у порівнянні з T. dicoccum cv. 
Голіковська, а також вказувати на можливий зв’язок між високою видільною 
активністю T. dicoccum та її відносною толерантністю до кадмію. 
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Nedial I., Vasheka O. SEED GERMINATION RESPONSE TO COLD 
STRATIFICATION AND TIME OF STORAGE IN VERATRUM LOBELIANUM 
(MELANTHIACEA). It has been shown that seeds of Veratrum lobelianum, 
harvested in 2020, germinate better under laboratory conditions. Germination 
response under cold stratification (60 days, 5°C) was similar as one without 
stratification (95% and 96,6% respectively), but the germination energy was 
significantly lower (3,3% and 18,3 % respectively). The seeds harvested in 
2017 and 2015 did not germinate which indicates a rapid loss of V. lobelianum 
seed viability. These results suggest that it is better to use freshly harvested 
seeds and avoid pre-sowing treatment.

Рід Veratrum (чемериця) представлений у флорі України трьома 
видами, які є регіонально рідкісними та охороняються в ряді областей 
України (Офіційні переліки, 2007). Рослини є декоративними, лікарськими 
та отруйними одночасно (Нужный, 2006). Зокрема, накопичуваний у 
кореневищах Veratrum стероїдний алкалоїд циклопамін має виражену 
протиракову активніть (Taipale et al., 2000). Оскільки це речовина не може 
наразі бути синтезована у достатніх кількостях через високу вартість (Ma et 
al., 2000) зростає інтерес до вирощування видів роду чемериця в культурі.

Однак, насіннєве розмноження викликає труднощі, що зумовлені 
складним типом спокою насіння, для подолання якого необхідне 
проведення стратифікації (Николаева и др., 1985). До того ж у доступній 
нам літературі відсутня інформація щодо умов пророщування насіння 
Veratrum lobelianum.

Тому метою роботи стало встановлення умов проростання та 
передпосівної обробки насіння V. lobelianum. інтродукції в Ботанічному 
саду ім. акад. О.В. Фоміна репродукції 2020 р. та попередніх років.

Матеріалом дослідження було насіння V. lobelianum зібране в вересні 
2020 р. на ділянці «Рідкісні рослини» та насіння 2015 та 2017 року 
збору, яке було надано насіннєвою лабораторією Ботанічного саду. Опис 
насіння проводили відповідно до прийнятої методики (Методические 
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указания, 1980). Схожість та енергію проростання визначали в двох 
варіантах досліду - із передпосівною обробкою (холодова стратифікація 
при 5°С впродовж 60 днів) та пророщування в чашках Петрі за 
лабораторних умов. Для верифікації життєздатності посівного матеріалу 
було проведено визначення життєздатності насіння методом забарвлення 
кислим фуксином (ГОСТ 12039-82).

Отримані дані були опрацьовані статистично за допомогою програм 
Excel 10 та Past 4.02 згідно з рекомендаціями, прийнятими для біологічних 
досліджень (Dytham, 2011)

Зібрані плоди Veratrum lobelianum в умовах інтродукції Ботанічного 
саду являють собою напівсинкарпну багатолистянку з трьох 
плодолистиків, що розкривається септицидно-вентрально, та зберігають 
притаманні виду характеристики. Насіння V. lobelianum характерної 
еліптичної форми, має крилоподібний виріст, який оточує насінину та 
сплющене з боків, жовто-коричневого кольору, зі злегка шорсткуватою 
поверхнею. Після проведення морфометричних вимірів насіння та 
обробки результатів, було встановлено відсутність достовірної різниці 
між зразками насіння різних років збору. Це свідчить про вирівняність 
насіння різних років репродукції, а також може опосередковано вказувати 
на сформованість та виповненість насіннєвого матеріалу (табл.).

Таблиця
Параметри насіння Veratrum lobelianum  

репродукції Ботанічного саду (М±m, n=25)

ns – різниця між варіантами не достовірна (аналіз ANOVA; P-value≤0.05).

Результати досліду із холодовою стратифікацією засвідчили 
пошкодження та руйнування насінин збору 2015 і 2017 років у всіх 
повторностях. Насінини 2020 року збору після передпосівної обробки були 
повними і за зовнішнім виглядом абсолютно придатними для подальшого 
проростання в лабораторних умовах. Тому, після стратифікації насіння 
утримували за лабораторних умов та відмітили початок проростання на 
32 день досліду  (рис. 1).

Рік збору  
насіння Довжина, мм Ширина, мм Маса насінини, 

мг

2015 7,23±0,13 ns 3,28±0,08 ns 8,01±0,05 ns

2017 7,61±0,15 ns 3,56±0,10 ns 8,99±0,11 ns

2020 7,48±0,20 ns 3,32±0,11 ns 8,92±0,12 ns
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Насіння без передпосівної обробки почало проростати на 23 день 
досліду та дало більш дружні сходи, що вказує на більшу ефективність 
такого методу пророщування у порівнянні зі холодовою стратифікацією.

Рис. 1. Динаміка проростання насіння Veratrum lobelianum 2020 року збору 
репродукції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна

Визначення схожості показало, що кількість пророслих насінин 2015 і 
2017 років збору в усіх трьох повторностях дорівнювала нулю. У досліді із 
свіжозібраним насінням, обидва варіанти показали високі значення схожості, 
які суттєво не відрізнялись між собою (96,6% - лабораторний посів, 95% - 
холодова стратифікація). Однак, енергія проростання була значно вищою 
при лабораторному посіві (18,3% ), ніж при холодовій стратифікації 3,3%.

Було зроблено припущення, що оскільки насіння V. lobelianum 2015 та 
2017 років збору не проросло за умов стратифікації, то воно має короткий 
період життєздатності (менше двох років). Однак, так як відсутність 
проростків може бути зумовлена і іншими причинами (пошкодження 
шкідниками, хворобами, загибель від несприятливих умов), було 
проведено дослідження життєздатності зародків шляхом їх забарвлення 
кислим фуксином. Як видно на рис. 2, молекули фарбника проникли в 
клітини як ендосперму, так і зародків насіння 2015 і 2017 років збору, 
що свідчить про втрату ним життєздатності. На відміну від попередніх, 
тканини зразків 2020 року фактично не змінювали свій колір.

Отже, свіжозібране насіння V. lobelianum проростає за лабораторних 
умов на 23-35 день та має схожість майже 100%. Однак, воно рано втрачає 
схожість, тому терміни зберігання не повинні перевищувати двох років. 
Для репродукції краще використовувати свіжозібране насіння та уникати 
передпосівної обробки для зменшення затрат енергії, часу та ресурсів. 
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Рис. 2. Поперечні перерізи насінин Veratrum lobelianum (забарвлення кислим 
фуксином): насінина 2020 року збору (А, Б); насінина 2017 року (В), насінина 

2015 року репродукції (Г); (1- ендосперм, 2 – зародок, 3 - насінна оболонка, 
масштабна лінійка –1 мм)
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Savchenko D., Tyshchenko O. ASSESSMENT OF AESTHETIC VALUE OF 
«KHERSON FORTRESS» CITY PARK (KHERSON). The assessment of the aesthetics 
value of park landscapes was carried out according to two groups of criteria: 
psychological-aesthetic and geographical-aesthetic. 5 reference points were chosen 
in park in order to obtain quantitative criteria that will help to improve the landscape 
planning of the park structure in the future. Тhe total score of the aesthetic value of the 
landscape of the «Kherson Fortress» park  is 16 points (50% of the maximum value). 
The park needs to preserve and restore its natural complexes, improve the landscape 
planning structure and optimize the functional zoning of the territory. 

Парк «Херсонська фортеця» вважається найбільшим і найстарішим 
парком м. Херсона, оскільки він був створений на місці колишньої 
Херсонської фортеці. Фортеця була  заснована наказом Катерини ІІ 
1778 року для забезпечення оборони південних рубежів Російської 
імперії у період І Російсько-турецької війни і постала на території  
Олександрівського шанцю - козацького форпосту, що використовувався з 
15 ст. як захисне укріплення від нападів Османської імперії [Макуха, 2021]. 
Сучасний парк має велику кількість різноманітних локацій, а остання 
його реконструкція проводилась у 2016 році. Однак, загальне враження 
від відвідування парку є суперечливим, оскільки облаштованість певних 
ділянок поєднується із занедбаністю та спустошеністю інших. 

Оцінка естетичності паркових ландшафтів була здійснена з 
використанням спеціальної літератури [Пархiсенко, 2003] з метою 
отримання кількісних критеріїв, які у майбутньому допоможуть стати 
підґгрунтям для поліпшення ландшафтно-планувальної структури парку. 
Загальна площа парку складає 37,27 га. Для оцінювання були взяті 5 опорних 
точок: 1) майданчик біля пам’ятника Іллі Кулику; 2) трикутний майданчик, 
де розташований дуб-солітер (Quercus robur Pall.); 3) майданчик біля 
пам’ятника Першим комсомольцям; 4) алея пам’яті вчителів, що загинули 
в боях Великої Вітчизняної війни; 5) локація біля Лебединого озера. 
Оскільки оцінювання проводилось в лютому 2021 року (період практики), 
то був обраний день, коли випав сніг. Це дало змогу зробити красиві фото 
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місцевості та провести низку оцінок як на місці, так і, згідно методики, 
за авторськими фотозображеннями. Оцінювання проводилось за двома 
групами критеріїв: психолого-естетичними та географо-естетичними. 

Оцінки, отримані за психолого-естетичними критеріями, наведені 
у таблиці 1. Максимальний бал отримали дві локації (трикутний 
майданчик з дубом-солітером та алея пам’яті вчителів), оскільки вони 
є достатньо віддаленими від входів у парк, їхні умови більш наближені 
до природних, і вони є менш відвідуваними. Найнижчу сумарну оцінку 
- 6 балів - отримали локації біля Лебединого озера та біля пам’ятника 
Першим комсомольцям: на них розташовані головні споруди парку, які 
давно не функціонують, створюючи у такий спосіб неприємне враження 
занедбаності та недоглянутості. Найвищу оцінку опорні точки мають 
за критерієм «спокій» (середнє значення дорівнює 2,8), а найнижчу - за 
критерієм «незайманість» (середнє значення - 1,2).

Таблиця 1
Психолого-естетичнi критерiї оцiнки ландшафту  

міського парку “Херсонська фортеця”

№ опорної точки i 
характер пейзажу, 
що вiдкривається

Дата 
спосте-
реження

Час 
спостере-

ження

Оцiнка за критерiями, бали
1. 

(С)
2. 
(З)

3. 
(Н)

4. 
(Д) сума

1. Майданчик біля 
пам’ятника Іллі 

Кулику
06.02.21 11:25 2 2 2 2 8

2. Трикутний май-
данчик, де розташо-
ваний дуб-солітер 

06.02.21 10:25 4 2 2 2 10

3. Майданчик біля 
пам’ятника Першим 

комсомольцям
06.02.21 10:45 2 2 0 2 6

4. Алея пам’яті вчи-
телів, що загинули 
в боях Великої Ві-

тчизняної війни

06.02.21 10:55 4 2 2 2 10

5. Локація біля Ле-
бединого озера 06.02.21 11:40 2 2 0 2 6

Середній бал за кожним із критеріїв 2,8 2 1,2 2 -
Сума середніх балів за всіма критеріями 8 -

Примітка: С – спокій; З – захоплення; Н – незайманість; Д – душевне піднесення.
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Географо-естетичні критерії застосовувались при аналізі авторських 
фотозображень, оцінки за якими мають узагальнений характер. У 
таблиці 2 наведені оцінки досліджуваного об’єкта та їх максимальні 
значення. Максимальний сумарний бал, який передбачений для оцінки 
за всіма географо-естетичними критеріями, дорівнює 16. Локації парку 
«Херсонська фортеця» отримали оцінку 8 балів, що складає 50% від 
максимально можливих.

Основні показники оцінки

Серед-
ній бал за 
кожним 

критерієм

Макси-
мальний  

середній бал 
за кожним 
критерієм

Гармонія природних та антропоген-
них об'єктів 1 2

Наявність на ділянці мальовничих 
урочищ, затишних куточків, де приємно 
відпочивати, насолоджуючись красою 

природи

1 2

Наявність на ділянці визначних 
пам'яток, таких, як химерні скелі, водо-
спади, вікові дерева, скупчення чарів-
них рослин, квітів, пам'ятники історії і 

культури тощо.

1 2

Наявність на ділянці оглядових май-
данчиків, з яких відкриваються гарні 

краєвиди
2 2

Виразність рельєфу місцевості 1 2
Виразність водних об'єктів 1 2

Різноманітність і чергування рос-
линних угруповань 1 2

Різноманітність тваринного світу 
ділянки 0 2

Сума балів за критеріями 8 16

За узагальненими результатами дослідження, сума балів оцінки 
естетичної цінності ландшафту парку «Херсонська фортеця» за географо-
естетичними і психолого-естетичними критеріями становить 16. Це 
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значення дає можливість віднести цей парк за рівнем заповідності до 
другої категорії, тобто, ця ділянка може бути рекомендована для створення 
на ній об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення. І хоча 
парк «Херсонська фортеця» не можна назвати «найвизначнішим та 
найціннішим зразком паркового мистецтва», проте, він заслуговує на 
збереження та відновлення його природних комплексів, поліпшення 
ландшафтно-планувальної структури і оптимізації функціонального 
зонування території. 

Така відносно низька декоративна цінність паркових локацій, на нашу 
думку, криється у ряді причин: 

наявність на території парку об’єктів (споруд), які тривалий час не 
використовувалися. Зовнішній вигляд їх є незадовільним та псує загальне 
враження від споглядання територій, де вони розташовані (телевежа, 
танцювальний майданчик, містечко атракціонів та ін.); 

клумби біля кіноконцертного центру Ювілейний та головного 
входу перебувають у критичному стані і потребують оновлення, яке, у 
свою чергу, є неможливим без вирішення питання регулярного поливу. 
Оновлення та догляду потребують і всі газони парку, які поросли 
бур’янами, порушились мережею спонтанно протоптаних стежок та 
втратили декоративну цінність;

у парку представлено дуже мало малих архітектурних форм 
(декоративних скульптур, обладнаних лавочок, альтанок та ін.), які могли 
б урізноманітнити пейзажі, підвищити комфорт перебування відвідувачів;

функціонують не всі водні об’єкти. Можна констатувати факт, що одна 
з центральних домінант парку - Лебедине озеро - знаходиться вже багато 
років у зневодненому стані, що знижує естетичну цінність не лише однієї 
локації, а й парку загалом. 

Отже, парк «Херсонська фортеця» колись був одним із найкрасивіших 
парків Херсону, але наразі перебуває у досить занедбаному стані і потребує 
реконструкції та озеленення. Потенціал парку сьогодні залишається 
суттєво не розкритим. З метою покращення його естетичного стану та 
комфорту відвідувачів, пропонуємо такі зміни: збільшення кількості 
ділянок, які утворюють затишні місця для пасивного відпочинку та 
отримання насолоди від природи з використанням живоплотів, зелених 
стін, окремих груп деревних і кущових рослин; формування куліс та 
передніх планів масивів шляхом їх збагачення групами дерев та чагарників; 
здійснення комплексного тематичного озеленення ділянок, відведених під 
газони та квітники, з дотриманням концепції історичної композиційної 
спрямованості парку; збагачення території парку тематичними МАФ, які 
дозволять урізноманітнити пейзажне сприйняття його окремих локацій; 
проведення повної реконструкції критично занедбаної штучної водойми 
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парку - Лебединого озера;  реконструювання та оновлення ділянок, які не 
функціонують, що покращить вигляд території та сприятиме активнішому 
залученню відвідувачів (заміна локації танцювального майданчика на 
навчально-розвивальний центр для проведення воркшопів та майстер-
класів; розробка тематичного дитячого майданчика із природних 
матеріалів (у вигляді фортеці); урізноманітнення атракціонів мотузковим 
та скейт-парком, картодромом, велотреком) та ін.
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Suleimanov I., Tyshchenko O. VERTICAL GREENING SYSTEMS IN 
GREEN CONSTRUCTION. Why do people have to pay attention to vertical 
greening systems? The human population increases every minute and many 
of them relocate to a city. Urbanization has become a huge problem to nature 
and its part in the life of a human being. It brings enormous damage to the 
people`s health. Vertical gardens are a solution. To figure it out we considered 
types of the vertical greening systems. To understand how to maintain some 
types of the vertical gardens we studied a topic about constructions and also 
considered a range of used plants. The benefits of vertical greenery could be 
not only for the health of people but for resource efficiency and for decreasing 
environmental impact. Main aim of this research is to show a connection 
between the vertical greening systems and green constructions and to briefly 
characterize perspectives of the vertical gardens in the sustainable world.

Дані програми Організації Об’єднаних Націй з населених пунктів 
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(UN-Habitat [1]) свідчать, що на сучасному етапі розвитку суспільства 
щільність сучасних міст зростає з кожним днем, а кожного тижня до міст

переселяється близько 3 мільйонів населення планети. Така ситуація 
спричинює в мегаполісах явище урбанізації, яке негативно впливає на 
екологічний стан природних екосистем. У звіті за 2020 рік щодо стану 
міст (World Cities Report) Програми ООН з населених пунктів [2] йдеться 
про те, що приблизно 70% світових викидів вуглекислого газу формується 
у містах і 2⁄3 світової енергії використовується також ними. Будівельна 
галузь відповідальна за 50% відходів на звалищах, використання 14% 
питної води і 40% енергії та сировини у світовому масштабі [Кривомаз, 
2019]. Через зростаючу небайдужість населення до стану навколишнього 
середовища, людське суспільство розпочало розробку ефективних 
технологій, які дозволяють відновлювати енергію та зменшувати 
навантаження на навколишні екосистеми. Концепція зеленого 
будівництва (green construction, green building, екологічне будівництво) 
виникла у 1970-х роках у відповідь на енергетичну кризу і зростаючу 
стурбованість населення погіршенням стану навколишнього середовища 
[Кривомаз, 2019]. Вона є результатом прагнення людей до мінімізації 
негативного впливу будівельної індустрії на навколишнє середовище 
шляхом модернізації технологій використання обмежених ресурсів в 
умовах обмеженого простору та підвищення якості і комфорту міського 
середовища. Важливою ланкою у цій концепції є “зелені” технології, а, 
саме, вертикальне озеленення будівель і споруд. Ця технологія покликана 
частково компенсувати втрату зелених зон (лісових масивів, парків, 
алей, скверів тощо) в умовах щільної забудови мегаполісу, зменшити 
відтік дощової води в каналізаційну систему завдяки її рециклізації, 
знизити експлуатаційну вартість будівлі, підвищити комфортність 
умов проживання мешканців і працездатність офісних працівників. 
Вертикальний сад не лише впливає на зміну зовнішнього вигляду будівлі 
залежно від пори року, але і створює сприятливий мікроклімат, поглинає 
шум, виробляє кисень, поглинаючи CO2, вловлює частинки пилу, бруду 
та мікроорганізмів, затримує зливові потоки, вберігає від сирості, 
має позитивний вплив на здоров’я та емоційний стан людей [3, 4, 5, 
Лебедев,1949].

Вертикальне озеленення має низку переваг, головною з яких є 
спроможність збільшити концентрацію зелених площ без необхідності 
створення горизонтальних зелених зон, що є особливо актуальним при 
високій ринковій ціні на землю, проте, потребує додаткових витрат, 
пов’язаних із обслуговуванням (наприклад, значніші початкові інвестиції, 
відновлення структури ймовірно пошкоджених стін будівлі, сезонне 
очищення від опадаючого листя, збільшення кількості комах тощо [6, 7]).
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Мета даної роботи полягає в оцінці перспектив застосування 
технології вертикального озеленення в контексті новітньої концепції 
зеленого будівництва урбанізованих територій.

Вертикальне озеленення – це напрямок ландшафтного благоустрою, що 
здійснює озеленення екстер’єру та інтер’єру будинку у вертикальному або 
інших напрямках, відмінних від первинної горизонтальної площини [7].

Також цю технологію можна визначити як облаштування конструкцій, 
які дозволяють рослинам поширюватися фасадом будівлі (екстер’єр) 
або внутрішній стіні (інтер’єр). Види сучасного вертикального 
озеленення інакше називають вертикальними садами. Вертикальний 
сад використовують для оформлення як зовнішніх стін будівель, дахів 
та різних конструкцій, так і внутрішніх приміщень. Ідея вертикального 
саду знайшла своє втілення у творіннях французького ботаніка і 
дизайнера Патріка Бланка, більшість інсталяцій якого знаходиться 
в Парижі. Класифікаційну схему видів сучасного вертикального 
озеленення ми приймаємо за схемою В.І. Солоненка та О.В. Ватаманюк 
[7]. Ці автори зазначають, що в ландшафтному будівництві передбачено 
різні способи використання вертикального озеленення, в основі чого 
лежать технологічні прийоми облаштування, які можна класифікувати 
як види вертикального озеленення. В ході аналізу літературних даних 
нами виявлено, що наразі видів вертикального озеленення є не менше 
семи, тому для кожного ландшафту можна підібрати свій, залежно від 
його особливостей, а також вимог замовника. Серед елементів системи 
вертикального озеленення розрізняють зелені фасади, зелені дахи, живі 
стіни, або фітостіни, живоплоти, або живі огорожі (власне живоплоти 
та стіни-живоплоти), мобільні елементи вертикального озеленення - 
контейнерні дерева та кущі, в т.ч. штамбові форми дерев, ампельне 
озеленення, тривимірні ландшафтні інсталяції “Green Art”, стіни із 
т.з. «стабілізованого» моху, т.з. «мохове графіті» [7, Грачева, 2008, 
Александрова, 2007, Фатиев, 2010, 8, Солоненко, 2013 , 9, 10]. Важливою 
умовою створення завершеної композиції вертикального озеленення 
є належне правильне пристосування відповідних конструкцій, які 
бувають різних типів. Їх підбір цілком залежить від мети озеленення, 
площі ділянки і архітектурних особливостей будинків. Наприклад, у 
випадку вертикального озеленення зеленого фасаду будівель або їх 
окремих елементів (балконів, лоджій тощо) застосовують конструкції 
із контейнерними посадками, решітково-дротяні, сітково-решіткові, 
поодинокі рейки, модульні ґрати для в’юнких рослин, решіткові системи, 
дротяно-мотузкові системи [11, Брагина, 1980]. Асортимент рослин для 
вертикального саду залежить від типу обраної технології. Але Лєбєдєв В.І. 
[Лебедев,1949] поділяє рослини, придатні для вертикального озеленення 
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на 2 групи : власно в’юнкі ( актинідія (Actinidia sp.)) та на лазячі рослини 
(плющ (Hedera sp.), кампсіс (Campsis sp.), ампелопсис (Ampelopsis sp.)), 
які використовують вусики або повітряні корені для закріплення. В цілому, 
вибір рослин залежить від кліматичних умов регіону, в якому збираються 
створювати вертикальне озеленення. Можна зазначити, що живі стіни 
на вулиці буде доволі складно відтворити в північних регіонах через 
особливу вибагливість до різних чинників, але в приміщенні під штучним 
світлом, постійним живленням, а також постійних температурних 
умов - проблем не виникне. Різноманіття рослин дуже широке. Можна 
наголосити, що доволі рідко в вертикальному озелененні використовують 
крупномірні рослини, через потужність їх кореневої системи, частіше - 
штамби, оскільки вони мають обмежений ріст.

Вертикальне озеленення в урбанізованому просторі несе ряд 
переваг у світлі іноваційної концепції зеленого будівництва. Серед них: 
поліпшення якості повітря внаслідок поглинання дрібних частинок 
пилу та газів (вуглекислий газ використовується рослинами для процесу 
фотосинтезу, діоксиди азоту та сірки перетворюються в нітрати та 
сульфати в тканинах рослин); зниження концентрації важких металів; 
захист від пилу, бруду та шкідливих мікроорганізмів; захист від шуму 
та звукоізоляція; терморегуляція, створення особливого сприятливого 
мікроклімату та пом’якшення ефекту «міського теплового острова»; 
накопичення, збереження, очищення та повторне використання дощової 
й побутової води; енергозбереження; забезпечення психоемоційного 
та естетично сприятливого вигляду урбанізованого простору, що має 
позитивний вплив на самопочуття людини та втілюється у підвищенні 
працездатності працівників [4, 5, 12, 13, 14, 15,, Wong, Tan, Chen et al., 
2010, Wong, 2010, Pérez, 2014].

Екологічні переваги вертикального озеленення будівель діють у різних 
масштабах. Зазвичай така технологія є ефективною в межах будівлі і 
прибудинкової території. Для забезпечення комплексної дії в масштабах 
району чи міста в цілому потрібне додаткове горизонтальне озеленення. 
Проте, зважаючи на високу ринкову ціну на землю мегаполісів, особливо 
їх центральних частин, саме масова реалізація проектів зеленого

будівництва в комплексі з використанням технологій вертикального 
озеленення забезпечить існуючу недостачу озеленених просторів в умовах 
сучасної щільної забудови урбанізованих територій. Сучасне екологічне 
будівництво має перейти на новий щабель свого розвитку, і проекти, що 
поєднують підходи зеленого будівництва та вертикального озеленення, 
мають стати новою нормою будівельної практики сучасних міст. 
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Tarakhta V., Kovalenko M. PROJECT PROPOSAL FOR THE 
RECONSTRUCTION OF THE TERRITORY BEFORE THE NORTHERN 
FACADE OF ESC «INSTITUTE OF BIOLOGY AND MEDICINE» IN THE 
FUTURISM STYLE. The ESC «Institute of Biology and Medicine», as a 
part of the Taras Shevchenko University of Kyiv, is visited every day by a 
large number of students, teachers, researchers, young scientists and other 
employees. Despite this, the landscaping around the institute building does not 
meet modern needs. According to the obtained outcomes, the necessity of the 
land plot landscaping between the ESC «Institute of Biology and Medicine» 
and the Sports Complex of the Taras Shevchenko National University of Kyiv 
was substantiated.  The 3D model of the project for the reconstruction of 
this territory was formed, including functional zoning of the territory, plant 
assortment selection, as well as the development recommendation for the 
installation of small architectural forms.

Впродовж останніх років Україна постулює євроінтеграційні 
прагнення, що сприяє впровадженню світових тенденцій облаштування 
громадського простору. Благоустрій та озеленення територій закладів 
вищої освіти та студентських містечок потребують особливих підходів, 
що позитивно впливатимуть на учасників процесу освіти, зокрема 
відіграватимуть важливу санітарно-гігієнічну та архітектурно-
планувальну роль [Гудак, 2008]. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
(КНУТШ) – один із найпрестижніших закладів вищої освіти в Україні, 
який активно співпрацює з іншими навчальними закладами та є місцем 
проведення наукових конференцій, лекторіїв, майстер-класів [Довідник 
ВНЗ]. Активне університетське життя передбачає перебування впродовж 
значного проміжку часу студентів, викладачів, наукових співробітників 
та інших працівників КНУТШ, зокрема, на території Навчально-
наукового центру «Інститут біології та медицини», яка не відповідає 
сучасним потребам. Будівля ННЦ «Інститут біології та медицини» 
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характеризується особливою раціональністю та функціональністю, 
відмовою від монументальної тематики, відсутністю декору, розписів 
та ін. Згадані ознаки властиві архітектурі, виконаній у стилі модернізм 
[Смоленська, 2017]. З огляду на те, що футуризм є однією із течій 
модернізму [Котляр, 2017], інтеграція об’єктів у футуристичному стилі 
для благоустрою прилеглої до навчального корпусу земельної ділянки 
видається перспективною. Це дозволить не лише підвищити естетичність 
ландшафтної композиції, але й сприятиме оптимізації функціонального 
використання території.

Метою роботи була розробка проєктної пропозиції реконструкції 
території між 

ННЦ «Інститут біології та медицини» та Навчально-спортивним 
комплексом Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка у стилі футуризм.

Футуристичний стиль приваблює багатьох дизайнерів через 
відсутність чітких правил чи обмежень. Футуризму притаманні такі 
характеристики, як багаторівневість, переважання урбаністичного 
середовища над рослинним, використання конструкцій з незвичайними 
формами та арт-об’єктів [Pro-landshaft, 2014].

Згідно сучасних тенденцій озеленення громадських просторів 
у футуристичному стилі, запропоновано створення багаторівневих 
модульних квітників з висаджуванням в них невибагливих, стійких до 
урбанізованих середовищ деревних та квіткових рослин (Рис. 1.). 

Рис.1. 
Архітектурно-

планувальне рішення

Проєктна пропозиція передбачає збереження більшості наявних на 
території представників дендрофлори, зокрема, тополі чорної. Разом 
з тим, пропонується урізноманітнення дендрологічного наповнення з 
використанням клену гостролистого (Acer platanoides), ялини сизої (Picea 
glauca), туї західної (Thuja occidentalis), магнолії Суланжа (Magnolia X 
soulangeana), калини Бульденеж (Viburnum opulus ‘Roseum/Boulle-de-
neig’), бузку звичайного (Syringa vulgaris) та дерену білого (Cornus alba). 
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Для оформлення квіткових композицій підібрано асортимент рослин 
з білим забарвленням квіток, що здатні забезпечити флорифікацію на 
клумбах впродовж всього вегетаційного періоду, зокрема: тюльпан (Tulipa 
sp.), крокус (Crocus sp.), гіацинт (Hyacinthus sp.), конвалію звичайну 
(Convallaria majalis), нарцис білий (Narcissus poeticus), деревій звичайний 
(Achillea millefolium), щучник дернистий (Deschampsia cespitosa), канну 
індійську (Canna indica), цинерарію сріблясту (Сineraria maritima), 
молочай облямований (Euphorbia marginata), ромашку великоквіткову 
(Leucanthemum vulgare), лобулярію морську (Lobularia maritima), ротики 
садові (Antirrhinum majus), бегонію вічноквітучу (Begonia x semperflorens-
cultorum), юку нитчату (Yucca filamentosa), тощо. Запроєктовано ділянки 
округлої форми із газонним та гравійним покриттям, а підсвітку – з 
використанням сферичних світильників із фотоелементами. 

Вагомим критерієм при озелененні території є функціональність 
проєкту, у зв’язку з чим запропоновано створення зон для активного та 
пасивного відпочинку, фуд-кортів та аудиторій під відкритим небом. 

Отже, за результатами роботи обґрунтовано необхідність благоустрою 
та озеленення земельної ділянки між корпусами ННЦ «Інститут біології 
та медицини» та Навчально-спортивним комплексом Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та сформовано 3Д 
модель проєкту реконструкції даної території, що включає функціональне 
зонування території, підбір дендрологічного наповнення та асортименту 
квіткових рослин, а також розробку рекомендацій щодо встановлення 
малих архітектурних форм. 
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Fishchuk O. VASCULAR ANATOMY OF THE FLOWER OF 
ZEPHYRANTHES LINDLEYANA HERB. (MEXICO) (AMARYLLIDACEAE). 
Vascular anatomy of the flower of Zephyranthes lindleyana was studied. The 
vascular system of the flower Z. lindleyana is characterized by the presence of 
24 vascular bundles in the upper part of the peduncle, which are reorganized 
above into a vascular cylinder, at the level of the perianth from which septal 
vascular bundles and dorsal vascular bundles depart. Dorsal and septal 
bundles of carpel are two-bundle. In the center there is a glandular slit that 
indicates the presence of a symplicate zone and there are crescent-shaped 
massive vascular bundles – the roots of the ventral complex. Higher these 
bundles divide in half and supplied the ovules – the ventral bundles of carpels. 

Вивчення васкулярної анатомії та мікроморфології квітки однодольних 
є сучасним шляхом у вивченні еволюційної морфології квітки [Odintsova 
et al., 2017, Skrypec et al., 2020, Fishchuk et al., 2020]. Алан Міроу (1999) 
вважає що батьківщиною роду Zephyranthes є Америка, а кілька видів 
натуралізувались в інших місцях, таких як Гаваї, Індонезія та Таїланд 
[Meerow et al., 1999]. 

Рід Zephyranthes Herb. належить до субтриби Hippeastrinae Walp. триби 
Hippeastreae Sweet., підродини Amaryllidoideae s. s., родини Amaryllidaceae 
[Chase et al., 2016]. Вивчено розвиток ендосперму та варіації структури 
ембріональних мішків у представників роду Zephyranthes [Chengqi, 
2019], також широко досліджуються алкалоїди у представників роду 
[Centeno-Betanzos et al., 2021]. Метою нашого дослідження є з’ясування 
особливостей морфології та васкулярної анатомії квітки представників 
родини Amaryllidaceae.

Виготовленно постійні мікроскопічні препарати квітки згідно 
стандартної методики [Barykina et al., 2004] для дослідження васкулатури 
гінецея.

Квітки Zephyranthes lindleyana до 6,6-7 cм завдовжки, злегка зигоморфні, 
рожевого кольору. Оцвітина проста з лінійними членами. Зовнішні 
листочки оцвітини ширші за внутрішні. Андроцей характеризується 
наявністю 6 тичинок, які прирослі основами до квіткової трубки. Пиляки 
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загнуті на верхівці, інтрорзні, дорзифіксні. Тичинкові нитки кріпляться 
на різній висоті до пиляка у зовнішніх і внутрішніх тичинках. Гінецей 
представлений трьома плодолистками, які зростаються. Довжина гінецею 
6 см, зав’язь яйцеподібна, яскраво-зеленого кольору 0,8 см висотою та 0,4 
см у діаметрі, яка переходить у злегка зигоморфний, при основі зелений, 
а вище білого кольору, s-подібний стовпчик довжиною 5 см і 0,1 см у 
діаметрі Приймочка трилопатева, широко загнуті лопаті довжиною 0,2 см 
і 0,1 см у діаметрі. Плід коробочка із сплющеними чорними насінинами.

Квітконіжка у Z. lindleyana при основі містить 24 провідних пучків, які 
вище реорганізуються у провідний циліндр, на рівні квітколожа з якого 
відходять септальні провідні пучки та дорзальні провідні пучки, від яких 
вище відходять сліди листочків оцвітини. Дорзальні та септальні пучки 
плодолистка двопучкові. У центрі з’являється залозиста щілина щілина 
яка свідчить про наявність симплікатної зони та залишається півмісяцеві 
масивні провідні пучки – корені вентрального комплексу. Вище ці пучки 
діляться навпіл і живлять насінні зачатки – вентральні пучки плодолистків. 
Насінних зачатків багато у кожному гнізді. На зрізі у кожному гнізді по 
два насінних зачатки, слід насінного зачатка однопучковий. Вище гнізд 
зав’язі вентральні пучки плодолистка, а також парні у перегородках 
зливаються з дорзальними пучками та утворюють дорзальну жилку. 
Сліди зовнішніх листочків оцвітини мають 19 провідних пучки, сліди 
внутрішніх листочків 

Ми виявили нові особливості анатомічної будови квітки Z. lindleyana, 
подвійний слід дорзальних та септальних пучків плодолистка, велику 
кількість провідних пучків у зовнішніх та внутрішніх листочках оцвітини. 
У Hippeastrum striatum дорзальні та септальні пучки плодолистка 
двопучкові також, що було досліджено раніше [Fishchuk, 2021].
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PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS CONTENT IN SEEDLIGSOF WINTER 
TRITICOSECALE Witt TWO GENOTYPES. This work is devoted to 
studying photosynthetic pigments content of different genotypesof triticale 
(TriticosecaleWitt.) under non-ionic osmotic stress. According to the result of 
the research Tymofiy`s photosynthetic apparatus more drought-resistant then 
Nikanor`s, which makes it promising for use in breeding for drought tolerance.
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Зміна клімату,підвищення температури, зменшення кількості опадів 
призводять до різких флуктуацій параметру гідротермічного коефіцієнту, 
що використовується для виділення зон різного рівня вологозабезпеченості 
з метою районування сільськогосподарських культур. Вивчення проявів 
механізмів посухостійкості рослин на лабораторних моделях на ранніх 
етапах розвитку є інформативним та менш витратним  методом, 
ніж дослідження у відкритому ґрунті на кінцевих етапах розвитку. 
Експеримент був проведений з метою визначення впливу посухи на два 
сорти Triticosecale Witt під час ранніх етапів проростання. Було проведено 
дослідження впливу осмотичного стресу з використанням неіонного 
стресору – поліетиленгліколю.

Для визначення впливу стресора на вміст фотосинтетичних пігментів 
використовувалися проростки двох сортів Triticosecale Witt на 7 день після 
проростання. Ніканор – середньостиглий середньорослий сорт з висотою 
рослин 110-140 см та Тимофій –середньостиглий низькостебловий 
сорт з висотою рослин 80-95 см. Вміст пігментів визначали 
спектрофотометрично. Рослини вирощувалися методом водної культури, 
для моделювання посухи використовували поліетиленгліколь (ПЕГ-6000) 
для створення осмотичного потенціалу середовища у -0,3МПа. 

Результати дослідження показали, що зміна кількості фотосинтетичних 
пігментів під впливом осмотичного стресу в двох сортах Triticosecale Witt 
відрізняється (Таблиця 1.)

Таблиця 1. Вміст фотосинтетичних пігментів  
у двох сортах Triticosecale Witt мг/мл

Сорт Варіант Хлорофіл а Хлорофіл b Каратиноїди
Ніканор Контроль          

0,257±0,058
0,075 ±0,044 0,032±0,012

ПЕГ-6000 0,141 ±0,030 0,058±0,009 0,019±0,006
Тимофій Контроль 0,245±0,061 0,083±0,021 0,038±0,008

ПЕГ-6000 0,234±0,020 0,079±0,008 0,036±0,004

Кількість хлорофілу а, хлорофілу b та каротиноїдів у листках 
паростків сорту Ніканор  за дії ПЕГ-6000 зменшилась на 0,116 мг/мл 
(45,4%) ; 0,017 мг/мл (21,4%) та 0,013мг/мл (38%) відповідно. У листках 
паростків сорту Тимофій різниця між кількістю пігментів у контрольному 
варіанті та при додаванні ПЕГ- 6000 менша: хлорофіл а – 0,011 мг/мл 
(4,7%); хлорофіл b – 0,004 мг/мл(3,7%); каротиноїди – 0,002 мг/мл (5,2%). 
Зміна загального вмісту хлорофілу має таку ж саму тенденцію. У листках 
паростків сорту Тимофій загальна кількість хлорофілів зменшилась на 
0,015 мг/мл (4,5%), у сорті Ніконор – 0,133 мг/мл (40%). Співвідношення 
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загальної кількості хлорофілів до каротиноїдів під дією стресора у 
листках паростків сорту Тимофій збільшилось на 0,06; у сорті Ніканор 
відбулося зменшення співвідношення загальної кількості хлорофілів 
до каротиноїдів під дією стресора на 0,34. Аналізуючи отриманні данні 
можна зробити припущення, що фотосинтетичний апарат сорту Тімофій 
не резистентний до осмотичного стресу. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що осмотичний 
стрес по різному впливає на кількість фотосинтетичних пігментів 
у паростках двох сортів озимого Triticosecale Witt. Кількість 
фотосинтетичних пігментів у сорті Тимофій мало не істотні відхилення, 
що може свідчити про пристосованість фотосинтетичного апарату до 
осмотичного стресу.
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Abstract. The expression level of Osteonectin in human prostate cancer cells 
with the different sensitivity to a hormonal therapy under the influence of VEGF 
was investigated. It was shown, that the expression of this protein in DU-145 
cells decreased significantly straightaway after VEGF was added to the cell 
culture medium. In addition, a considerable drop in Osteonectin mRNA level 
has been demonstrated. A shift in the data has associated with a higher hormone 
sensitivity and, as a result, more aggressive phenotype.

Introduction. Prostate cancer (PC) is one of the most widespread cancer 
type among the man population [Ben-Shlomo, 2008]. Modern reviews reveal 
a tendency of PC diagnoses dramatic increasing both in Ukraine and all over 
the world in general [Slabky, 2011]. That fact explains a high importance and 
actuality of biological and clinical investigations in this field.  The general PC 
diagnosis rate among all cancer diseases makes up more than 15%. In addition, 
the mortality rate from the PC amount 26% of general diagnoses [McGuire, 
2016]. All of these previous facts demonstrate a significance of biomedical 
research that can reveal some unknown PC pathogenesis features and traits. 

Nowadays, there is a heap of facts that approve the role of VEGF in the 
metastasis process in the PC. This growth factor is one of the most crucial 
modulator of an angiogenesis in a primary tumor. At the same time, this protein 
causes for increasing cell proliferation, growth, invasiveness and as a result is 
promote metastasis of malignant cells [Chen, 2004].

It is well known that bones are the most common sites for PC metastases. 
Osteonectin is one of the key protein that determines cancer cells metastasis 
into the bone tissue. This glycoprotein appears to regulate cell proliferation 
and growth, tissues remodeling and regeneration through interactions with the 
extracellular matrix and cytokines. Although, all aspects of his functions in 
cancer cells have stayed unknown [Paiva, 2017].

Aim: to investigate the expression level of Osteonectin in human prostate 
cancer cells with different sensitivity to a hormonal therapy under the influence 
of VEGF in a context of metastasis into the bones.

Material and methods. Hormone refractory (DU-145) and hormone 
sensitive (LNCaP) PC cells lines were cultivated in the medium by adding VEGF 
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(dose 50 ng/ml). The Osteonectin expression was determined with the help of 
the immunohistochemistry (IHC) method using monoclonal antibodies (clone 
ON1-1, Thermo Scientific, USA) and a visualization system (Lab Vision™ 
UltraVision™ Quanto Detection System, Thermo Scientific, USA). IHC results 
estimation was performed via optical microscopy and H-score method. Values 
from 201 to 300 H-score points are defined as a high expression rate, from 101 
to 200 – a medium expression rate, and from 0 to 100 – a low expression rate. 

The Osteonectin mRNA expression evaluation in the PC cells was undertaken 
by using Real time polymerase chain reaction method (QRT-PCR).  QuantStudio 
Dx Real-Time PCR Instrument (Thermo Scientific, USA) detection system and 
Maxima SYBRGreen / ROX qPCR Master Mix (Thermo Scientific, USA) were 
used. The expression rate was evaluated by using the 2-ΔΔCt method. Statistical 
analysis was performed with the help of GraphPad Prism 7 software.

Results. According to the results of IHC assay, the hormone refractory 
DU-145 cells compared with the hormone sensitive LNCaP PC cells was 
characterized by a significantly higher Osteonectin expression level (30,0% 
difference; р<0,05). No significant divergence between the levels of Osteonectin 
mRNA in the cells of both lines was found (Fig.1.). 

Fig.1. The influence of exogenous VEGF on the expression of the Osteonectin and his 
mRNA (* - p≤0.05 - in comparison with the ON expression in the control DU-145 cells; # - 

p≤0.05 - in comparison with the mRNA ON level in the controls of the corresponding lines). 

It was found that the cultivation of the PC cells in the presence of VEGF led 
to a considerable drop in the level of Osteonectin mRNA in LNCaP cells by 11.0 
times (p <0.05) compared with control, and in DU-145 cells by 3.5 times (p <0, 
05). The difference in both cases is statistically significant (Fig. 1). 

However, according to the results of IHC assay, a decrease in the level of 
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Osteonectin expression under the influence of VEGF was observed only in DU-
145 cells (by 32.1%; p <0.05). Changes in the expression of cells in the hormone 
sensitive line LNCaP under the action of VEGF were not found (Fig. 1). 

Conclusions. Thus, the considerable decrease in the expression of 
Osteonectin and his mRNA in the hormone refractory DU-145 cells under the 
influence of exogenous VEGF was detected. 

Робота виконана в рамках відомчої тематики “Роль маркерів 
ремоделювання кісткової тканини у формуванні ступеня злоякісності 
найбільш розповсюджених гормонозалежних новоутворень “ (№ 
держреєстрації 0118U005468). 
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The effect of the MGMT gene methylation in glioblastoma cells on the 
development of the tumor induced bystander effect and the modification of 
sensitivity, due to the impact of ionizing radiation, in the untransformed bystander 
cells (peripheral blood lymphocytes) was studied. The obtained results showed 
development of a glioblastoma-induced bystander effect. No association between 
manifestation of the tumor induced bystander effect in non-irradiated peripheral 
blood lymphocytes and methylation status of the MGMT gene promoter region 
in tumor cells has been found. After the exposure to radiation, statistically 
significant (p < 0.01) changes were observed in the apoptotic activity and 
radiosensitivity of peripheral blood lymphocytes with different statuses of the 
MGMT gene methylation in the tumor cells of glioblastoma patients.

Glioblastoma is the most common and aggressive primary brain tumor 
in adults. Defining histopathologic features are necrosis and endothelial 
proliferation, resulting in the assignment of grade IV, the highest grade in the 
World Health Organization (WHO) classification of brain tumors (Ostrom et al., 
2014). The aggressiveness of glioblastoma depends on its biological features. 
In patients with glioblastoma, an elevated level of physiological activity of 
cells during oncological transformation is accompanied by release into the 
pericellular space cytokines IL-6, IL-1β, TNF-α, IL-10, IL-8, IL-2, GM-CSF, 
microRNA, and DNA fragments, which, directly or indirectly, may affect the 
cells that are still uninvolved in carcinogenesis (Wang et al., 2018). This impact 
on non-neoplastic cells may cause developing a tumor-induced bystander 
effect, which is characterized by an increased synthesis of stress messengers 
(NO, H2O2), leading to an increase in DNA damages, and, as a result, to the 
activation of processes of DNA repair and apoptosis (Mothersill et al., 2018). 
But the assumption that TIBE is actually observed in glioblastoma required 
experimental evidence.

Gliomas, that do not respond to alkylating agent chemotherapy, can be made 
more sensitive to chemotherapy through promotor mediated epigenetic silencing 
of the MGMT gene. The MGMT gene is located on chromosome 10q26 and 
encodes a DNA-repair protein that catalyzes the removal of alkyl groups from 
the O6 position of guanine, an important site of DNA alkylation, to an active 
cysteine. By this mechanism, MGMT protects cells against the carcinogenic and 
cytotoxic effects of alkylating chemotherapy agents.

The aim of this study was to estimate the influence glioblastoma with different 
methylation statuses of the MGMT gene on the manifestation of the tumor-
induced bystander effect and radiosensitivity of the untransformed bystander 
cells (peripheral blood lymphocytes).

The study was carried out on peripheral blood lymphocytes (PBL) culture of 
25 persons (20 glioblastoma patients and 5 conditionally healthy volunteers). Two 
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groups of patients were formed according to MGMT tumor status, 10 patients in 
each. The mean age of the patients was 54.5 years (from 27 to 68 years). In all 
cases, the diagnosis of glioblastoma (IV grade WHO) was pathomorphologically 
verified after surgical removal of tumors.  The PBL cultures obtained from five 
conventionally healthy volunteers (two women, three men) with the mean age of 
43 years (ranging from 31 to 48 years), who denied any real contacts with known 
or potential mutagens and were leading a healthy way of life, were used as the 
control. The studies were conducted with observance of the ethical standards 
adopted by Ukrainian legislation. All persons were admitted to the study on the 
condition of giving their informed consent. Lymphocytes were cultured during 
48 hours according to the standard micromethod with our modification (Kurinnyi 
et al., 2018). A part of the cultures were irradiated with γ quanta (emitter IBL-
237C, power of 2.34 Gy per min) at a dose of 1.0 Gy before culturing.

The relative level of DNA damage was assessed using the single cell gel 
electrophoresis (Comet assay) in neutral conditions. Slides were prepared, and 
the cell lysis and a neutral Comet electrophoresis were performed according to 
the conventional methods.

The individual background TM values in the volunteers’ PBL cultures from 
the comparison group (conditionally healthy persons) did not significantly differ 
against each other and varied from 3.35 ± 1.12 to 6.00 ± 1.52 (p > 0.05). The 
mean value was 4.17 ± 0.52 (Table 1). These values of TM correspond to the 
results of our previous studies in reference to the background levels of this DNA 
damage parameter (Kurinnyi et al., 2020).

Table 1. TM values in nonirradiated and irradiated cultures  
of PBLs of conditionally healthy persons and glioblastoma patients

Group of subjects
Without radiation Radiation at a dose 1.0 

Gy
min-max mean min-max mean

Control group 
(conditionally 

healthy persons)
3.35–6.00 4.17 ± 0.52 6.23–14.49 8.56 ± 0.85‡

Group one 4.18–18.10 9.26 ± 1.89 
* 3.81–15.19 8.87 ± 1.45

Group two 5.56–19.77 10.80 ± 
1.55 ** 4.79–11.32 7.95 ± 0.90

*—significance of differences (p < 0.05) in comparison with the control group, 
**—significance of differences (p < 0.01) in comparison with the control group,‡—

significance of differences (p < 0.01) in comparison with nonirradiated cultures.
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In non-irradiated PBL cultures of glioblastoma patients, both with 
methylated (group 1) and with unmethylated promoter of the MGMT gene 
(group 2), there was a statistically significant increase  in mean TM levels 
compared with the average value of TM of conditionally healthy individuals  
(p <0.05 and p <0.01, respectively) (Table 1). It should be noted that the 
difference between the TM values of groups one and two was not statistically 
significant (p > 0.05). The interindividual variations in TM in group one varied 
from 4.18 ± 0.34 to 18.10 ± 1.61, whereas those in group two were from 5.56 
± 0.53 to 19.77 ± 2.52.

The effect of ionizing radiation in vitro on the lymphocytes of cancer 
patients in whom the manifestation of TIBE was observed, causes an 
additional increase in the DNA damage level. Therefore, the radiosensitivity of 
glioblastoma patients’ lymphocytes may be directly dependent on the intensity 
of TIBE. At the same time, the radiation exposure did not cause any statistically 
significant (p > 0.05) changes in the PBL cultures of both patient groups (group 
one—9.26 ± 1.95 and 8.87 ± 1.45 in nonirradiated and irradiated cultures, 
respectively; and group two—10.80 ± 1.55 and 7. 95 ± 0.90 in nonirradiated 
and irradiated cultures, respectively).

For a more detailed  investigation, we analyzed the frequency distribution 
of cells depending on the level of DNA damages. All “comets” were divided 
into 17 groups according to the TM values (from 0 to 16<). If TM was equal 
to the boundary value, the “comet” was referred to the next group (Fig. 2). 
The first group (TM 0 is <1) was formed by cells that were in the S phase 
of the cell cycle and ceased to divide during the passage through the control 
checkpoint (Kurinnyi et al., 2018). The last group with the TM values above 16 
corresponds to the cells with extremely high degree of DNA breaks.

As it shown on Fig. 2a, after the cultivation of nonirradiated PBLs of the 
conditionally healthy individuals, the TM values of the main part of “comets” 
were within the 0 to 6 range, which corresponds to a low level of damage 
in the genome. The distributions of nonirradiated PBL cultures of patients 
from groups one and two, compared to the data from the control group, were 
analyzed, and there was observed a statistically significant (p < 0.01) increase 
in the frequency of cells with TM > 16 in contrast to the decrease in the pool of 
comets with TM 0—<1 (the cells arresttd at the S phase of the cell cycle) and 
with TM from 1 to 4 (the cells with a relatively small number of DNA breaks). 
Thus, the manifestation of TIBE (an increase in the mean TM values in the 
nonirradiated cultures of lymphocytes isolated from neurooncological patients 
compared to the conditionally healthy persons) is due to the increase of cells 
with a high level of DNA damage. The absence of a statistically significant 
difference between the frequency distribution of TM comets of patients from 
both groups indicates that the effect of the MGMT gene methylation status in 
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tumor cells on the induction of bystander effect is insignificant.

Fig. 1. Frequency distribution of comets with TM values in nonirradiated and 
irradiated in vitro, at a dose of 1.0 Gy, (a) control group, PBL cultures of conditionally 

healthy persons; (b) group one, patients with glioblastoma with the methylated; and 
(c) group two, with nonmetylated MGMT gene promoter.

One of the known manifestations of the bystander effect and the results 
of the exposure to ionizing radiation is the activation of apoptosis in the cells 
having a critically high level of DNA damage (Wang et al., 2018). Therefore, 
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we conducted an additional analysis of apoptotic activity in the cell cultures 
to obtain a more detailed characteristic of TIBE and radiosensitivity in the 
bystander lymphocytes of glioblastoma patients (Fig. 3).

Fig. 2. Comparison between the frequencies of apoptotic cells (AC) before and 
after the exposure to radiation in cultures of the peripheral blood lymphocytes of 

(control group) conditionally healthy persons, (group one) patients with glioblastoma 
with the methylated and (group two) nonmethylated MGMT gene promoter.

Our results showed the development of a glioblastoma-induced bystander 
effect manifested both as an increase in the relative number of DNA damages 
in bystander cells and in the activation of apoptotic processes in these cells. No 
effect of the MGMT gene promoter region methylation in tumor cells on the 
manifestation of TIBE has been found in the nonirradiated PBLs of patients. 
Differences have been detected in the radiosensitivity of PBLs of glioblastoma 
patients with different MGMT gene methylation status in tumor cells.
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Increasing attention has been recently paid to the study of the emotional 
face perception mechanisms. However, little is known about the context’s 
impact on effective neural networks formation.

This study aimed to compare the emotional processing strategies during 
the perception of target neutral stimuli when presented among emotional facial 
expressions, using specific methods of EEG-data analysis.

The magnitude-squared coherence is a measure of consistency between 
two complex signals [Rocca, 2014] that revealed differences in the formation 
of coherent connections between different parts of the cerebral cortex within 
different oscillatory subbands. The electrical signal’s frequency characteristics 
combined with the topographical distribution form the idea of   the emergent 
behavioral pattern. On the other hand, analysis of individual ERP components, 
combined with the localization of the response, reflects the spatio-temporal 
dynamics of cognitive and emotional processes [Martin, 2009].

The results obtained using the above two methods indicate that the female 
group was characterized by a holistic figurative approach to the processing 
of sensory stimulation, subjective assessment of faces, active processes of 
remembering and recalling the stimuli regardless of their emotional valence, 
and specific mechanisms of attention [Güntekin, 2007; Neumann, 2011]. On the 
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other hand, in the male group, a top-down mechanism of attention regulation, 
difficulty in remembering and recalling the stimuli, increased emotional 
regulation, and cognitive processes related to goal setting and motivation were 
present [Grent-t-Jong, 2011].

The data obtained by magnitude-squared coherence and registration of 
the ERPs were quite comparable. It should be noted that these approaches 
highlight the dynamics of processes in the human brain cortex in various 
psychophysiological aspects.
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Hutsaliuk M., Byelinska I., Dziubenko N., Rybalchenko T. REACTIVE 
CHANGES IN THE SPLEEN OF RATS UNDER THE INFLUENCE OF 
FULLERENE C60 ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL CHRONIC 
CHOLANGITIS. 

Fullerene C60 reduce manifestations of acute cholangitis in rats that was 
shown by Kuznetsova H. et al. (2018). Fullerene C60 restores peripheral blood 
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and rat bone marrow parameters and  the degree of splenomegaly of rats with 
experimental chronic cholangitis was demonstrated in our previous study. 
Mechanism of immune response development base on the histological structure 
of  rat spleen after development of experimental chronic cholangitis and effects 
of fullerene C60 have been analyzed. The area of white pulp, germinal centers, 
mantle and marginal zones, periarterial lymphatic sheath have been assessed. 
Development of chronic experimental cholangitis related with the activation 
of both T- and B-cell immune response, as evidenced by an increase in the 
relative area of periarterial lymphatic sheath, lymphatic follicles and their 
germinal centers. Fullerene C60 restores the B-cells zones to normal values 
(more effective with intraperitoneal use), while the T-cells zones is remains 
activated for immune response of rats with chronic cholangitis. Thus, fullerene 
C60 normalize of immune response and demonstrate protective action on 
chronic cholangitis development.

Хронічний холангіт – тривала рецидивуюча хвороба з високою 
летальністю, що пов’язана із розвитком запалення у жовчних протоках, 
їх деструктивними змінами з подальшою заміною сполучною тканиною. 
Дана паталогія, в основному, розвивається у дорослого населення та 
призводить до запального ураження внутрішньо- та зовнішньопечінкових 
жовчних проток. При відсутності лікування, гнійний хронічний холангіт 
призводить до розвитку септичного шоку, холестазу та абсцесу печінки. 
Склерозуючий хронічний холангіт часто ускладнюється цирозом та 
гепатоцелюлярною карциномою [E. Cebada Chaparro, 2020].

Розвиток запалення супроводжується оксидативним стресом, за 
якого, внаслідок активної продукції вільних радикалів, посилюється 
пошкодження тканини. Для коригування негативних наслідків у 
тканині і імунної відповіді за розвитку хронічного холангіту було 
застосовано фулерен С60. Вибір сполуки був зумовлений її доведеними 
антиоксидантними і протизапальними властивостями у чисельних 
експериментах за різних гострих та хронічних патологічних процесів 
[Kuznietsova H., 2018, Byelinska I.V., 2018] і низькою токсичністю 
[Prylutska, 2019].

У наших попередніх дослідженнях доведено відновлюючий вплив 
фулеренової терапії на показники лейкограми та мієлограми за хронічного 
холангіту. Для встановлення механізмів імуномодулюючої дії терапії нами 
проведено оцінку стану селезінки. Відомо, що за хронічного запалення 
розвивається спленомегалія. На мікроскопічному рівні спостерігається 
зростання площі білої пульпи із підвищенням густини клітин гермінативного 
центру на ранніх етапах хронічного запалення. При наближенні до фази 
виснаження площа білої пульпи починає стрімко зменшуватися. Лімфоїдний 
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компонент піддається поступовій деградації, що виражається у зменшенні 
густини розташування лімфоцитів та плазмоцитів у гермінативних центрах 
та периартеріальних муфтах [Макалиш, 2013].

Тому для встановлення механізмів формування імунної відповіді за 
експериментального хронічного холангіту і ефекти С60 фулерену на його 
тлі, проведений аналіз морфометричних показників білої пульпи селезінки 
як периферійного органу імунної системи. Експеримент проведено на 32 
білих лабораторних щурах самцях розділених на 4 групи: І – контрольна 
група; ІІ – хронічний експериментальний холангіт; ІІІ – хронічний 
експериментальний холангіт + С60 фулерен інтраперитонеально; IV – 
хронічний експериментальний холангіт + С60 фулерен pe ros. Хронічний 
холангіт моделювали щотижневим введенням α-нафтил-ізотіоціанату (ANIT, 
Sigma, США) у дозі 100 мг/кг, розчиненим у соняшниковій олії протягом 
4 тижнів. Для корекції холангіту використовували стабільний водний 
колоїдний розчин С60 фулерену (C60FAS) за концентрації 0,15 мг/мл.

Аналіз мікроскопічної структури селезінки за експериментального 
хронічного холангіту свідчить про зростання відносної загальної площі 
фолікулів (р<0.05) і відносної площі гермінативних центрів фолікулів 
(р<0.05), що свідчить про активацію В-клітинної ланки імунної відповіді 
за досліджуваного патологічного процесу внаслідок трансформації 
В-лімфоцитів в імунобласти і їх розмноження у гермінативних центрах 
фолікулів білої пульпи.

 У той же час вірогідні відмінності за кількістю фолікулів у селезінці у 
двох групах відсутні через високу варіабельність даного показника. 

Застосування фулерену С60 інтрапертоніально на тлі експериментального 
хронічного холангіту призводить до нормалізації площ фолікул і їх 
гермінативних центрів, що підтверджується відсутністю різниці за 
цими показними порівняно з контрольною групою (р>0.05). Це свідчить 
про повернення до контрольних значень імунного статусу в організмі і 
підтверджує коригуючу дію фулерену С60 за даної патології, що збігається 
з попередніми результатами Кузнєцової із співавт. (2018) за печінковими 
маркерами гострого холангіту. За перорального введення фулерену С60 
досліджувані показники селезінки залишаються збільшеними відносно 
контролю (р<0.05), тобто за даного способу введення корегуючий вплив 
менш виражений. 

Дослідження площі периартеріальних зон білої пульпи демонструє 
її значне збільшення у всіх експериментальних групах порівнянно з 
контролем (рис. 3.15) (р>0.05). Періартеріальні муфти є місцем антиген-
залежної проліферації Т-лімфоцитів, які за нашими результатами, активно 
залучені до розвитку експериментального холангіту. Ця активація не 
корегується фулереном С60.
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Мантійна зона фолікулів селезінки не зазнає статистично значимих 
змін порівняно з контролем у групах із експериментальним хронічним 
холангітом та його корекції фулереном інтраперионеально (р>0.05). 
У групі із експериментальним хронічним холангітом при корекції 
фулереном перорально спостерігається значне зменшення площі 
мантійної зони порівняно з контролем та групою із експериментальним 
хронічним холангітом (р<0.05). Як відомо, мантійна зона є транзиторною, 
містить малі лімфоцити, а при активації імунної відповіді лімфоцити 
збільшуються в розмірі (трансформуються в імунобласти) і розширюють 
площу гермінативного центру. Оскільки за перорального застосування 
фулерену С60 площа гермінативного центру залишається збільшеною, 
це і призводить до зменшення мантійної зони внаслідок активації 
розташованих в ній лімфоцитів.

Дослідження крайової зони фолікулів селезінки вказує на статистично 
значимі зміни в зростанні відносної площі у групі з експериментальним 
хронічним холангітом та групі із експериментальним хронічним 
холангітом при його корекції фулереном С60 перорально (рис. 3.17) 
(р<0.05) порівняно до контролю.

Висновки. Дослідження гістологічних препаратів селезінки за 
хронічного експериментального холангіту свідчить про активацію як Т-, 
так і В-клітинної ланки імунної відповіді, що підтверджується зростанням 
відносної площі периартеріальних лімфатичних муфт, лімфатичних 
фолікулів та їх гермінативних центрів. Застосування фулерену С60 
відновлює показники В-клітинних зон імунітету до нормальних 
показників (більш ефективно за інтраперитонеального застосування), 
одночасно Т-клітинна зона залишається активованою.
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Didenko O., Kotliarova A., Kotyk O., Marchenko S. NUCLEAR EXPRESSION 
OF LCC-CHANNELS IN VARIOUS CELL TYPES. 

Large conductance cation channels, which were discovered in 2005 by 
Marchenko S.M., are located in nuclear membrane and remain comparably 
poorly studied nowadays. We used patch-clamp technique in the nucleus-
attached configuration to record single-channel activity in the membrane of and 
cardiomyocytes’ nuclei from different parts of heart. We confirmed the presence 
of LCC-channels in cardiomyocytes’ nuclei from left and right ventricle. We 
established that they have nearly same meaning of conductance: 208 ± 3,3 pS 
and 205 ± 2,5 pS respectively. Also we studied their open probability (NPo for 
left ventricle at ±80 mV made up 1,71 and 0,65), and found that LCC-channels 
are potential-dependent: at positive potentials they stay open most of the time, at 
negative – their activity is much lower. We also established that the conductivity of 
these channels in Purkinje neurons differed in comparison with cardiomyocytes 
at ± 60 mV potential only. 

Генетична інформація в клітинах еукаріот обмежена ядерною 
оболонкою, що складається з двох мембран, які розділені перинуклеарним 
простором. Ядерна оболонка клітин є напівпроникним бар’єром, що 
забезпечує двосторонній транспорт різноманітних іонів та молекул. 
Найбільш поширеною транспортною системою ядра є комплекс ядерної 



251

пори, але кількість супутніх переносників, помп та каналів є надзвичайно 
великою [Hetzer, 2009]. 

Важливим питанням в біології залишається розуміння механізмів 
транспорту іонів кальцію та їхнього виходу із депо. Ca2+, як вторинний 
посередник, відіграє вирішальну роль у внутрішньоклітинній сигналізації, 
як в рослинних, так і в тваринних клітинах. Для більш детального вивчення 
необхідно досліджувати діяльність транспортних систем, що задіяні в 
цьому процесі, а саме, кальцієвих помп, інозитол-1,4,5-трифосфатних 
рецепторів та спонтанно активних каналів.

Найбільш поширеним типом спонтанно активних каналів ядерної 
мембрани є досліджувані нами LCC-канали. LCC-канали мають високу 
провідність і дуже щільно розміщені в ядерній мембрані, що свідчить про 
їхню важливу функцію. Їхнє фізіологічне значення достеменно невідоме, 
але ми припускаємо, що їхня роль полягає в компенсаторному зміщенні 
локального потенціалу при вивільненні іонів кальцію з перинуклеарного 
простору за рахунок протилежно напрямленого калієвого струму. 
Такий механізм збільшує можливу тривалість вивільнення кальцію з 
депо і запобігає занадто швидкому зміщенню мембранного потенціалу 
[Федоренко, 2010]. 

Не зважаючи на те, що в літературі можна знайти велику кількість 
інформації про біофізичні властивості каналів клітин різних типів, 
відомості про LCC-канали є вкрай обмеженими.  

Метою роботи було перевірити наявність LCC-каналів у ядрах клітин 
різних типів, виміряти основні електрофізіологічні параметри їхнього 
функціонування, а також – порівняти їхні характеристики в межах декількох 
типів клітин. Отримані дані допоможуть наблизитись до відповіді про те, 
яку саме функцію виконують ці канали. 

В ході експериментальної роботи було виділено ядра нейронів Пуркіньє 
за методикою С. М. Марченко [Marchenko, 2005] та ядра кардіоміоцитів 
лівого та правого шлуночків з міокарда щурів ліній Вістар та Фішер 
віком 3-4 тижні [Котик, 2018]. Методика виділення ядер з кардіоміоцитів 
була оптимізована для більш якісного проведення електрофізіологічних 
досліджень. Після цього ми реєстрували струм крізь LCC-канали методом 
петч клемп в конфігурації “nucleus-attached”. Значення показників 
отримували за допомогою підсилювача Visual-Patch 500 («Bio-Logic», 
Франція). Отримані результати аналізувались за допомогою програми 
Clampfit 10.3 (“Axon Instruments”, США). Було досліджено такі 
характеристики LCC-каналів: амплітуда струму та NPo.  

В ядерній мембрані нейронів Пуркіньє та кардіоміоцитів зареєстровано 
струми крізь різні типи каналів з провідністю 10-340 пСм. Для того 
щоб бути впевненими, що виявлені нами канали є саме катіонними 
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каналами великої провідності (LCC-каналами), ми звертались до раніше 
встановлених значень провідності [Matzke, 2010]. В ході нашої роботи 
було встановлено, що провідність LCC-каналів у нейронах Пуркіньє 
становить 205±5,2 пСм, що підтверджується літературними даними 
[Котик, 2020]. Підраховані значення ймовірності перебування каналів у 
відкритому стані підтверджують їхню залежність від потенціалу: при +40 
(NРо = 2,88) та +60 мВ (NРо = 2,68) канали майже весь час перебували 
у відкритому стані, в той час як при -40 та -60 мВ NРо становить 0,71 та 
0,62 відповідно. Провідність LCC-каналів кардіоміоцитів становить 208 ± 
3,3 пСм та 205 ± 2,5 пСм для лівого та правого шлуночків відповідно. Для 
кардіоміоцитів лівого шлуночка визначене нами NPo при +60 та +80 мВ 
становить 1,74 та 1,71 відповідно. В свою чергу при -60 мВ ймовірність 
перебування каналів у відкритому стані дорівнює 1,32, а при -80 мВ NPo 
становить 0,65. Для правого шлуночка NPo становить 0,61 та 1,1 для 
-/+40; 0,73 та 1,86 для   -/+80 мВ. 

В ході роботи було вивчено і порівняно основні електрофізіологічні 
властивості LCC-каналів, а саме, провідність, залежність від потенціалу, 
ймовірність перебування у відкритому стані. Наші експерименти 
підтверджують той факт, що за позитивних значень потенціалу – канали 
більшу частину часу залишались відкритими, в той час як при негативних 
спостерігається зворотна картина. Окрім підтвердження наявності 
цих каналів в нейронах Пуркіньє мозочка, нами  також зареєстровано 
струми крізь LCC-канали в кардіоміоцитах з різних частин серця. Нами 
було встановлено залежність цих каналів від мембранного потенціалу 
і визначено, що провідність LCC-каналів кардіоміоцитів достовірно 
відрізняється від нейронів Пуркіньє при ± 60 мВ, в той час як на інших 
потенціалах достовірних відмінностей не було зареєстровано.
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Diadiuk K., Zadvornyi T. EXPRESSION OF CD44 AND KI-67 FOR 
PROGRESSION OF TUMOR GROWTH IN PATIENTS WITH PROSTATE 
AND BREAST CANCER. The aim of this study is to investigate the expressions 
of CD44 and Ki-67 in tumor tissue of patients with prostate and breast cancer, 
as well as to assess the relationship with the main clinical and pathological 
characteristics of the tumor process. So we investigate that CD44 and Ki-67  
can be used as prognostic potential markers in tumor cells to predict a disease 
of breast and prostate cancer.

Актуальність. Рак грудної (РГЗ) та передміхурової залози (РПЗ) 
займають лідируючі позиції за показниками захворюваності та 
смертності серед чоловіків та жінок і є актуальною медико-соціальною 
проблемою сьогодення. В науковій літературі обговорюється можливість 
використання показників експресії молекули міжклітинної адгезії CD44 
та маркеру проліферації – Кі-67 в якості прогностичних маркерів перебігу 
пухлинного процесу.

Мета роботи: дослідити експресію CD44 та Кі-67 у пухлинній тканині 
хворих на РГЗ та РПЗ та оцінити їх зв’язок із клініко-патологічними 
характеристиками пухлинного процесу.

Об’єкт і методи: Дослідження проведено на клінічному матеріалі  75 
хворих на РПЗ ІІ-ІІІ стадії та 75 хворих на РГЗ І-ІІ стадії, що знаходились 
на лікуванні у Національному  інституті раку МОЗ України впродовж 
2015-2017 рр. та у Київському міському клінічному онкологічному 
центрі протягом 2013–2016 рр. відповідно. Середній вік хворих на РПЗ 
– 58,0 ±3,1 р., на РГЗ – 60,0 ±3,1 р. Морфологічне та імуногістохімічне 
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дослідження СD44 (clone 156-3C11, Diagnostic BioSystems, USA) та Кі-
67 (clone MIB-1, DakoCytomation, Denmark) проведено на парафінових 
зрізах біоптатів та операційного матеріалу. Для візуалізації реакцій 
застосовували систему Ultra Vision LP Detection System, Thermo 
Scientific, USA. Оцінку результатів імуногістохімічного дослідження 
проводили із використанням оптичного мікроскопу XSP-137-BP фірми 
JNOEC при збільшеннях ×200 – ×400, з використанням методу H-Score. 
Високим вважали рівень експресії маркера при значеннях від 201 до 
300 балів H-Score, від 101 до 200 балів – середній рівень H-Score, 0 до 
100 балів H-Score – низький рівень експресії. Для обробки результатів 
використовували програму STATISTICA 6.0. 

Результати. В результаті імуногістохімічного дослідження виявлено 
значну гетерогенність експресії CD44 та Кі-67 у досліджуваних зразках 
РПЗ та РГЗ. Зокрема, нами показано, що CD44 детектувався в пухлинній 
тканині 53,4 % хворих на РГЗ та 74,7% хворих на РПЗ. Встановлено 
існування кореляційного зв’язку між показниками експресії СD44 
в пухлинній тканині хворих на РПЗ та такими основними клініко-
патологічними характеристиками пухлинного процесу як розмір 
новоутворення (r=0,45), та доопераційний рівень ПСА в сироватці крові 
(r=0,48). У хворих на РГЗ експресія CD44 корелювала із морфологічними 
особливостями новоутворень (гістологічний тип (r=0,54) та ступінь 
диференціювання (r=-0,67)), а також молекулярним підтипом (r=0,44). 

Аналіз особливостей експресії Кі-67 в пухлинній тканині хворих на 
РГЗ встановив помірний та високий рівень його експресії (≥101 бала 
H-Score) у 67,6% випадків РГЗ та 88,8 % РПЗ. Виявлено наявність прямого 
кореляційного зв’язку між показниками експресії Ki-67 в пухлинній 
тканині хворих на РПЗ та наявністю метастазів у лімфатичних вузлах 
(r=0,55). У хворих на РГЗ експресія Ki-67 корелювала з гістологічним 
типом новоутвореннь (r=0,45) та ступенем диференціювання (r=0,43).

Висновки. Отже, в ході проведеного нами дослідження 
продемонстровано значну варіабельність експресії CD44 та Кі-67 в 
пухлинній тканинні хворих на РГЗ та РПЗ. Встановлений зв’язок експресії 
CD44 та Кі-67 з клініко-патологічними характеристиками пухлинного 
процесу, що свідчить про перспективність використання цих показників 
в якості маркерів прогнозу перебігу пухлинного процесу.

Робота виконана в рамках відомчої тематики “Роль маркерів 
ремоделювання кісткової тканини у формуванні ступеня злоякісності 
найбільш розповсюджених гормонозалежних новоутворень “ (№ 
держреєстрації 0118U005468)
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SUMMARY. The aim – to identify the expression of the osteopontin and 
lactoferrin in a tissue of the prostate cancer in patients with a different risk 
of the cancer progression. The study was conducted with a clinical material 
of the 40 patients with the prostate cancer phase II-III, who were treated at 
the National Cancer Institute during 2015-2017. The average age of patients 
was - 58.0 ± 3.1 years. The risk of progression of the prostate cancer was 
determined for D’Amico et.al. Immunohistochemical study of the lactoferrin 
and osteopontin expression was performed on paraffin sections of the tumor 
tissues using the Ultra Vision LP Detection System (Thermo Scientific, USA). 
The results of the study, despite the small amount of clinical material, indicate 
the association of the expression of the lactoferrin and osteopontin with the 
risk of progression of prostate adenocarcinoma. The obtained data indicate 
the imnportant necessity for further study of the expression level of the studied 
proteins in tumor cells in order to use them as additional criteria for predicting 
the prostate adenocarcinoma.

Актуальність. Рак передміхурової залози (РПЗ) займає лідуючі позиції 
за показниками захворюваності та смертності в структурі онкологічних 
захворювань як в Україні так і в світі [Bray, 2018; Федоренко, 2020]. РПЗ є 
гетерогенним та мультифокальним захворюванням з різними клінічними 
та морфологічними характеристиками. Основними причинами 
незадовільних результатів лікування хворих на РПЗ прийнято вважати 
здатність до метастазування, хіміо- і гормонорезистентність, а також 
відсутність досконалих алгоритмів прогнозування агресивності перебігу 
пухлинного процесу [Yadav, 2018]. Сьогодні критичною проблемою 
онкоурології є пошук маркерів, що дозволять виділити групу хворих 
з високим ризиком прогресії захворювання, і які потребують більш 
детального спостереження та корекції відповідних лікувальних заходів. 
Перспективним в цьому напрямку є дослідження протеїнів, залучених 
в у регуляцію мікрооточення пухлини, а саме остеопонтину (ОПН) та 
лактоферину (ЛФ).
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Мета роботи: дослідити експресію ОПН та ЛФ у тканині РПЗ хворих 
з різним ризиком прогресії захворювання.

Об’єкт і методи: Дослідження проведено на клінічному матеріалі 40 
хворих на РПЗ ІІ-ІІІ стадії, що знаходились на лікуванні у Національному  
інституті раку МОЗ України впродовж 2015-2017 рр. Середній вік хворих 
на РПЗ – 58,0 ±3,1 р. Визначення ризику прогресії РПЗ проводили за 
D’Amico et al. (1998). Імуногістохімічне дослідження експресії ЛФ (clone 
JE49-60, Thermo Scientific, USA) та ОПН (clone 1, Thermo Scientific, USA) 
проведено на парафінових зрізах пухлинної тканини із використанням 
системи візуалізації Ultra Vision LP Detection System (Thermo Scientific, 
USA). Оцінку результатів імуногістохімічних реакцій проводили із 
застосуванням методу H-Score. Високим вважали рівень експресії 
маркера при значеннях від 201 до 300 балів H-Score, від 101 до 200 балів 
– середній рівень, 1 до 100 балів – низький рівень експресії. Статистичну 
обробку отриманих результатів виконували за допомогою програми 
Statistiсa 6.0 компанії «Statistica Inc. « (USA) з урахуванням характеру 
розподілу отриманих даних.

Результати. Згідно розподілу хворих за критеріями D’Amico al. 
(1998) (категорія T, за TNM класифікацією, сума балів за Глісоном та 
доопераційний рівень ПСА в сироватці крові) у переважної більшості 
випадків (60,0%) визначався РПЗ низького ризику прогресії, а високий 
ризик прогресії цієї онкопатології був встановлений у 40% випадків. Згідно 
результатів імуногістохімічного дослідження експресії білків, залучених 
у регуляцію пухлинного мікрооточення, тканина новоутворень хворих на 
РПЗ характеризувалася високим рівнем експресії ОПН - 223,5±9,0 балів 
H-Score з індивідуальними коливаннями від 118,0 до 286,0 балів Н-Score. 
На противагу цьому, показники експресії ЛФ були низькими та становили 
78,3±8,2 балів Н-Score, з індивідуальними коливаннями від 5 до 137,0 
балів H-Score відповідно.

Встановлено, що хворі на РПЗ із високим ризиком прогресії цього 
захворювання характеризуються вищим рівнем експресії ОПН (в 1,4 раза, 
p<0,05) - 237,6±11,2 бали Н-Score та значно нижчим рівнем експресії ЛФ 
- 64,5±7,3 (в 1,5 раза, p<0,05) у тканині пухлин, порівняно з аналогічними 
показниками пацієнтів із РПЗ низького ризику прогресії (165,6±8,3 та 
93,5±8,0 балів Н-Score, відповідно).

Висновки. Результати проведеного дослідження, незважаючи на 
невеликий обсяг клінічного матеріалу, вказують на асоціацію експресії 
ЛФ та ОПН із ризиком прогресії РПЗ. Отримані дані свідчать про 
необхідність подальшого вивчення рівня експресії досліджуваних 
протеїнів в пухлинних клітинах з метою їх використання я в якості 
додаткових критеріїв прогнозу перебігу РПЗ.
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Kremer E., Lynchak O. THE MICE LIVER STATE UNDER THE INFLUENCE 
OF INCREASING DOSES OF C60 FULLERENE. The development of the 
application technologies of biocompatible nanomaterials for targeted delivery 
of antitumor drugs and enhancing their therapeutic efficacy is relevant today. 
Among such nanoparticles, the greatest interest for experimental biological 
research has C60 fullerene. The effect of C60 fullerene in different dose on the 
liver state was studied after intraperitoneal administration to mice.

Розробка технологій застосування біосумісних наноматеріалів для 
цілеспрямованої доставки протипухлинних препаратів і посилення 
їх терапевтичної ефективності на сьогодні є актуальною. Зокрема, 
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для оптимізації дії хіміопрепаратів, пропонують їх використовувати у 
комплексі з наночастинками, які є нетоксичними та виявляють біологічну 
активність [Patra, 2018, Borowik, 2018].

В останні роки, cеред можливих перспективних, ефективних і 
низькотоксичних біомедичних агентів, чільне місце займають вуглецеві 
наноструктури, які характеризуються високою біодоступністю і 
біосумісністю [Talat, 2016, Lynchak, 2017, Прилуцька, 2012]. Серед різних 
типів фулеренів найбільший інтерес для експериментальних біологічних 
досліджень становить фулерен С60, який легко утворюється під час синтезу, 
характеризується високою хімічною стабільністю, відсутністю токсичності 
в низьких концентраціях та здатністю ефективно вловлювати активні 
форми кисню (АФК) і, таким чином, виступає як потужний антиоксидант, 
а з іншого боку – здатний продукувати АФК після короткотривалого 
опроміненням УФ [Lynchak, 2017, Ferreira, 2018, Franskevich, 2016, 
Grebinyk, 2018]. Крім того, ця карбонова наноструктура може утворювати 
стійкі комплекси з різними хіміопрепаратами [Prylutska, 2017]. 

Метаболічні процеси нашого організму забезпечуються різними 
органами і тканинами. Процеси метаболізму ксенобіотиків найбільш 
активно відбуваються в печінці, що пов’язано з її детоксикаційною, 
бар’єрною і екскреторною функцією. Тому метою роботи було вивчити 
вплив зростаючих доз фулерену C60 на гістологічний стан печінки за 
умови разового інтраперитоніального введення мишам.

Дослідження проводили на 42 дорослих мишах-самцях 
інбридингової лінії віком 2-2,5 місяця вагою 21 ± 2 г. Тварин утримували 
у стандартних умовах віварію, у пластикових клітках із сітчастими 
кришками з нержавіючої сталі у провітрюваному приміщенні з 
підтриманою температурою (23 ± 2 ° C), із вільним доступом до 
їжі та води. Тварин рандомно розподілили на сім груп. Фулерен C60 
вводили тваринам інтраперитоніально у зростаючих дозах (75, 150, 
300, 600, 1200 та 1800 мг/кг). Миші контрольної групи отримували 
інтраперитоніально 0,9% розчин NaCl (фізіологічний розчин). 
Печінку тварин досліджували макроскопічно, видаляли, зважували 
та фіксували у 10% забуференому нейтральному розчині формаліну, 
зневоднювали, проводячи по зростаючим розчинам етилового 
спирту, заливали у парафін. Виготовлені парафінові зрізи печінки 
забарвлювали за стандартною методикою забарвлення гематоксиліном 
з дофарбуванням еозином.

Печінка мишей, що отримували фулерен С60 у низьких (75 і 150 мг/
кг) або помірних (300 і 600 мг/кг) дозах, макроскопічно не мала істотних 
відмінностей від контролю. При введені фулерену С60 у високих дозах 
(1200 і 1800 мг/кг) зміни розміру, форми або ознак гіперпластичних змін 
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печінки також не виявлено, однак спостерігали накопичення органом 
фулерену у вигляді коричневих включень. 

Гістологічні дослідження не виявили значних змін тканин печінки 
мишей, що отримували фулерен С60 у дозі 75 мг/кг. При введенні 
фулерену у більших дозах, починаючи з дози 150 мг/кг, у печінці мишей 
спостерігали дозозалежні зміни. У дозах 300 мг/кг і 600 мг/кг спостерігали 
початкові ознаки фібротичних і дистрофічних змін тканин печінки. При 
дозах 1200 мг/кг і 1800 мг/кг фулерен С60 накопичувався у тканинах 
печінки у вигляді пігментних включень, наростали патологічні зміни 
тканини печінки, порушувалась балкова структура органу, спостерігали 
розширення і кровонаповнення судин, посилювався фіброз та дистрофія 
гепатоцитів, наростали ознаки запалення тканини.

Отже, фулерен С60 при одноразовому інтраперитоніальному введенні 
мишам у дозі 75 мг/кг не впливав на стан печінки, при дозі 150 мг/кг мав 
незначний вплив, а при дозі 300 мг/кг і вище спричиняв значні гістологічні 
зміни. Таким чином, для подальших досліджень фулерену С60 найбільш 
оптимальними є дози до 150 мг/кг, що не проявляють токсичного впливу 
на печінку. 
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Nechepurenko D., Rybachuk O. OPTIMIZATION OF THE MODEL 
OF SPINAL CORD HEMISECTION OF MUS MUSCULUS AND RATTUS 
NORVEGICUS FOR MONOPARESIS INVESTIGATION. The spinal cord 
hemisection model is one of the most relevant methods for studying monoparesis 
in vivo. Mus musculus and Rattus norvegicus are common and accessible objects 
for injury modeling. In order to facilitate the experiment and reproducibility of 
the research, we performed a series of operations on model objects (FVB line) 
and compiled a detailed protocol of the operation. We performed assessment 
of functional recovery according to Basso scale. Additional measurement of 
locomotion was collected and compared to Basso-Beatty-Bresnahan scale. 
Based on acquired results, we estimate that the proposed model is able to mimic 
Brown-Sekar syndrome in humans and monoparesis.
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На даний момент в лабораторних дослідженнях використовують 
велику кількість різних моделей за технікою та характером пошкоджень 
спинного мозку як in vivo, так і in vitro. Найбільш релевантними 
дослідженнями є ті, що виконуються на щурах [Minakov et al., 2018] 
(зручність електрофізіологічних, морфологічних та функціональних 
досліджень, що є дуже подібними до людських), мишах [Gaviria et al., 
2002] (корисність в молекулярних та генетичних дослідженнях) та на 
приматах [Iwanami et al., 2005].

Метою дослідження є визначення переваг та недоліків гемісекції 
спинного мозку, меж її застосування та перспективи використання в 
дослідженні монопарезу на Mus musculus (лінія FVB) та Rattus norvegicus.

Метод гемісекції доцільно використовувати для моделі монопараплегії, 
оскільки можна порівняти функціонуючі та нефункціонуючі кінцівки і 
визначити, коли під час регенерації з’являється синергічна координація 
між задніми кінцівками, або між пошкодженими задніми та передніми 
кінцівками на іпсилатеральній та контралатеральній стороні. Ця модель 
травми не є настільки важкою, як повна транссекція, оскільки немає 
пошкодження передніх спинномозкових артерій і, як наслідок, — 
відсутність кровотечі. Крім того, у тварин немає параплегії обох задніх 
кінцівок, а сечовидільна система не порушена. Ця модель відображає 
реальне пошкодження цього типу у людини точніше, ніж повний переріз 
або видалення сегмента [Rybachuk, 2017]. Зокрема, вона добре імітує 
синдром Броуна-Секара у людей.

Для експерименту обирають дорослих самців і самок (лінія FVB), вік 
— 2-3 місяці і вага - 24-30 г. Модель половинного лівобічного перерізу 
спинного мозку проводять на нижньому грудному рівні (T11-T12).

Підготовка до операції:
Мишей розсаджують по індивідуальним кліткам. За годину до 

проведення операції забирають всю їжу, аби зменшити похибку при 
зважуванні та анестезуванні.

Зважують.
Після зважування, готують індивідуальне дозування анестезії (кетамін 

50 мг / 30 г; ксилозин 25 г / 30 г).
Перитоніально вводять суміш.
Після входження в стан наркозу, тварину поміщають на операційний 

столик. Під твариною поміщають термоковрик з підігрівом.
Голять спину вздовж хребта та відступаючи на 1 см зліва та справа.
Пальпацією ребер визначають місце розрізу (Т11-Т12). Оброблюють 

місце бетадином. Очі зволожують офтагелем для запобігання їх пересушення.
Операція:
Роблять невеликий розріз шкіри на рівні Т11-Т12.
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Розрізають сполучну тканину, спінальні м’язи над хребтом. 
Відкривають доступ до остистого відростка хребця

 За допомогою гострих тонких хірургічних ножиць та пінцетів, 
відламують остистий відросток та решту кісти хребця.

Після повного відкриття спинного мозку з дорсальної сторони, можна 
проводити лівобічну гемісекцію спинного мозку. Для цього треба знайти 
візуально добре видну дорсальну серединну лінію, акуратно ввести в 
неї голку так, щоб вона пройшла через весь спинний мозок в дорсально-
вентральному напрямку та зробити розріз лівої частини спинного мозку. 
Показником правильного розрізу буде спазм лівої задньої кінцівки миші.

Після виконання розрізу, зашивають послідовно сполучнотканинні 
оболонки та шкіру.

Місце шва оброблюють бетадином.
Чекають виходу миші з наркозу. Ознаки: кліпання очей, тремтіння 

голови та всього тіла, рух.
Функціональне відновлення оцінюють за шкалою Бассо для оцінки 

руху мишей та за шкалою Бассо-Бітті-Бреснахана для оцінки локомоції 
[O.A. Rybachuk, 2019]. 

При гемісекції спинного мозку на щурах виконують також додаткові 
етапи після розрізу. Зокрема, місце розлому хребця покривають 
желатиновою губкою та «цементують» [Lin et al., 2020]. При операціях на 
мишах ця процедура не виконується через технічні проблеми (маніпуляції 
з мишами відбуваються в менших масштабах, ніж зі щурами). Однак, 
вона має свої практичні переваги:

«Цементування» створює бар’єр між відкритим спинним мозком та 
оточуючими тканинами, що зменшує вірогідність поширення запальних 
процесів від оточення на нього. Зменшує також можливість занесення 
інфекції під час зашивання.

«Цементування» є дуже зручною міткою зони перерізу, що підвищує 
ефективність взяття гістологічних зразків.

Желатинова губка попереджає негативний вплив механічного тиску 
цементу та тканин над ним, розподіляє силу рівномірно.

У ході дослідження вперше було складено детальний протокол 
проведення лівобічного половинного перетину спинного мозку Mus 
musculus (лінія FVB), як моделі травми монопарезу. Особливості 
оптимізації моделі на Rattus norvegicus включають в себе додаткові етапи 
«цементування» для зменшення механічного тиску на цільову область.
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Khmelnytska Y., Perepelytsina O., Sydorenko M. STUDY OF ANTICANCER 
DRUGS OF DIFFERENT MECHANISM OF ACTION ON THE MODEL OF 
MULTICELLULAR TUMOR SPHEROIDS. The tumor consists of different 
malignant cells. This study highlights the importance of finding  drugs or 
a combination of therapeutic agents that will target all types of cells in the 
tumor. The combination of antitumor drugs with different therapeutic targets 
can cause cytotoxic effects on different types of tumor cells. This study aimed to 
compare the sensitivity of multicellular tumor spheroids to the monotherapeutic 
and synergistic effects of antitumor drugs of different mechanisms of action. 
The obtained data demonstrate a significant sensitivity of multicellular tumor 
spheroids of MCF-7 cells to the synergistic effect of antitumor drugs of different 
mechanisms of action, compared with the monotherapeutic effect.



264

Вступ. Використання моделей багатоклітинних пухлинних сфероїдів 
в доклінічному тестуванні протипухлинних препаратів надає можливість 
отримати більшу інформацію, щодо впливу препарату, або комбінації 
препаратів на всю пухлинну в цілому. Пухлинні новоутворення 
гетерогенні, до їх складу входять різні типи ракових клітин. Тому 
важливим є пошук таких препаратів, або комбінації препаратів, які 
зможуть подіяти на різні клітинні популяції. Монотерапія протираковими 
препаратами не завжди призводить до цитотоксичного ефекту на всю 
пухлинну. Комбінація протипухлинних препаратів з різним механізмом 
дії надає можливість збільшити діапазон впливу, зокрема сприяти більш 
цитотоксичній дії на різні типи клітин в пухлинні. Тому для дослідження 
нами були обранні протипухлинні препарати, які впливають на активно 
проліферуючі ракові клітини – доксорубіцин, метотрексат, цисплатин в 
комбінації з новітнім протипухлинним препаратом саліноміцином, який 
впливає на стовбурові пухлинні клітини.

Мета. Порівняти чутливість багатоклітинних пухлинних сфероїдів до 
монотерапевтичного та синергічного впливу протипухлинних препаратів 
різного механізму дії.

Матеріали та методи. Клітини аденокарциноми молочної залози лінії 
MCF-7 культивувалися за стандартних умов (370С, 95% вологості, 10% 
СО2) в поживному середовищі DMEM («Sigma», США) з додаванням 
10% фетальної бичачої сироватки («Sigma», США) та 4 mM L-glutamine 
(«Sigma», США). Багатоклітинні пухлині сфероїди (БПС) генерувалися 
з клітин MCF-7 на неадгезивному середовищі з додаванням 2% 
карбоксиметилцелюлози. БПС інкубувалися 3-5 годин на орбітальному 
шейкері (PSU-10i, Biosan, Латвія). Поживне середовище змінювалося 
через кожні 2 доби. Протипухлинні препарати при монотерапії додавали 
в таких концентраціях: Доксорубіцин («EbewePharma», Індія) – 10-1-
0,1 мкг/мл, метотрексат («Тева», Україна) – 10-1-0,1 мкг/мл, цисплатин 
(«EbewePharma», Індія) – 1-0,1-0,01 мкг/мл, саліноміцин («Sigma», 
США)– 4-40 мкМ. Протипухлинні препарати при дослідженні синергічної 
дії додавали в таких комбінаціях і концентраціях доксорубіцин (1 та 0,1 
мкг/мл) + саліноміцин (4 та 40 мкМ), метотрексат (1 та 0,1 мкг/мл) + 
саліноміцин (4 та 40 мкМ), цисплатин (0,1 та 0,01 мкг/мл) + саліноміцин 
(4 та 40 мкМ). Вимірювання розміру сфероїдів здійснювали в програмі 
AxioVision Stemi 2000 (Zeiss, Німеччина). Виживанність клітин визначали 
за допомогою камери Горяєва. 

Результати досліджень. В результаті роботи було виявлено, 
що найменша кількість живих клітин в сфероїдах при монотерапії 
протипухлинними препаратами спостерігалася при обробці клітин 
максимальними концентраціями доксорубіцину (10 мкг/мл), цисплатину 
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(1 мкг/м), саліноміцину (40 мкМ), метотрексату (10 мкг/мл).  Виживанність 
клітин зменшувалася на 62%, 63%, 58% та на 50% відповідно, порівнюючи 
з контролем. Прикметним є те, що зменшивши концентрацію препаратів 
до мінімальної кількість живих пухлинних клітин в БПС значно зростала. 
Найкращий протипухлинний ефект за мінімальної дози мав саліноміцин 
(4 мкМ) 29% мертвих клітин. Найменше мертвих клітин за мінімальної 
концентрації було після кокультивування з цисплатином – 4%. 
Доксорубіцин, метотрексат, цисплатин, саліноміцин зменшували середній 
об’єм сфероїдів дозозалежним чином. Так під впливом саліноміцину за 
концентрації 4 мкМ середній розмір сфероїдів зменшувався на 12 %, за 
концентрації 20 мкМ на 71 %, за концентрації 40 мкМ на 95% відповідно 
до контролю. Цисплатин же за концентрації 0,01 мкг/мл зменшував 
медіану об’єму сфероїдів на 8 %, за концентрації 0,1 мкг/мл на 32%, за 
концентрації 1 мкг/мл сфероїди зменшувалися на 97%. Найменший ефект 
на розмір БПС спостерігався при культивуванні клітин з метотрексатом. 
За максимальної концентрації 10 мкг/мл об’єм сфероїдів знижувався на 
80 %, якщо порівнювати з тією ж концентрацією доксорубіцину, тоді 
об’єм зменшувався на 98%. За мінімальної концентрації докорубіцину 0,1 
мкг/мл середній об’єм БПС зменшувалася на 50%. 

Дослідження виживанності пухлинних клітин в сфероїдній культурі 
після короткотривалого культивування БПС з комбінацією препаратів 
показало, що найменш чутливими клітини були до комбінації препаратів 
саліноміцин 40 µM + метотрексат 0,1 мкг/мл. Кількість живих клітин 
зменшувалася на 31%, порівняно з контролем. А комбінація саліноміцин 
40 µM + доксорубіцин 1 мкг/мл, навпаки демонструвала високу чутливість, 
а саме зменшення живих клітин в сфероїдах на 62%, а комбінація 
саліноміцин 40 мкМ + цисплатин 1 мкг/мл збільшував кількість мертвих 
клітин на 78% в порівнянні з контролем. Встановлено, що найбільший 
цитотоксичний ефект мала комбінація препаратів саліноміцин 40 мкМ + 
доксорубіцин 1 мкг/мл. Середній об’єм сфероїдів зменшувався на 99%, 
тобто сфероїди розпадалися на дрібні клітинні агрегати. Найменший 
вплив на середній об’єм БПС мала комбінація препаратів саліноміцин 
4 мкМ + метотрексат 1 мкг/мл і 0.1 мкг/мл медіана БПС зменшувалася 
всього на 40% і на 36% відповідно. 

Висновки. Отриманні дані демонструють значну чутливість 
багатоклітинних пухлинних сфероїдів клітин лінії MCF-7 до синергічного 
впливу протипухлинних препаратів різного механізму дії, порівнюючи 
з монотерапевтичним впливом на БПС.  За результатами дослідження 
найкраща комбінація протипухлинних препаратів була цисплатин + 
саліноміцин  та доксорубіцин + саліноміцин, адже зменшувався не лише 
об’єм сфероїдів, але й збільшувався відсоток мертвих пухлинних клітин.
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Chumak K., Kalmukova O., Voronina O., Dzerzhynsky M. 
MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE OBESE RATS PANCREAS 
UNDER THE INFLUENCE AT DIFFERENT REGIMES OF MELATONIN 
ADMINISTRATION. Obesity is a multifactorial disease accompanied by 
a complex of metabolic disorders that exacerbate each other. Obesity is 
associated with a significantly increased risk of many diseases in particular 
with most pancreatic disorders and metabolic diseases, such as diabetes 
mellitus, and contributes to pancreatic fibrosis. All these conditions are 
very dangerous and are accompanied by increased mortality. Melatonin can 
improve the pancreatic condition. The aim of the research was to compare the 
effect of different regimes of melatonin administration on the pancreas of rats 
with diet-induced obesity.

За даними ВООЗ, від 20 % до 30 % дорослого населення Європи має 
ожиріння, а в Україні цей показник сягає 16 % для чоловіків та 26 % для 
жінок. Ожиріння супроводжується комплексом метаболічних порушень, 
який називають метаболічним синдромом [Лещенко, 2013]. Всі ці 
порушення згубно впливають на стан підшлункової залози, і можуть 
призводити до запалення, стеатозу, фіброзу та порушення функцій органу 
[Uranga, 2019].

Перспективним засобом для корекції стану підшлункової залози при 
ожирінні є мелатонін. Мелатонін – гормон, що виробляється в епіфізі, де 
його продукція залежить від освітлення. Основна функція мелатоніну – 
регуляція ендогенних ритмів, але для терапії ожиріння також важлива його 
протизапальна та антиоксидантна дії [Jaworek, 2017]. Рівень мелатоніну в 
крові має виражений добовий ритм, тому метою цього дослідження було 
порівняння впливу мелатоніну на підшлункову залозу при ранковому та 
вечірньому його введенні.

Для досліду були обрані білі нелінійні щури-самці, яких утримували в 
клітках по 7 особин за стандартних умов віварію. Стандартним раціоном 
виступав корм «Purina rodent chow» (3,81 ккал/г). Світло вмикали о 
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07:00 годині, а вимикали о 19:00 годині. Протягом першого тижня всіх 
тварин годували стандартним кормом, далі їх рандомізовано розподілили 
на дві групи: контрольна група продовжила вживати стандартну їжу, а 
дослідна група – висококалорійну їжу (5,35 ккал/г). Коли між приростом 
тіла контрольної та дослідної груп була зафіксована достовірна різниця 
у 30 %, щури були поділені на 6 груп: 1) контрольна група (К), 2) група 
зі стандартним раціоном харчування, якій вводили мелатонін вранці 
(М ZT01), 3) група зі стандартним раціоном харчування, якій вводили 
мелатонін ввечері (М ZT11), 4) група з ожирінням (ВКД), 5) група 
з ожирінням, якій вводили мелатонін вранці (ВКД ZT01) та 6) група з 
ожирінням, якій вводили мелатонін ввечері (ВКД ZT11). Доза мелатоніну 
становила 30 мг/кг. Через сім тижнів щурів було декапітовано, 
тканину підшлункової залози фіксували в 10% формаліні, заливали в 
парафін. Виготовлені зрізи забарвлювали гематоксиліном-еозином та 
за Ван Гізоном для виявлення колагенових волокон. Для аналізу стану 
підшлункової залози за допомогою програми ImageJ вимірювали площі 
поперечного перерізу ядер ациноцитів, ацинусів, острівців Лангерганса 
та відносну площу, яку займають колагенові волокна.

Серед ацинусів зі стандартною гістологічною будовую у групі ВКД 
помітні клітини з великим ядром та гомогенною базофільною цитоплазмою. 
Можливо, це макрофаги, які є наслідком хронічного запалення, яке часто 
супроводжує ожиріння; або це панкреатичні екзокриноцити, у яких  
порушився синтез ферментів. Крім того, в деяких клітинах були помічені 
вакуолізація цитоплазми та дрібнокрапельні ліпідні включення – ектопічне 
накопичення жирів може зустрічається при ожирінні [Uranga, 2019].  
Ядра ендокриноцитів у групі ВКД були темнішими і розташовувалися 
компактніше, що, можливо, пов’язано зі зниженням синтетичної активності 
цих клітин. При морфологічному дослідженні не було виявлено різниці 
між екзокринними та ендокринними частинами підшлункової залози 
контрольної групи та групами М ZT01, М ZT11.

Морфометричний аналіз теж показав негативний вплив ожиріння 
на підшлункову залозу. У групі ВКД середня площа перерізу острівців 
Лангерганса (14657 мкм2) була на 38 % меншою, ніж у контрольній групі 
(23789 мкм2), площа перерізу ацинусів (708 мкм2) була на 30 % меншою, 
ніж у контрольній групі (997 мкм2), площа перерізу ядер ациноцитів (16 
мкм2) була на 22 % меншою, ніж у контрольній групі (22 мкм2). Це може 
свідчити про зниження синтетичної активності клітин підшлункової 
залози при ожирінні. Відносна площа колагенових волокон у групі ВКД 
була на 42 % більшою, ніж у контрольній групі. Гіперфункція жирових 
клітин при ожирінні призводить до надмірної секреції прозапальних 
цитокінів та, як наслідок, розвитку запалення і фіброзу [Matsuda, 2014]. 
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Не було зафіксовано достовірної різниці між відносними площами, яку 
займали колагенові волокна, площами перерізу острівців Лангерганса та 
ацинусів контрольної групи та груп ВКД ZT01, ВКД ZT11. Але середня 
площа поперечного перерізу ядер у групі ВКД ZT01 на 21 % менша, ніж 
у контрольній групі; хоча і на 9 % більша, ніж у групі ВКД. У групі ВКД 
ZT11 площа перерізу ядер на 12 % менша, ніж у контрольній групі; хоча на 
21 % більша, ніж у групі ВКД. Позитивний вплив мелатоніну може бути 
пов’язаним з його протизапальними та антиоксидантними властивостями 
[Jaworek, 2017], адже хронічне запалення, яке супроводжує ожиріння, 
призводить до атрофічних та фібротичних змін паренхіми підшлункової 
залози [Miyake, 2018]. Мелатонін запобігає розвитку фіброзу через вплив 
на зірчасті клітини безпосередньо [Gonzalez, 2020], та опосередковано – 
знижуючи запалення, яке є однією з причин активації зірчастих клітин 
[Hu, 2016]. Крім того, у групі ВКД ZT11 розмір ядер екзокриноцитів 
виявилися на 11 % більшими, ніж у групі ВКД ZT01. Можливо, ця 
різниця пов’язана з добовими змінами щільності розташування або 
співвідношення між типами мелатонінових рецепторів на мембрані 
клітин підшлункової залози [Jaworek, 2017].  Також цікаві результати були 
отримані у групах М ZT01 і М ZT11. Хоча всі інші показники цих груп 
достовірно не відрізняються від контрольних, середня площа перерізу 
ацинусів виявилася на 15 % вищою від контрольної. Ця різниця можливо 
обумовлена впливом мелатоніну на метаболізм ацинарних клітин, 
наприклад, показано, що мелатонін може знижувати пікову концентрації 
Ca2+ та секрецію амілази [Santofimia-Castaño, 2013], стимулювати 
протеїнкіназу С α [Santofimia-Castaño, 2015].

Таким чином, результати досліду показують негативний вплив 
ожиріння на підшлункову залозу, який виражається у зменшенні площі 
поперечного перерізу панкреатичних острівців, ацинусів, ядер ациноцитів, 
та у збільшенні відносної площі, яку займають колагенові волокна. 
Також було показано, що мелатонін здатний корегувати наслідки цього 
впливу. Крім того, було виявлено, що введення мелатоніну призводило 
до збільшення розмірів ацинусів у групі зі стандартним раціоном 
харчування, що можливо пов’язано з впливом мелатоніну на метаболізм 
ациноцитів. Також була виявлено, що вечірнє введення мелатоніну може 
бути ефективнішим для корекції стану підшлункової залози при ожирінні, 
оскільки площа поперечного перерізу ядер екзокриноцитів у ВКД ZT11 
менше відрізнялася від контрольної, ніж у групі ВКД ZT01.
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Interferons are secretory proteins of a non-specific immunity. The leukocyte 
human interferon alpha-2b is widely used in medicine for curing viral infection 
diseases [El-Diwany, 2019] and some varieties of cancer [Hribernik, 2016] due 
to its high antiviral and antiproliferative activities. Moreover, interferon alpha 
2b was shown to be effective against COVID-19 [Zhou, 2020]. Currently, the 
recombinant interferon is synthesized in bacterial or animal cell expression 
systems. However, plants are considered a promising expression system for 
the production of pharmaceutical proteins. There is no risk of contamination 
of the product with animal viruses and prions or bacterial toxins this way. 
Moreover, plants can also provide proper post-translational modifications of 
the protein so it does not require the additional processing. At the same time, 
the expensive purification of the protein product appears to be unnecessary 
as such plants may be used as “edible vaccines”. The low prime cost and the 
possibility of agricultural scale plant harvesting, allow obtaining the product 
of high quality that’s significant enough for medicine purposes [Chen, 2016].

We have chosen broccoli as an important vegetable crop of the 
Brassicaceae family. The young shoots of broccoli plants accumulate 
sulforaphaneglucosinolate, an effective antioxidant known for its antitumor 
activity. Sulforaphane can also reduce the number of Helicobacter pylori 
colonies, which correlates with the stomach cancer prevention [Fahey, 2002]. 
Therefore, we consider the combination of interferon and sulforaphane may 
improve the antitumor effect of the obtained transgenic plants. Therefore, the 
aim of this study was to obtain transgenic broccoli plants able to express the 
human interferon alpha 2-b gene [Kumar, 2018].

For Agrobacterium-mediated transformation hypocotyls of 10-day 
aseptic broccoli seedlings were used. Broccoli seeds of Valtam, Battavia and 
Romanesco varieties were surface sterilized and then rinsed several times in 
sterile distilled water. The seeds were germinated on MS medium and then 
grown at + 24°C and a 16-hour photoperiod. The Agrobacterium tumefaciens 
strain GV3101 that carrying the vector construct with the interferon gene and 
selective gene of phosphinothricinacetyltransferase was used. The experiment 
on genetic transformation was conducted at the Institute of Cell Biology 
and Genetic Engineering NAS of Ukraine. The night bacterial culture was 
precipitated by centrifugation (4500 rpm) and resuspended in liquid MS 
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medium. The broccoli explants were co-cultivated for two-hours with bacterial 
suspension culture, after that the explants were incubated on wet sterile blotting 
paper for 48 h in dark. After co-cultivation the explants were transferred on MS 
medium containing 500 mg / l ceftriaxone for bacterium elimination, 2 mg /l 
6-benzyladenine (BA) and 0.05 mg / l naphthaleneacetic acid (NAA) for plant 
regeneration and 5 mg / l phosphinothricin as the selective agent. The explants 
were incubated at + 24 °C and a 16-hour photoperiod and transferred to fresh 
medium every two weeks. In two weeks after transformation we observed the 
formation of callus on the inoculated explants. After 7-8 weeks of callus clone 
cultivation on the selective regenerative medium, the green broccoli shoots 
1–2 cm long were formed on the explants. The most active callus formation 
and regeneration on the medium with selective agent was observed for the 
explants of Romanesco broccoli variety.

As a result of our study, we have obtained phosphinothricin-resistant broccoli 
plants of the Romanesco variety. These plants are potentially transgenic and may 
contain the interferon gene in their genome. When the plants are characterized 
with sufficient biomass, we are going to prove the presence of interferon gene 
in this plant genome by PCR analysis. Moreover, we are going to analyze the 
antiviral and antiproliferative activity of the obtained plant extracts.
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Climate change is one of the most pressing issues of our time. Rising 
temperatures, soil salinization, and infectious diseases are primary factors 
that might negatively affect plant growth and productivity. Nowadays, the 
transgenic approaches are successfully used for creation of the crops with 
over-expression of the genes coding for specific protective proteins that are 
induced in response to various types of stress and pathogen attacks. A number 
of recent studies have found that the transgenic plants that contain recombinant 
genes of thaumatin-like proteins demonstrate the increased resistance to 
biotic stress (e.g. fungal infection) [Chen W, Punja Z., 2002, Bartoszewski 
G 2003, Datta K. et al. 2009]. Thaumatin is a sweet-tasting protein isolated 
from Thaumatococcus daniellii fruits and is known for its strong homology to 
thaumatin-like defensive proteins that are considered to alter the membrane 
permeability and the cell signal transduction cascades in plants and fungi 
as a result of stress or pathogen infection [Rajam, 2007]. Thaumatin-like 
proteins are highly complex protein family associated with host defense and 
developmental processes in plants, animals, and fungi. They are classified 
as the PR-5 protein family. The expression of pathogen-related proteins is 
mediated through pathogen-induced signal-transduction pathways. 

The aim of our study was to obtain the model transgenic salt stress tolerant 
tobacco plants able to express the recombinant gene of the thaumatin II protein. 
The study was carried out in the Laboratory of Experimental Biology of Kyiv 
Palace of Children and Youth.

Tobacco plants of Virginia variety were introduced in vitro culture by 
surface sterilization of seeds. We used nopaline GV3101 strain Agrobacterium 
tumefaciens for genetic transformation of the germinated tobacco plants. 
The plasmid vector was provided by Institute of Cell Biology and Genetic 
Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine. The vector construct 
was carrying the thaumatin II gene driven by the 35S promoter of cauliflower 
mosaic virus and the selective phosphinothricinacetyltransferase gene, which 
enabled the resistance of plants to the herbicide phosphinothricin.

The bacterial suspension culture was precipitated by centrifugation 
(5000 rpm) and resuspended in liquid MS medium with its further cultivation 
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on rotary shaker. The tobacco leaf explants were incubated in suspension 
culture for 48 hours. Subsequently, the inoculated explants were transferred 
to agar MS medium [Murashige, 1962] with the addition of 1 mg/l BAP and 
0.1 mg/l NAA in order to initiate regeneration of plants, 5 mg/l selective 
herbicide phosphinothricin and 500 mg/l antibiotic cefotaxime for bacterium 
elimination. .

The transformed plant regeneration was observed in 2–3 weeks. Non-
transformed tobacco plants were not able to survive on the media with 5 mg/l 
selective herbicide phosphinothricin.  Here the frequency of the tobacco plant 
regeneration was about 60% on the selective media.

Total plant DNA was isolated by the CTAB method [Doyle, 1990]. 
Molecular genetic analysis of the obtained transformants was performed by 
PCR in order to prove the presence of the target thaumatin II gene and the 
selective phosphinothricinacetyltransferase gene. The analysis was carried out 
using primers for amplification of 642 bp thaumatin gene fragment under such 
conditions: 3 min at 94 C, then 30 cycles: 30 sec at 94 °C, 30 sec at 56C, 45 
sec at 72 C, final synthesis for 5 min at 72 C. PCR analysis confirmed the 
presence of the target gene for 80% of the studied plants and the presence of 
the selective gene for all studied transformants.

The expression of the thaumatin gene was resulted in sweet taste properties 
for such transgenic crops as tomato [Bartoszewski, 2003], potato [Witty, 1990], 
cucumber [Szwacka, 2002] etc. We were also able to feel the changes in taste 
of the obtained transgenic tobacco plants.

The analysis of the adaptive potential of the obtained transgenic plants to 
salt stress was carried out by the cultivation of the transgenic tobacco plants 
and untransformed (control) ones on MS media containing 100mM NaCl, 200 
mMNaCl, 300 mMNaCl for 14 days. In two weeks we measured the relative 
growth rate (RGR) of the studied plants. RGR was calculated as RGR = (lnM2 
– lnM1) / (t2 – t1), where M1 and M2 – plant biomass, t1 and t2 – harvest times 
[Hoffmann, 2002].

The RGR-test proved a significant increase of the resistance of transgenic 
tobacco plants to salt stress comparing to non-transgenic ones. The graph 
shows the higher adaptive potential of the transgenic tobacco plants to salt 
stress comparing to non-transgenic ones. As the concentration of 200 mM 
corresponds to the average salinity of the soils of the steppe zone of Ukraine, 
the obtained plants seem the promising models for production of salt-stress 
tolerant crops.
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Bondarenko I. THE INFLUENCE OF HEAVY METAL SALTS ON THE 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF CUCUMIS SATIVUS PLANTS. The aim 
is to investigate the effect of ZnSO4 and CuSO4 on the development of cucumis 
sativus. The experiment showed a positive effect of ZnSO4 on cucumis sativus’ 
development, a negative effect of CuSO4 and a mixed effect of CuSO4 and ZnSO4 
combined, that may be the most effective in another CuSO4 concentration.

Забруднення ґрунтів є актуальною проблемою, пов’язаною зі 
збільшенням викидів у навколишнє середовище, у тому числі - зі 
збільшенням надходження важких металів до ґрунту [Juvelikyan, 
2009]. Останній фактор має значний негативний вплив на рослини. 
Особливо чутливими до цього є культурні рослини, що призводить 
до зниження кількості та якості врожаю[Makarova, 2012]. Але варто 
відзначити, що велика кількість важких металів беруть участь у майже 
всіх життєвих процесах рослинної клітини. Тому деякі важкі метали 
використовуються як добрива [Belous, 2006]. Наприклад, більше ніж 
1200 білків функціонально пов’язані з цинком [Titov, 2014]. На мою 
думку, через це необхідно досліджувати вплив рівня вмісту окремого 
металу на конкретну рослині. Метою цього дослідження було визначити 
вплив сульфатів цинку (ZnSO4) та купруму (CuSO4) на розвиток огірка 
посівного (Cucumis sativus L.).

Кожне насіниня огірка посівного було поміщено у посудину, що 
містила 158 g сухої землі (чорнозему). Потім вони були розділені на 4 
групи. У живильне середовище кожної рослини І групи (13 рослин) було 
внесено 1,25  10^-1 g CuSO4. У живильне середовище II групи (13 рослин) 
- 9  10^-1 g ZnSO4.  III групи (13 рослин) – 1,25  10^-1 g CuSO4 та 9  10^-1 г 
ZnSO4. IV група (11 рослин) - контрольна. Рослини вирощувались 14 діб. 
Після закінчення строку рослин, їх було викопано і зроблено необхідні 
вимірювання.

Для визначення рівня впливу металів на розвиток рослин були 
відібрані наступні показники: довжина стебла (Lст), довжина головного 
кореня рослини (Lк), найбільша довжина листа (Lл), найбільша ширина 
листа (Wл), відсоток рослин, що зійшли (Ω) та площа листа (S), що 
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визначалася за формулою S =Kср · Lл · Wл [Malkina, 2016], де Кср - 
середній поправочний коефіцієнт. Експериментальним шляхом було 
визначено, що Кср ~ 2.  Нижче будуть наведені результати експерименту 
(середні показники для кожної групи).

I група (CuSO4): Lст = 2,46 cm; Lк = 4,65 cm; Lл = 1,62 cm; Wл = 0,9 
cm; Ω = 76, 92%; S = 2,92 cm2;

II група (ZnSO4): Lст = 3,04 cm; Lк = 6,11 cm; Lл = 2,11 cm; Wл = 1,24 
cm; Ω = 92.3%; S = 5,31 cm2 

III група (CuSO4 та ZnSO4): Lст = 2,83 cm; Lк = 4,5 cm; Lл = 1,92 cm; 
Wл = 1,06 cm; Ω = 100%; S = 4,14 cm2 

IV група (контроль): Lст = 2,84 cm; Lк = 6,68 cm; Lл = 2,24 cm; Wл = 
1,2 cm; Ω = 63,64%; S = 5,57 cm2     

Отже, виходячи з результатів дослідження, неможливо сказати, що 
важкі метали справили однозначно негативний чи позитивний вплив 
на розвиток огірка посівного. Додавання сульфату купруму виявилося 
скоріше шкідливим. Найбільш ефективним є, згідно показникам, 
додавання сульфату цинку. Використання його у дуже обмежених 
масштабах як добрива може виглядати цілком можливим. Також 
перспективним виглядає поєднання ZnSO4 та CuSO4, але у даному 
випадку необхідні додаткові дослідження із необхідністю зменшення 
концентрації купруму.
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Levchenko K., Veyalkin A. ASSESSMENT OF PHOSPHOGYPSE 
TOXICITY BY BIOTESTING METHODS. The problem of the impact of 
accumulated production waste on the environment is relevant for most 
regions of the world. Phosphogypsum waste accounts for about 70% of the 
accumulated production waste in the Gomel region. Purpose of the work: 
to conduct an experimental assessment of the effect of aqueous solutions 
containing phosphogypsum on plants using biotesting methods. In this study, 
water samples with a phosphogypsum content of 0.25, 1.0 and 2.0% did not 
show a significant toxic effect on plant test organisms. The phosphogypsum 
content of 5 and 10% had an inhibitory effect on the development and growth 
of test objects. No significant genotoxic effect of phosphogypsum on onion root 
meristem cells was revealed.

Проблема впливу накопичених відходів виробництва на навколишнє 
середовище є актуальною для більшості регіонів світу. Динаміка утворення 
виробничих відходів в Республіці Білорусь вказує на збільшення їх 
обсягів з кожним роком. Третіми за величиною є відходи фосфогіпсу, 
на них припадає близько 70% від накопичених відходів виробництва в 
Гомельській області. Незважаючи на те, що рівень використання відходів 
виробництва становить близько 50%, кількість вже накопичених відходів 
і темпи утворення нових створюють певні складнощі з їх утилізацією і 
запобіганням шкідливого впливу на навколишнє середовище [Куликов, 
2006, Шершньов, 2016].

Метою роботи було провести експериментальну оцінку впливу 
водних розчинів які містять фосфогіпс на рослини за допомогою методів 
біотестування.

Фосфогіпс змішували з водою для отримання зразків, які містять 0,25, 
1, 2 і 5% фосфогіпсу. Додатково для салату досліджували зразок з 10% 
вмістом фосфогіпсу.

Визначення токсичності проводили на корінцях цибулі Allium cepa та 
салату Lactuca sativa по рівню росту корінців в досліджуваних зразках 
[Олександрова, 2013].
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Для проведення експерименту відбирали цибулини діаметром 1,5 см, і 
культивували протягом 3-х діб на пробірках, заповнених досліджуваними 
розчинами. Для кожного зразка використовували 5 цибулин. На 4-у добу 
проводили вимірювання довжини корінців цибулин, які вирощували на 
досліджуваних зразках води.

Також проводили визначення токсичності водних зразків за допомогою 
тесту на пригнічення росту і проростання насіння салату L. sativa. На 
гігроскопічний папір в чашки Петрі поміщали по 10 насінин салату, 
заливали досліджуваним розчином, закривали і культивували протягом 
3 днів. Далі підраховували кількість пророслих насінин в контрольних та 
досліджуваних варіантах, вимірювали довжину корінців.

Дослідження водних проб за мікроядерний тестом. Для оцінки 
впливу досліджуваних проб води на клітини рослин були приготовлені 
цитологічні препарати з клітин кореневої меристеми цибулі за 
стандартною методикою. Проводили аналіз цитологічних препаратів, 
визначали мітотичний індекс (відсоток клітин в стані мітозу), кількість 
клітин з мікроядрами, подвійними ядрами і з іншими порушеннями 
мітозу, якщо такі зустрічалися.

Статистичну обробку результатів проводили стандартними методами 
за допомогою програми Microsoft Office Excel 2007.

Аналізуючи отримані дані, по біотестуванню проб води з різною 
концентрацією фосфогіпсу, було відзначено варіювання досліджуваних 
показників в вивчених пробах. Зразки, що містили 0,25, 1 і 2% фосфогіпсу 
не чинили негативного впливу на ріст корінців цибулі і, навіть, відзначена 
тенденція до стимуляції росту корінців. За концентрації фосфогіпсу 5% 
відзначено слабке пригнічення росту корінців цибулі в середньому на 
13,4% в порівнянні з контролем.

Аналогічні дані були отримані і на іншому тест-організмі – салаті. 
Водні зразки, що містили 0,25% 1% фосфогіпсу не чинили негативного 
впливу на проростання насіння та ріст корінців салату, в зразку з 2%-м 
вмістом фосфогіпсу відзначена тенденція до стимуляції росту корінців 
салату. За концентрації 5% і 10% фосфогіпсу відзначено пригнічення 
росту корінців салату в середньому на 33,8% при дії найбільшої 
концентрації в порівнянні з контролем.

Дослідження впливу антропогенного забруднення навколишнього 
середовища за допомогою цитологічних тестів займають важливе місце 
в системі екологічного моніторингу. Пріоритетність таких досліджень на 
клітинному і хромосомних рівнях визначається найбільшою вразливістю 
цих структур живих організмів.

Було визначено мітотичну активність (рівень клітин на стадії 
розподілу) і частоту утворення клітин з мікроядрами і подвійними ядрами 
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(порушення, що виникають в процесі поділу клітини) в меристематичних 
клітинах корінців цибулі вирощених в досліджуваних зразках.

Не було відмічено значного впливу досліджуваних розчинів 
на мітотичну активність клітин кореневої меристеми цибулі. При 
концентрації 5% відзначена тенденція до зниження даного показника. У 
зразках, що містять від 1 до 5% фосфогіпсу відмічено підвищення рівня 
клітин з порушеннями мітозу, але треба відзначити, що дане підвищення 
не було значущим і на цитологічних препаратах фіксували не більше 2-х 
клітин з порушеннями на 3000 підрахованих.

Дослідження показали, що різні концентрації фосфогіпсу по різному 
впливали на розвиток і зростання тест-організмів. У воді з більш низькою 
концентрацією фосфогіпсу, ріст і розвиток рослин протікають більш 
інтенсивно. Зразки, що містили 5 і 10% фосфогіпсу пригнічували розвиток 
і ріст тест-об’єктів. Значного генотоксичного ефекту фосфогіпсу на 
клітини кореневої меристеми цибулі в даному експерименті не виявлено. 
Що свідчить про низьку токсичність фосфогіпсу. 

Для реалізації будь-яких проектів з утилізації, знешкодження, 
комплексної переробки та використання фосфогіпсу необхідно змінити 
ставлення до нього – не як до шкідливого відходу виробництва, що 
постійно накопичується, а як до техногенної мінеральної сировини, що 
має великий інноваційний потенціал.
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Vitruk K., Latyshenko L., Krotevich M. INFLUENCE OF TUMOR ON 
MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN THE KIDNEY. The paper presents 
a retrospective analysis of 25 patients who underwent nephrectomy for clear 
cell renal cell carcinoma at the National Cancer Institute in 2015-2019. The 
inclusion criteria – total intrarenal location of the tumor (T1a - T2b stage). 
The study was found that the presence of concomitant pathology accelerated 
and deepened the severity of sclerotic changes in the form of sclerosis of the 
tubules, progressive increase in the distance between them, thinning of their 
epithelium (p <0,001) and found a statistically significant inverse relationship 
of progressive increase in tumor size (p <0.03), and the combination of large 
tumor size and concomitant pathology leads to a significant deterioration in 
the function of the tumor-affected kidney (p <0.0001).

ВСТУП. Протягом останнього десятиліття в Україні та світі 
спостерігається значне збільшення числа хворих з хронічною хворобою 
нирок на тлі зростання хвороб сечостатевої системи, онкопатології, 
ендокринних, алергічних захворювань, вживання алкоголю та 
наркотичних речовин [Mills, 2015, Сайдакова, 2019]. Ураження ниркової 
тканини можуть бути як первинні, обумовлені вродженими чи спадковими 
чинниками, так і вторинні, викликані прямим негативним впливом чи 
захворюваннями інших органів і систем [Лоншакова, 2009]. 

Причиною цього може бути анатомічна особливість будови паренхіми 
нирки, яка обмежена капсулою, що має сполучно-тканинну структуру та 
практично не розтягується. Під час гострого запального процесу в нирці 
виникає набряк паренхіми, однак ниркова капсула має певну площу 
і не має можливості розтягнутися. Це все призводить до пiдвищення 
тиску всерединi нирки, порушення мiкроциркуляцiї, а тривала гiпоксiя 
ниркової паренхiми спричиняє склеротичнi змiни та порушення функції 
[Sirman, 2016]. Подібний механізм може виникати при пухлині нирки, 
проте до цього часу відсутні чіткі морфо-функціональні дані про стан 
паренхіми нирки при її пухлині, а результати існуючих досліджень не 
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виявили статистичної різниці даних морфометричної оцінки паренхіми 
нирки у хворих на локалізований рак та здорових людей [Черданцева, 
2013, Войленко, 2020]. Існують інші супутні захворювання, при яких 
відмічається порушення функції нирок (наприклад, при гіпертонічній 
хворобі, цукровому діабеті, амілоїдозі, деяких формах атеросклерозу, 
сечо-кам’яній хворобі), що пов’язано з порушенням обміну речовин 
[Колесник, 2001]. 

Прогресування цих процесів та/або їх поєднання, неминуче призведе 
до погіршення функції нирки, наростання ознак хронічної ниркової 
недостатності, що може спричинити виникнення гострих серцево-
судинних, неврологічних станів та призвести до інвалідизації хворих і 
підвищення смертності [Go, 2004].

МЕТА РОБОТИ: вивчити морфологічні зміни в паренхімі нирки в 
залежності від величини пухлини, наявності супутньої патології та їх 
вплив на функціональний стан нирок.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Ретроспективно 
проаналізовані результати обстеження та лікування 25 хворих, яким 
впродовж 2015 — 2019 років в Національному інституті раку була 
виконана нефректомія з приводу світлоклітинного нирково-клітинного 
раку (НКР). Основним критерієм включення в дослідження було повністю 
інтраренальне розміщення пухлини без поширення її на капсулу нирки 
(Т1а – Т2в стадія захворювання згідно TNM класифікації) [Sobin, 2009]. 

Вік хворих коливався від 25 до 70 років (53,7 ± 17,3). Чоловіків 
було 11 (44 %), жінок – 14 (56 %). Слід відмітити, що 18 (72 %) хворих 
мали супутню патологію з боку інших органів та систем, що впливало 
на функцію нирок в доопераційному періоді: гіпертонічна хвороба 
діагностована у 16 (64 %), цукровий діабет – у 2 (8 %) випадках. 

З метою оцінки морфо-функціональних змін в нирці в залежності 
від величини пухлини, пацієнтів було розділено на три групи: до першої 
увійшло 4 (16%) хворих, у яких максимальний діаметр пухлини складав 4 
см і менше; другу групу склали 12 (48%) пацієнтів із діаметром пухлини 
більше 4, але менше 7 см; третю групу склали 9 (36%) хворих, у яких 
діаметр пухлини був 7 см і більше. 

Для вивчення стану паренхіми нирки використовувались гістологічні 
методи дослідження та морфометричний аналіз. Для світлооптичного 
дослідження в кожному спостереженні досліджували по 4 довільно 
вибраних зрізи гістологічних препаратів, зафарбованих гематоксилін-
еозином. Визначали морфологічні зміни в паренхімі нирки безпосередньо 
біля пухлини та у протилежній від неї стороні, вимірюючи середній 
діаметр канальця, міжканальцеву відстань, товщину стінки канальця на 
довільно вибраних п′яти полях зору при збільшенні х 200 та х 400. 
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Оцінку функціонального стану здорової та ураженої пухлиною 
нирки (сумарна та роздільна швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)) 
проводили за допомогою радіонуклідної динамічної нефросцинтіграфії.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 
програмного забезпечення Exсel 2010. Описова статистика включала 
обчислення середньої величини зі стандартним відхиленням. Порівняння 
кількісних показників у групах проводили з  використанням критерію 
Mann-Whitney U test. Статистично значимими відмінностями вважали 
вірогідності помилки 1-го роду менше 5 %, р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Статистичної різниці в групах 
порівняння по віку, статі, супутній патології виявлено не було (р > 
0,05). При світлооптичному дослідженні зразків паренхіми нирки 
безпосередньо біля пухлини та у протилежній стороні від неї, у пацієнтів 
першої групи було відмічено, що пухлина відмежована від паренхіми 
нирки за рахунок лімфоїдноклітинної інфільтрації, серед якої визначалась 
незначна проліферація судин, скупчення склерозованих канальців. Поза 
зоною відмежування і далі – середній діаметр канальців складав в межах 
50,2мкм, середня міжканальцева відстань – 14мкм, середня товщина 
стінки канальця – 9мкм. 

У пацієнтів другої групи – пухлина відмежована від паренхіми нирки 
сформованою капсулою з вираженою лімфоїдноклітинною інфільтрацією. 
В товщі капсули визначаються поодинокі клубочки з явищами склерозу 
капсули. Поза ділянкою відмежування – строма нирки з вогнищевим 
міксоматозом. Епітелій клубочків витончений, просвіт вогнищево 
заповнений колоїдним вмістом. Клубочки з явищами склерозу. Середній 
діаметр канальців складав в межах 44,3мкм, середня міжканальцева 
відстань – 17,3мкм, середня товщина стінки канальця – 7,1мкм.

Для хворих третьої групи – межа між пухлиною та паренхімою 
нирки була представлена масивною ділянкою склерозу по типу капсули 
з вираженою проліферацією судин різного калібру. Канальці поза зоною 
відмежування з поширеним склерозом, епітелій канальців витончений, 
відстань між канальцями прогресивно збільшується в залежності від 
вираженості склеротичних змін. Діаметр канальців склав від 27 до 32 
мкм, міжканальцева відстань збільшувалась з 22,2 до 30,7 мкм, товщина 
стінки канальця зменшувалась від 3,9 до 6,2 мкм.

Ще однією метою дослідження було вивчення впливу пухлини та 
наявності супутньої патології на функціональний стан нирки. При аналізі 
результатів І групи хворих було відмічено, що при однаковому розмірі 
пухлини, сумарна ШКФ була вищою у пацієнта без супутньої патології 
–  113 мл/хв. На противагу, у хворих із супутньою патологією, середній 
показник загальної ШКФ складав 91,3 ± 4,5 мл/хв, а на стороні ураження 
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та здорової нирки – 41,7  ± 1,5 мл/хв та 49,7 ± 3,1 мл/хв відповідно. Однак 
ці дані ми не порівнювали і вважали не достовірними, так як результати 
дослідження хворих із супутньою патологією порівнювали із даними 
одного пацієнта, який був значно молодшим, ніж середній вік інших 
хворих – 38 років та 62 ± 5,6 років відповідно. 

При порівнянні хворих ІІ групи без супутньої патології та із нею, 
незважаючи на відсутність різниці в розміру пухлини – 58,3 ± 5,3 мм 
проти 57,4 ± 6,2 мм (р = 0,4), було виявлено статистично достовірну 
різницю як у показнику сумарної ШКФ, так і на стороні ураження: 105 ± 
15 мл/хв проти 82,6 ± 18,9 мл/хв та 48,7 ± 5,6 мл/хв проти 35,3 ± 9,1 мл/
хв відповідно (р < 0,035). 

Щодо пацієнтів ІІІ групи, порівнюючи хворих без супутньої патології 
та із її наявністю, незважаючи на відсутність статистичної різниці по 
віку – 48 ± 14,1 років та 57,7 ± 5,6 років (р > 0,06),  розміру пухлини 
– 111,5 ± 7,8 мм та 101 ± 9,3 мм,  (р > 0,09), показники сумарної ШКФ 
та на стороні ураження також не відрізнялися: 89,5 ± 12 мл/хв проти 
82,6 ± 16 мл/хв та 40 ± 5,7 мл/хв проти 33,4 ± 9,1 мл/хв відповідно (р > 
0,17). Функція ураженої нирки хворих ІІІ групи без супутньої патології 
відповідала функції у хворих І групи із супутньою патологією. Проведене 
нами дослідження вказує на прямий негативний вплив на функцію нирки 
як розміру пухлини, так і супутньої патології, а подальше вивчення 
ультраструктурних змін паренхіми нирки дозволить оптимізувати 
тактику лікування хворих на нирково-клітинний рак.

ВИСНОВКИ. Достовірної різниці впливу розміру пухлини на 
показник сумарної швидкості клубочкової фільтрації не було виявлено, 
що вказує на компенсаторні механізми здорової нирки (р > 0,11), однак 
виявлено обернено пропорційну залежність прогресивного зменшення 
об’єму функціонуючої паренхіми нирки та зниження показника 
швидкості клубочкової фільтрації на стороні ураження від збільшення 
розміру пухлини (р < 0,03). 

Пухлина нирки розміром 7 см і більше викликає достовірне зниження 
швидкості клубочкової фільтрації на стороні ураження подібно як 
супутня патологія при пухлині діаметром 4 см і менше, а поєднання 
пухлини великих розмірів та супутньої патології призводить до значного 
погіршення функції ураженої пухлиною нирки (р < 0,0001)

Морфологічне дослідження вказує на формування зони відмежування 
між пухлиною та паренхімою нирки у вигляді лімфоїдноклітинної 
інфільтрації та проліферації судин, які прямо пропорційно збільшуються 
із збільшенням розміру пухлини (р < 0,05).

Збільшення розміру пухлини нирки викликає склерозування 
канальців, прогресивне збільшення відстані між ними, витончення їх 
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епітелію, а наявність супутньої патології пришвидшує та поглиблює 
виразність склеротичних змін (р < 0,001).
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Martyniuk M., THE STUDY OF BACILLUS SPECIES ANTAGONISM 
AGAINST

PHYTOPATHOGENIC BACTERIA. Nowadays the problem of plant 
bacteriosis is relevant because of great decreasing of the crop harvesting. We 
have isolated 17 Bacillus isolates from the soils and then we have analysed 
their antibiotic activity against phytopathogenes such as: Agrobacterium 
tumefaciens, Agrobacterium rhizogenes, Pectobacterium carotovorum and 
Pseudomonas syringae.

Сьогодні проблема боротьби з рослинними бактеріозами є актуальною, 
оскільки їх наявність спричиняє зниження врожайності, що значно 
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шкодить сільському господарству.  Наприклад, бактеріози зернових 
культур можуть знижувати товарну якість продукції і завдавати втрат 
урожаю зерна на 40%, а в роки епіфітотій – понад 70%.

Здійснюючи захист рослин, у першу чергу приділяють увагу захисту 
від грибних патогенів та комах-шкідників, а бактеріози рослин часто 
залишаються поза увагою агрономів. Водночас в Україні та у світі 
спостерігається тенденція до поширення саме бактеріальних хвороб 
зернових та зернобобових культур рослин, які у великих обсягах 
вирощують та використовують в Україні [Патика 2017].

Існує два шляхи боротьби з рослинними бактеріозами: хімічний 
та біологічний. Негативний вплив хімічних препаратів на довкілля у 
боротьбі з фітопатогенними бактеріями доцільно знизити за рахунок 
впровадження біопрепаратів на основі бактерій-антагоністів. 

Мета дослідження: виділення з ґрунтів бактерій-антагоністів 
роду Bacillus та визначення їх антагоністичної активності проти 
фітопатогенних бактерій: Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium 
rhizogenes, Pseudomonas syringae та Pectobacterium carotovorum.

В роботі були використані наступні загальноприйняті мікробіологічні 
методи: 

1. Метод виділення спороутворюючих бактерій.
2. Для визначення морфології отриманих ізолятів бактерій 

використовували світлову мікроскопію фіксованих фарбованих 
препаратів.

3. Антагоністичний вплив на фітопатогенні культури ізолятів бактерій 
роду Bacillus досліджували, вирощуючи їх на щільному поживному 
середовищі:

 -штриховим методом;
 -методом агарових блоків.
4. Після вирощування бацил-антагоністів на рідкому середовищі у 

шейкері-інкубаторі центрифугуванням  отримували культуральні рідини 
виділених ізолятів.

5. Антагоністичну активність культуральних рідин бацил до 
фітопатогенів досліджували:

  -методом луночок;
 -методом циліндриків. 
Результати дослідження:
1. З ґрунтів було виділено 17 ізолятів бактерій роду Bacillus.
2. Ізоляти 1 та 6 (з 17-ти виділених) пригнічували ріст A. rhizogenes 

(діаметри зон пригнічення росту 20 мм і 14 мм відповідно), Ps. syringae 
(діаметри зон пригнічення росту 12 мм і 10 мм відповідно) та P. 
carotovorum (діаметри зон пригнічення росту 18 мм і 12 мм відповідно). 
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3. Ізолят  15 виявив антибіотичну активність тільки проти A. 
tumefaciens (діаметр зони пригнічення росту 18мм). 

Висновок: 
Ізоляти 1 та 6 пригнічували ріст трьох фітопатогенів (A. rhizogenes, 

Ps. syringae та P. carotovorum), а ізолят 15 виявився активним до 
A. tumefaciens. Отже, саме ці три ізоляти роду Bacillus (1, 6 та 15) доцільно 
використовувати для подальших досліджень.
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Remezovskyi S. OBTAINING AND BIOCHEMICAL ANALYSIS OF CALUS, 
SUSPENSION AND RI-CULTURE OF TRIGONELLA FOENUM GRAECUM 
L. Here we report the high level production of polyfructans by the obtained 
callus, suspension and “hairy” root cultures of fenugreek plants. The fructan 
rate was higher for fenugreek Ri-roots comparing to cell cultures of Trigonella 
foenum-graecum L. probably due to the fact of poor cell differentiation in its 
callus and suspension cultures.  

Сьогодні важливим джерелом екологічно чистої сировини лікарських 
рослинних препаратів може бути біомаса культивованих клітин. Вона 
може стати також джерелом харчової сировини контрольованої високої 
якості, за необхідності збагаченої  мікроелементами, вітамінами, іншими 
біологічно активними речовинами. Використання рослинної культури 
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in vitro дозволяє за строго контрольованих умов визначити особливості 
накопичення цінних речовин, в тому числі і таких, що мають лікарські 
властивості. Крім того, такі дослідження уможливлюють відбір ліній 
рослин, що характеризуються підвищеною продуктивністю цінних 
лікарських речовин, а також стандартизувати умови вирощування рослин 
або клітинних культур з метою підвищення рівня виходу цільовихречовин. 

Зважаючи дані щодо високого рівня вмісту поліфруктанів та інших 
поживних речовин у насінні гуньби сінної [Pribacl C, 2008], метою 
нашої роботи було ініціювати утворення калусної, суспензійної культури 
та культури «бородатих» коренів гуньби сінної та виміряти вміст 
поліфруктанів у рослинах, клітинній, суспензійній та кореневій культурі 
гуньби сінної та оцінити можливість використання рослинної культури in 
vitro для біотехнологічного виробництва поліфруктанів.

З метою введення рослин гуньби сінної в культуру in vitro насіння 
стерилізували протягом однієї хвилини у 70% етиловому спирті, потім 
у 50% розчині білизни (2% гіпохлориту натрію) протягом 5 хвилин, 
потім промивали стерильною дистильованою водою (п’ять  рази по п’ять 
хвилин). 

Стерильне насіння висаджували у чашки Петрі на живильне середовище 
MS [Murashige T, 1962]. Рослини грибної трави культивували при 
постійному освітленні, температурі 22оС. Для ініціації калусної культури 
до живильного середовища додавали 2 мг/л 2,4-дихлорфенооцтової 
кислоти. Надалі експланти (черешкові, кореневі, листкові) культивували 
втермостаті при температурі 28оС, після стимуляції калусотворення 
отримані калусні культури культивували при 22оС, постійному освітленні.

З метою ініціації суспензійної культури отримані калусні культури 
переносили до рідкого живильного середовища та культивували на 
орбітальному шейк ері (150 об./хв.) при 28оС. 

Для отримання культури трансгенних коренів використовували 
агропіновий штам А4 Agrobacterium rhizogenes. Бактеріальну суспензійну 
культуру отримували у рідкому живильному середовищі LB на шейкері 
(200 об/хв.) за температури 28оС протягом 24 годин.

 Суспензійну бактеріальну культуру осаджували центрифугуванням 
(5000 об/хв.), ресуспендували у рідкому живильному середовищі MS з 
додаванням 200 мкМ ацетосирингона. Рослинні експланти інкубували 
бактеріальною суспензією протягом 48 годин на розсіяному світлі. В 
подальшому експланти перенесли на агаризоване живильне середовище 
з додаванням 500 мг/л антибіотику цефотаксима  для елімінації бактерій.

Для підтвердження трансгенної природи отриманої культури 
«бородатих» коренів проводили ПЛР аналіз. ПЛР для ампліфікації 
фрагмента (780 п.н.) агробактеріального rol В гена для підтвердження 
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трансгенної природи отриманої культури „бородатих” коренів проходила 
з використанням праймерів 5’-atggatcccaaattgctattccttccacga-3’, 
5’-ttaggcttctttcttcaggtttactgcagc-3’ за наступних умов: денатурація 94˚С/5 
хв.; 34 цикли (денатурація 94˚С/30 с,  відпал 65˚С/30 с, синтез 72˚С/45 с); 
заключний синтез 72˚С/5 хв. ПЛР-аналіз дозволив виявити присутність 
агробактеріального гену rolB, що підтверджує трансгенну природу 
отриманої кореневої культури для всіх аналізованих ліній культури 
„бородатих” коренів    

Для при готування екстрактів ініційованих калусних, суспензійних 
культур та зразків культури «бородатих» коренів рослинизважували, 
перетирали у рівному об’ємі гарячої дистильованої води, екстракти 
кип’ятили протягом 10 хв. на водяній бані, центрифугували. Для аналізу 
використовували надосадну рідину.

Вміст поліфруктанів визначали за методом Мак-Рері та Слатері 
[Єрмаков А.І, 1987], який базується на реакції Селеванова, суть якої 
полягає в здатності кетоцукрів забарвлюватись ризорцимом в кислому 
середовищі. Далі відбирали 0,5 мл екстракту і додавали 0,5 мл 0,1% 
розчину резорцину та 0,5 мл концентрованої соляної кислоти. Нагрівали 
на водяній бані протягом 20 хв. при температурі 80°С. Отримані 
розчини охолоджували та вимірювали інтенсивність забарвлення на 
спектрофотометрі при довжині хвилі 490 нм. Концентрацію визначали 
за калібрувальним графіком, побудованим на основі вимірювання 
інтенсивності забарвлення стандартних розчинів фруктози з 
концентраціями 0 мг/мл, 1,25 мг/мл, 2,5 мг/мл, 5 мг/мл.

Було виявлено, що найбільше поліфруктанів міститься у культурі 
Ri-коренів (до 9мг/г СВ), менше - у суспензійній культурі та калусній 
культурі, можливо, через низьку диференціацію клітин у даних культурах 
та через той факт, що для проведення експерименту використовували 
суспензійні культури тривалого культивування (підвищений вміст 
поліфруктанів є характерною рисою ювенільних рослинних тканин)
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Sotnyk.I. DISABILITIES OF LACTATION PERIOD AND INCORRECT 
USING OF HORMONAL CONTRACEPTION, AS PATHOGENIC FACTOR OF 
DEVELOPMENT OF HORMON RECEPTOR POSITIVE BREAST CANCER. 
More than one million new cases of breast cancer are registered worldwide 
each year.  According to the U.S. National General Cancer Registry, 211,240 
new cases of breast cancer have been reported in the United States in recent 
years, killing 40,410 women.  One in 28 women in the United States dies from 
breast cancer, and one in eight is at risk for the disease.  Therefore, raising 
such topics should make people aware of the potential risks, such as failure 
during breastfeeding and the use of contraceptives when it is not appropriate.  
The mammary gland, as a secondary genital organ, is hormone-dependent.  
Therefore, a special place in the studied pathologies of the breast is hormon 
receptor positive breast cancer. 

Щорічно в світі реєструється більше одного мільйонів нових випадків 
раку молочної залози. За даними Американського Національного 
загального онкологічного реєстру, в США за останні роки зареєстровано 
211240 нових випадків раку молочної залози, загинуло 40410 жінок.  
Кожна 28 жінка в США помирає від раку молочної залози, а кожна 8 – 
ризикує захворіти. [ВООЗ, 2020] Тому, підняття таких тем, повинно 
змусити людей усвідомлювати потенційні ризики, як наприклад: збій під 
час вигодовуванням молоком та вживання протизаплідних препаратів, 
коли це не є доцільним. Молочна залоза, як вторинний статевий орган 
є гормонозалежною. Тому особливе місце у вивчені патологій молочної 
залози займає гормонозалежний рак. [Дрижак, 2002]

Метою роботи є дослідження впливу порушень лактаційного періоду 
та неправильного застосування гормональних контрацептивів на розвиток 
гормонозалежного раку молочної залози.

Завданням роботи є  визначити роль гормонів в розвитку 
гормонозалежного раку молочної залози. Провести опитування N°1, 
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щоб виявити наявність порушень під час лактації  у жінок України та 
визначити роль цих патологій у розвитку гормонозалежного раку молочної 
залози. Провести опитування N°2, щоб дослідити рівень інформованості 
український підлітків, у питанні правильного вживання гормональних 
контрацептивів.

Для досягнення мети роботи досліджено вплив гормонів на організм 
та їх роль в розвитку раку молочної залози [Саатов, 2013]. Досліджено 
особливості перебігу лактації і визначено, як лактація може виступати 
головним аспектом профілактики раку молочної залози. [Health of woman, 
2018]. Досліджено вплив гормональних протизаплідних препаратів 
на розвиток гормонозалежного раку молочної залози та проведено 
дослідження, щоб виявити рівень інформованості підлітків, щодо 
правильного прийому гормональної контрацепції.

Щоб дізнатися, як відбувається перебіг лактації серед жінок України, 
було проведено опитування, в якому взяло участь 50 респондентів, вік 
яких становив від 20 років.

Проаналізувавши результати дослідження, можна зробити висновок, 
що більша частина жінок, а саме 85,4% не відвідували ендокринолога 
на передодні планування вагітності. Це могло призводити до негативних 
наслідків, адже жінки могли не підозрювати     про ймовірні проблеми. 
Виходячи з того, що тільки  14,6% відвідували ендокринолога, то 29,2% 
не знали про власні гормональні порушення під час вагітності, а 58,3% 
категорично виключили ймовірність ендокринних порушень, що, 
повертаючись до попереднього запитання, є ймовірністю недостатньої 
обізнаності в цій проблемі. Понад 28% жінок мали проблеми з лактаційний 
періодом. Найчастіше з них зустрічалися: мастити, лактостази, мастопатія 
й затвердіння невідомого генезу.

 Для дослідження проблеми інформованості підлітків, в питанні 
правильного застосування гормональної контрацепції, було проведено 
анкетування, в якому взяло участь 50 київських підлітків, чоловічої та 
жіночої статі. Вік опитуваних становив від 13 до 24 років. 

Згідно з результатами опитування, тільки 44,4% респондентів 
змогли дати правильну характеристику гормональним протизаплідним 
препаратам, хоча 96,3% впевнені, що знають правильну відповідь. 
Більшість, а саме 59,6% підлітків дізналися про протизаплідні препарати 
через інформацію інтернету та телебачення. На запитання: «З якого віку 
можна приймати протизаплідні?» 48,1% відповіли, що від початку першої 
менструації, або з початку статевого життя, що не є досить коректним, 
адже такі препарати можна приймати лише з дозволу лікаря. Тобто, 
правильно відповіли тільки 4,7%. З вірністю твердження, що гормональні 
контрацептиви можуть викликати онкологію, погодилося тільки 32,1%. 
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Також, 56% підлітків затвердили, що ці препарати можна купити без 
поради лікаря, хоча (67,9%), погоджується, з тим, що перед придбанням 
таких засобів потрібно радитися з лікарем. 

Висновки: порушення лактації серед жінок в Україні все-таки є і в 
досить великої кількості людей. Згідно з моєю статистикою кожна третя 
жінка мала проблеми з вигодовуванням, гірше, що існує відсоток тих, 
які мали проблеми і після лактаційного періоду. Насамперед,  засмучує 
те, що лише 14.6% жінок відвідували ендокринолога. Те, що у деяких 
респонденток під час, або після вигодовування з’явилася фіброаденома 
молочної залози, тільки підтверджує значну роль порушень лактаційного 
періоду в розвитку онкологічного новоутворення.

 Інформованість підлітків у питанні правильного застосування 
гормональних контрацептивів не можна назвати достатньо для того, щоб 
в подальшому почати їх вживати. Більшість підлітків не підозрюють 
про можливі ризики, унаслідок прийому гормональних контрацептивів, 
а отже, наражають себе на небезпеку. Можна пов’язати такі результати 
з відсутністю статевої освіти. За стандартами ООН, сексуальна освіта є 
такою ж необхідною, як наприклад: біологія, чи англійська. Тому Україні,  
як країні, що прагне стати частиною Європейського союзу, необхідно 
запроваджувати такі освітні стандарти. 
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