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АНОТАЦІЯ 

 

Варченко О.І. Вивчення гетерологічної експресії репортерного гена gfp в 

рослинах Nicotiana rustica L. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 «Біологія» (09 «Біологія») – Інститут клітинної біології та 

генетичної інженерії НАН України, Київ, 2021. 

Сучасні напрямки досліджень вітчизняних та закордонних учених 

демонструють, що для генетичної інженерії рослин важливим завданням є 

поліпшення їх господарсько-цінних ознак. Успішне виконання такого завдання 

пов'язане з ефективною та контрольованою експресією перенесених генів. 

Експресія генів, в свою чергу, залежить від вибору видів-хазяїв, регуляторних 

елементів, що забезпечують функціонування гетерологічних генів, феномену 

«сайленсингу» генів. Останнім часом, дослідники використовують не тільки 

стабільну генетичну трансформацію, але й транзієнтну. При транзієнтній 

трансформації не відбувається інтеграції перенесених генів в ядерну ДНК, а 

експресія гетерологічних генів проходить тимчасово. Цей метод дає змогу 

швидко (протягом декількох днів) аналізувати рівень експресії гетерологічних 

генів та визначати придатність нових генетичних конструкцій для отримання 

трансгенних рослин з поліпшеними ознаками. Використовуючи та порівнюючи 

стабільну і транзієнтну експресію генів, вчені отримали унікальну можливість 

досліджувати фундаментальні питання молекулярної біології та прикладної 

генетичної інженерії. Однак, наразі в генно-інженерних дослідженнях 

використовується мала різноманітність регуляторних елементів, що не 

забезпечує дослідників потрібними знаннями про діапазон експресійних 

можливостей генів з використанням тих чи інших елементів генетичної 

конструкції.  

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню особливостей експресії 

перенесених генів в рослинах, впливу регуляторних елементів різного 

походження (рослинних, вірусних, бактеріальних) на рівень експресії 

гетерологічного гена gfp, що кодує зелений флуоресцентний білок 
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(green fluorescent protein), систематизації даних щодо рівня експресії 

гетерологічного гена gfp, використовуючи транзієнтну трансформацію махорки 

Nicotiana rustica L. (N. rustica). 

У дисертаційній роботі використано такі методи досліджень: молекулярне 

клонування Golden Gate; рестрикційний аналіз ДНК, полімеразно ланцюгова 

реакція; приготування компетентних бактеріальних клітин Escherichia coli L. 

(E. coli) та Agrobacterium tumefaciens L. (A. tumefaciens ); трансформація 

компетентних клітин E. coli та A. tumefaciens; транзієнтна трансформація 

рослин; спектрофлуорометричний аналіз для визначення рівня накопичення 

флуоресцентного рекомбінантного білка GFP; кількісний аналіз білків за 

методом Бредфорда; електрофоретичне розділення білків у поліакриламідному 

гелі; денситометричний аналіз; комп'ютерне моделювання in silico, метод 

математичної статистики (для оцінки достовірності одержаних результатів). 

Аналіз літературних даних свідчить про можливість використання 

рослинних систем для синтезу рекомбінантних білків, які можуть слугувати 

моделлю для дослідження генів та їх регуляторних елементів, що сприяє 

поглибленню наших знань щодо механізмів регуляції експресії генів. Останнім 

часом було перевірено ефективність використання різних видів 

сільськогосподарських культур (рис, пшениця, люцерна, картопля) як об'єктів 

для транзієнтної експресії генів, але рослини роду Nicotiana L. (тютюни) 

виявились найефективнішими для агробактеріальної транзієнтної 

трансформації. Серед видів цього роду найчастіше для досліджень 

використовують модельний вид Nicotiana benthamiana L. Крім цього, в 

експериментах використовують інші види, такі як N. excelsior, N. tabacum, 

гібрид N. excelsiana. Для порівняння рівнів експресії гетерологічних генів при 

тестуванні генетичних конструкцій потрібні високі рівні накопичення 

рекомбінантних білків в рослинних системах, стабільність цільових білків в 

рослинних клітинах, зручність при вирощуванні видів-хазяїв та проведенні 

експериментів. Рослини виду N. benthamiana, зазвичай, демонструють високий 

рівень експресії цільового гена, але мають невеликий розмір листових пластин. 

Потенційні розміри та біомаса листків махорки N. rustica суттєво перевищують 
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N. benthamiana, а рівень експресії гетерологічного гена gfp співставний, згідно з 

літературними даними та отриманими результатами досліджень. 

Використовуючи для інфільтрації лише одну листову пластину рослин 

N. rustica, можливо проаналізувати 12-15 конструкцій одночасно, що в три-

чотири рази вище порівняно із використанням N. benthamiana. Інші переваги 

використання махорки полягають у її невибагливості та легкості вирощування в 

теплиці, тому як основний об'єкт дослідження нами було обрано саме вид 

N. rustica. 

Для дослідження гетерологічної експресії гена gfp в рослинах виду 

Nicotiana rustica L. нами було створено 19 генетичних конструкцій. 

Використовували наступні генетичні конструкції для визначення впливу різних 

регуляторних елементів на рівні експресії гена gfp: вектори pSPV2301-

pSPV2306 для перевірки промоторів; вектори pSPV2303, pSPV2307-pSPV2309 

для перевірки сигнальних пептидів, вектори pSPV2303, pSPV2310-pSPV2312, 

pSPV2317, pSPV2318 для перевірки 5’-послідовностей, що не транслюються; 

вектори pSPV2312-pSPV2316 для перевірки термінаторів; pSPV2313 та 

pSPV2324 для перевірки впливу білка-супресора посттранскрипційного 

сайленсингу генів.  

В роботі визначено оптимальну концентрацію агробактеріальної суспензії 

для транзієнтної трансформації рослин N. rustica. Для цього використовували 

генетичну конструкцію pSPV2303, що несе ген gfp під контролем подвійного 

35S промотора вірусу мозаїки цвітної капусти (Cauliflower Mosaic Virus) 

(D35SCaMV P), 5’-послідовності омега, що не транслюється вірусу тютюнової 

мозаїки (Tobacco Mosaic Virus) (5’Ω TMV) та 35S термінатора вірусу мозаїки 

цвітної капусти (35S Т). Для досліджень використовували бактеріальну 

суспензію з оптичною густиною 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 при довжині хвилі 600 

нм (OD600) у варіантах без та з додаванням ацетосирингону (індуктора 

бактеріальних генів вірулентності) у концентрації 150 мкмоль. Визначили, що 

використання ацетосирингону в концентрації 150 мкмоль статистично не 

впливало на рівень експресії гена gfp, що підтверджується 

спектрофлуорометричним аналізом рівнів флуоресценції білка GFP та 
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визначенням концентрації загальних водорозчинних білків методом Бредфорда. 

Тому детекцію та розрахунок накопичення рекомбінантного білка GFP при 

гель-електрофорезі в денатуруючих умовах проводили тільки для варіантів без 

додавання ацетосирингону. Рівень експресії для усіх експериментів виражали в 

кількості накопиченого білка у г/кг сирої речовини рослинної біомаси. 

Показано, що рівні накопичення білка GFP при інфільтрації рослин 

бактеріальною суспензією з OD600 = 0,8, 1,0 1,5 статистично не відрізнялись та 

були найвищими зі всіх досліджуваних концентрацій, і становили 

0,2935 ± 0,0082, 0,2970 ± 0,0092, 0,2885 ± 0,0095 г/кг сирої речовини рослинної 

біомаси відповідно. Інфільтрація рослин суспензією з оптичною густиною 

OD600 = 0,2, 0,4, 2,0, призводить до статистично достовірного зменшення 

накопичення рекомбінантного білка, 0,1540 ± 0,0072, 0,1529 ± 0,0067 та 

0,2225 ± 0,0145 г/кг сирої речовини рослинної біомаси відповідно. Більш того, 

статистичної різниці концентрації рекомбінантного білка при використанні 

суспензії з OD600 = 0,2 та OD600 = 0,4 нами не виявлено. Встановлено, що рівень 

накопичення рекомбінантного білка був в 2,22 рази вищий при використанні 

бактеріальної суспензії з оптичною густиною рівною 1,0 (OD600) порівняно із 

бактеріальною суспензією з густиною рівною 0,2.  

Досліджено рівень експресії репортерного гена gfp використовуючи 

конструкції з різними промоторними послідовностями, а саме: 35S промотор 

вірусу мозаїки цвітної капусти (35SCaMV Р) (pSPV2301), подвійний 

35SCaMV P (D35SCaMV P, pSPV2303), промотори генів rbcs1b (pSPV2302) та 

rbcs2b (pSPV2304), що кодують різні домени малої субодиниці 

рибулозобісфосфаткарбоксилази (РуБісКо), виділених з різушки Таля 

Arabidopsis thaliana L. (A. thaliana), промотори генів lhb1b1 (pSPV2305) та 

lhb1b2 (pSPV2306) з A. thaliana, що кодують хлорофіл a-b зв’язуючі білки. 

Окрім промоторів, генетичні конструкції були доповнені 5’Ω TMV та 

термінатором 35S Т. 

Найвищий рівень експресії гена gfp, 0,3045 ± 0,0097 г/кг сирої речовини 

рослинної біомаси, спостерігали при використанні промотора D35SCaMV P, що 

в 5,41 разів вище ніж за промотора LHB1B1 Р – 0,0562 ± 0,0089 г/кг сирої 
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речовини рослинної біомаси. При використанні промоторів 35S CaMV Р, 

RbcS1B Р, RbcS2B Р, LHB1B2 Р рівні накопичення рекомбінантного білка 

становили 0,2135 ± 0,0079, 0,0625 ± 0,0105, 0,1255 ± 0,0125 та 

0,1135 ± 0,0156 г/кг сирої речовини рослинної біомаси відповідно. Рівні 

експресії гена gfp статистично не відрізнялись між собою при використанні 

RbcS1B Р та LHB1B1 Р, а також LHB1B2 Р та RbcS2B Р. Статистична різниця 

рівнів накопичення рекомбінантного білка GFP встановлено для промоторів 

35S CaMV Р, D35SCaMV P, LHB1B2 Р/RbcS2B Р, RbcS1B Р/LHB1B1 Р. 

Проаналізовано рівень експресії гена gfp в залежності від локалізації 

рекомбінантного білка в різних клітинних та позаклітинних компартментах. 

Для цього в генетичних конструкціях використовували: хлоропластний 

синтетичний сигнальний пептид РуБісКо (RbcS, pSPV2309), апопластний 

сигнальний пептид альфа-амілази 3А рису (RAmy3A, pSPV2307), 

мітохондріальний сигнальний пептид цитохром C-оксидази дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae (ScCoxIV, pSPV2308) та конструкцію без сигнального 

пептида (pSPV2303), яка забезпечувала локалізацію рекомбінантного білка в 

цитозолі. Конструкції, окрім сигнальних пептидів, були доповнені промотором 

D35SCaMV P, 5’Ω TMV, термінатором 35S Т та кодуючою послідовністю гена 

gfp. При розділенні білків за допомогою гель-електрофорезу визначили, що 

найнижчий рівень експресії спостерігався при використанні апопластного 

сигнального пептида, а найвищий – без його використання в конструкції. 

Кількість рекомбінантного білка GFP в апопласті була нижчою в 4,55 разів ніж 

у цитозолі, і становила 0,0612 ± 0,0089 та 0,2785 ± 0,0078 г/кг сирої речовини 

рослинної біомаси відповідно. При використанні мітохондріального або 

хлоропластного сигнальних пептидів рівень накопичення рекомбінантного GFP 

становив 0,1334 ± 0,0149 та 0,1467 ± 0,097 г/кг сирої речовини рослинної 

біомаси відповідно, при цьому різниця між концентраціями білка була 

статистично недостовірною. 

Встановлено рівень накопичення рекомбінантного білка GFP при 

використанні різних 5’-послідновностей, що не транслюються (5’UTR’s): 

5’UTR Х-вірусу картоплі Potato Virus X (5’UTR Ω PVX, pSPV2310), 5’Ω TMV 
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(pSPV2303), 5’UTR’s вірусу огіркової мозаїки Cucumber Mosaic Virus 

(5’UTR CMV1-pSPV2317, 5’UTR CMV2-pSPV2311), 5’ UTR гена 2B, який 

належить до родини генів, що кодує малу субодиницю РуБісКо 

(5'UTR RbcS2B), виділеного із А. thaliana (pSPV2312). Також було використано 

конструкцію, яка не містила 5’UTR (pSPV2318). Окрім послідовностей 5’UTR, 

конструкції були доповнені промотором D35SCaMV P, термінатором 35S T і 

кодуючою послідовністю гена gfp. 

Найнижчий рівень експресії гена gfp спостерігали при використанні 

конструкції, яка не була доповнена 5’UTR. Так, концентрація рекомбінантного 

білка в цьому випадку становила 0,1312 ± 0,0078 г/кг сирої речовини рослинної 

біомаси, що в 3,2 разів нижче, ніж за використання 5’UTR RbcS2B 

(0,4192 ± 0,0089 г/кг сирої речовини рослинної біомаси). Необхідно зазначити, 

що накопичення рекомбінантного білка в останньому випадку було найвищим 

серед досліджуваних зразків. Вміст GFP при використанні в генетичних 

векторах 5’UTR Ω PVX, 5’UTR CMV1, 5’UTR CMV2 складав: 0,1830 ± 0,0094, 

0,3556 ± 0,0090, 0,2412 ± 0,0094 та 0,3022 ± 0,0056 г/кг сирої речовини 

рослинної біомаси відповідно. Рівні експресії гена gfp статистично відрізнялись 

для всіх варіантів конструкцій, що передбачали використання різних 5’UTR 

послідовностей. 

Нами було проаналізовано рівень експресії гена gfp при використанні в 

генетичних конструкціях різних термінаторів: g7 виділений з A. tumefaciens 

(Atug7 Т, pSPV2313), гена манопінсинтази з A. tumefaciens (mas Т, pSPV2314), 

аденозинтрифосфатази (ATPase Т, pSPV2315) томатів Solanum lycopersicum L., 

гістона H4 Т картоплі Solanum tuberosum L. (pSPV2316), термінатор 35S Т 

(pSPV2312). Окрім термінаторів, регуляція експресії гена gfp відбувалась за 

допомогою 5’UTR RbcS2B та промотора D35SCaMV P.  

Визначено рівні експресії гена gfp залежно від обраного термінатора у 

векторі. Найвищий рівень експресії спостерігався при використанні 

термінатора Atug7 Т (0,5585 ± 0,0120 г/кг сирої речовини рослинної біомаси) та 

перевищував його найменше значення (0,1930 ± 0,0042 г/кг сирої речовини 

рослинної біомаси) за використання термінатора гена гістону Н4 Т у 2,89 разів. 
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За використання термінаторів ATPase Т, 35S Т, mas Т рівень накопичення 

рекомбінантного білка становив: 0,4670 ± 0,0098, 0,4060 ± 0,0084 та 

0,3355 ± 0,0077 г/кг сирої речовини рослинної біомаси відповідно. Показано 

статистичну різницю накопичення рекомбінантного білка GFP для всіх 

варіантів конструкцій, що передбачали використання різних термінаторів. 

В результаті використання в генетичній конструкції послідовності, що 

кодує білок-інгібітор посттранскрипційного сайленсингу генів Р19 вірусу 

кущистої карликовості томатів (Tomato Bushy Stunt Virus, TBSV), було показано 

підвищення рівня експресії гена gfp. Для цього використовували генетичну 

конструкцію з двома транскрипційними одиницями (pSPV2324), одна з яких 

включала ген gfp під контролем D35SCaMV Р промотора, Atug7 Т термінатора 

та 5’UTR RbcS2B, друга – ген р19 під контролем промотора 35SCaMV Р, 

5’Ω TMV та термінатора октопінсинтази A. tumefaciens L. (ocs Т). Як контроль 

використовували конструкцію pSPV2313, яка несе тільки одну транскрипційну 

одиницю з геном gfp. При розділенні білків методом гель-електрофорезу 

визначили, що вміст рекомбінантного білка GFP, з використанням гена р19 в 

генетичному векторі, складав 0,8624 ± 0,0085 г/кг сирої речовини рослинної 

біомаси, що у 1,46 разів більше ніж у контролі (0,5897 ± 0,0078 г/кг сирої 

речовини тканин). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 

вивченні гетерологічної експресії генів, на прикладі репортерного гена gfp, а 

саме:  

- уперше проведено порівняльний аналіз експресії репортерного гена gfp 

при транзієнтній генетичній трансформації рослин виду Nicotiana rustica L. за 

використання різних регуляторних елементів: промоторів – D35SCaMV Р, 

35SCaMV Р, Rbcs2B Р, RbcS1b Р, LHB1B2 Р, LНB1B1 Р; сигнальних пептидів – 

RbcS, RAmy3A, ScCoxIV; 5’- послідовностей, що не транслюються – 

5’UTR Ω PVX, 5’Ω TMV, 5’UTR CMV1, 5’UTR CMV2, 5’UTR RbcS2B; 

термінаторів – Н4 Т, 35S Т, Atug7 Т, mas Т, ATPase Т. Показано, що рівні 

експресії гетерологічного гена gfp відрізнялись в залежності від використаних 

регуляторних елементів у генетичному векторі; 
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- уперше підтверджено вплив білка-супресора посттранскрипційного 

сайленсингу генів Р19 TBSV на експресію гетерологічного гена gfp при 

транзієнтній генетичній трансформації рослин виду Nicotiana rustica L. 

Удосконалено систему транзієнтної трансформації рослин виду 

Nicotiana rustica L., за рахунок визначення оптимальної густини 

агробактеріальної суспензії. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Результати дисертаційної роботи можуть слугувати важливим теоретичним 

підґрунтям при створенні генетичних векторів для транзієнтної і стабільної 

трансформації рослин, із метою підвищення ефективності експресії генів та 

оптимізації процесів отримання рекомбінантних білків, а також сприяти 

розвитку перспективних напрямків дослідження процесів регуляції експресії 

генів. 

Результати теоретичних та практичних досліджень застосовуються: 

- в практичній діяльності ТОВ «БЕТА НК» у процесі створення 

генетичних конструкцій для трансформації рослин.  

 

Ключові слова: експресія генів, рекомбінантний білок, gfp, 

Nicotiana rustica L., транзієнтна трансформація. 
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SUMMARY 

 

O.I.Varchenko. Heterologous reporter gfp gene expression research in Nicotiana 

rustica L. plants. The qualified scientific work on manuscript copyright. The thesis 

for a Doctor of Philosophy Degree in Specialization 091 «Biology» (09 «Biology») – 

the Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Modern research directions by native and foreign scientists show that an 

importmant task for plant genetic engineering is to obtain cultivated plants with 

economically valuable traits. Successful implementation of these tasks is associated 

with efficient and controlled heterologous genes expression. Gene expression, in 

turn, depends on the choice of host species, regulatory elements that ensure 

heterologous genes functioning and identified genes silencing phenomenon. 

Recently, researchers have used not only stable genetic transformation, but also 

transient. During plant transient transformation the transferred genes do not 

integrate into nuclear DNA and the heterologous gene expression is transient. This 

method makes it possible to quickly (within a few days) analyze the level of 

heterologous genes expression and determine the suitability of new genetic 

constructs for obtaining transgenic plants with improved traits. Using and 

comparing stable and transient gene expression genetic engineering has been given a 

unique opportunity to explore the fundamental issues of molecular biology and 

applied genetic engineering. 

The dissertation research is dedicated to the study of the heterologous genes 

expression features in plants in the context of molecular biology and biotechnology 

fundamental issues, the regulatory elements influence on the heterologous gfp 

(green fluorescent protein) gene expression level, data systematization of the gfp 

gene expression level  using the transient transformation of the Aztec tobacco, 

Nicotiana rustica L. (N. rustica). 

The dissertation uses the following research methods: theoretical analysis to 

summarize the research results of scientists; Golden Gate molecular cloning 

method; preparation of chemically competent bacterial cells of Escherichia coli L. 

(E.coli) and Agrobacterium tumefaciens L. (A. tumefaciens); transformation of 
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chemically competent bacterial cells of E. coli and A. tumefaciens by heat-shock 

and, respectively, freeze-thaw methods; method of plant transient transformation; 

method of spectrofluorimetric analysis to determine the level of recombinant protein 

fluorescence; method of proteins quantitative analysis according to Bradford; the 

method of protein separation in polyacrylamide gel electrophoresis; computer 

modeling in silico, a mathematical statistics method (to assess the reliability of the 

results).  

The literature analysis shows the possibility of plant systems usage for the 

recombinant proteins synthesis. Recently, the efficiency of agricultural crops 

various types (rice, wheat, alfalfa, potato) usage as objects for transient gene 

expression was tested, but plants of the Nicotiana L. genus turned out to be the best 

for agrobacterial transient transformation. Among the species of this genus the most 

commonly used is Nicotiana benthamiana L. (N. benthamiana), which is a model. 

In addition, other species are used in experiments, such as Nicotiana excelsior L. 

(N. excelsior), Nicotiana tabacum L. (N. tabacum), hybrid Nicotiana excelsiana L. 

(N. excelsiana). The second most efficient species for transient gene expression is 

tobacco (N. tabacum). Comparison of heterologous genes expression levels during 

testing genetic constructs requires high levels of recombinant proteins accumulation 

in plant systems, stability of recombinant proteins in plant cells, convenience in 

growing host species and conducting experiments. The N. benthamiana plants show 

a high level of heterologous gene expression, but have a small size of lamina, and 

N. tabacum, a low level of heterologous gene expression compared to 

N. benthamiana, but a large size of lamina. The potential yield and organ sizes of 

N. rustica are close to N. tabacum and the heterologous gfp gene expression level to 

N. benthamiana, comparing the literature data and obtained results. It is possible to 

analyze 12-15 constructs at the same time on the lamina when N. rustica plants are 

using, which is two times higher than in N. benthamiana. Other advantages of 

N. rustica usage are its unpretentiousness and ease of growing in a greenhouse, 

that’s why the main object of our research was the N. rustica species. 

For heterologous gfp gene expression research in N. rustica plants were created 

19 genetic constructs. The following genetic constructs were used to determine the 
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influence of various regulatory elements at the level of gfp gene expression: vectors 

pSPV2301-pSPV2306 for promoters research; vectors pSPV2303, pSPV2307-

pSPV2309 for signal peptides research, vectors pSPV2303, pSPV2310-pSPV2312, 

pSPV2317, pSPV2318 for 5'-untranslated regions research; vectors pSPV2312-

pSPV2316 for terminators research; pSPV2313 and pSPV2324 for testing the effect 

of a suppressor protein on post-transcriptional gene silencing. 

The optimal concentration of agrobacterial suspension for transient 

transformation of N. rustica plants was determined in this work. For this experiment 

the pSPV2303 construct was used, which carries the gfp gene under control of the 

Cauliflower Mosaic Virus double 35S promoter (D35SCaMV P), 5'-untranslated 

region out of Tobacco Mosaic Virus (5'Ω TMV) and Cauliflower Mosaic Virus 

35S T terminator. Bacterial suspension with an optical density 0.2, 0.4, 0.8, 1.0, 1.5, 

2.0 at a wavelength of 600 nm (OD600) was used for research in variants without and 

with the addition of acetosyringone (inducer of bacterial virulence genes) at a 150 

μmol concentration. It was determined that the acetosyringone usage in 150 μmol 

concentration did not statistically affect to the gfp gene expression level, which 

confirms the spectrofluorimetric analysis of GFP protein fluorescence levels. 

Therefore, the detection and calculation of the recombinant GFP protein 

accumulation by gel electrophoresis under denaturing conditions was performed 

only for variants without the addition of acetosyringone. 

It was shown that the levels of GFP protein accumulation during suspension 

infiltration with OD600 = 0.8, 1.0 and 1.5 did not differ statistically and were the 

highest of all studied concentrations and, respectively, amounted to 

0.2935 ± 0.0082, 0.2970± 0,0092, 0,2885 ± 0,0095 g/kg of raw matter tissues. 

While the suspension concentration, the optical density of which is equal to 0.2, 0.4 

and 2.0, leads to decrease in the accumulation of recombinant protein, which is 

statistically significant: 0.1540 ± 0.0072, 0.1529 ± 0.0067 and 0.2225 ± 0.0145 g/kg 

of raw matter tissues, respectively. Moreover, no statistical difference was found in 

the concentration of recombinant protein when using a suspension with OD600 = 0.2 

and OD600 = 0.4. It was found that the recombinant protein accumulation level was 
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2.22 times higher when using a bacterial suspension with an optical density of 1.0 

(at OD600) compared to a bacterial suspension with an optical density of 0.2. 

The expression level of the gfp reporter gene was researched by using 

constructs with different promoter sequences: 35S promoter of Cauliflower Mosaic 

Virus (35CaMV P) (pSPV2301), D35SCaMV P (pSPV2303), promoters of rbcs1B 

(pSPV2302) and rbcs2b (pSPV2304) genes encoding different domains of small 

subunit ribulose bisphosphate carboxylase (Rubisco) isolated from Arabidopsis 

thaliana L. (A. thaliana) and lhb1b1(pSPV2305), lhb1b2 (pSPV2306) gene 

promoters from A. thaliana which encode chlorophyll a-b binding proteins. In 

addition to promoters gfp gene expression was regulated by 5’Ω TMV and the 

35S T terminator. 

The highest level of gfp gene expression was observed using the D35SCaMV P 

promoter, 0.3045 ± 0.0097 g/kg of raw matter tissues, and the lowest with 

LHB1B1 Р promoter, 0.0562 ± 0.0089 g/kg of raw matter tissues, which is in 5.41 

times lower. When the 35SCaMV P, RbcS1B P, RbcS2B P, LHB1B2 P promoters 

were used, the recombinant protein accumulation levels were 0.2135 ± 0.0079, 

0.0625 ± 0.0105, 0.1255 ± 0.0125 and 0.1135 ± 0.0156 g/kg of raw matter tissues, 

respectevily. The gfp gene expression levels did not differ statistically when were 

used RbcS1B P and LHB1B1 P, as well as LHB1B2 P and RbcS2B P. The 

statistical difference in the recombinant GFP protein accumulation level was for 

35SCaMV P, D35SCaMV P, LHB1B2 P/RbcS2B P, LHB1B1 Р/RbcS1B P. 

The level of gfp gene expression was analyzed comparatively to the 

localization of recombinant protein in extracellular and cellular compartments. For 

this purpose in genetic constructs were used: the chloroplast signal peptide Rubisco 

(RbcS, pSPV2309), apoplast signal peptide rice alpha-amylase 3A (RAmy3A) 

(pSPV2307), mitochondrial signal peptide cytochrome c-oxidase Saccharomyces 

cerevisiae (ScCoxIV, pSPV2308) and a construct without signal peptide 

(pSPV2303), which allowed to localize the recombinant protein in the cytosol. The 

constructs, in addition to signal peptides, were supplemented with the D35SCaMV P 

promoter, 5'Ω TMV, the 35S T terminator and the gfp gene coding sequence. After 

proteins separation in gel electrophoresis was determined that the lowest level of 



14 
 

expression was observed by using apoplast signal peptide, and the highest without 

the use of signal peptide in the construct. The amount of recombinant protein by 

using apoplast signal peptide was 0.0612 ± 0.0089 g/kg of raw matter tissues, with 

the localization of the protein in the cytosol, 0.2785 ± 0.0078 g/kg of raw matter 

tissues, which is in 4.55 times higher. When mitochondrial and chloroplast signal 

peptide were used the level of recombinant GFP accumulation is 0.1334 ± 0.0149, 

0.1467 ± 0.097 g/kg of raw matter tissues, the difference between which is 

statistically insignificant. 

It was shown the level of gfp gene expression using different 5’-untranslated 

regions (5’UTR’s) – 5’UTR of Potato Virus X (5’UTR Ω PVX, pSPV2310), 

5’Ω TMV (pSPV2303), 5’UTR of Cucumber Mosaic Virus (5’UTR CMV1, 

pSPV2317), 5’UTR CMV2 (pSPV2311), 5’UTR out of 2B gene from genes family 

encoding small Rubisco subunit (5'UTR RbcS2B) isolated from A.thaliana 

(pSPV2312), without usege of 5’UTR (pSPV2318). In addition to the 5’UTR 

sequences the constructs were supplemented with the D35SCaMV P promoter and 

the 35S T terminator. 

The lowest level of gfp gene expression was observed without using in the 

genetic construct 5’UTR, and the concentration of recombinant protein was 

0.1312 ± 0.0078 g/kg of raw matter tissues, which is in 3.2 times lower than when 

using 5’UTR RbcS2B, 0.4192 ± 0.0089 g/kg of raw matter tissues, which was the 

highest among the tested samples. The concentration of GFP by using in the genetic 

vectors 5’UTR Ω PVX, 5’UTR CMV1, 5’UTR CMV2 was 0.1830 ± 0.0094, 

0.3556 ± 0.0090, 0.2412 ± 0.0094 and 0.3022 ± 0.0056 g/kg of raw matter tissues, 

respectively. Gfp gene expression levels differed statistically depending on the 

choice of 5’UTR in genetic vectors. 

Next, the expression level of the gfp gene was analyzed by using different 

terminators: g7 isolated from A. tumefaciens (Atug7 T, pSPV2313), the manopin 

synthase gene from A. tumefaciens (mas T, pSPV2314), the tomato adenosine 

triphosphatase gene (ATPase T, pSPV2315) Solanum lycopersicum L., 

(S. lycopersicum), potato histone H4 (H4 T) Solanum tuberosum L. 

(S. tuberosum L.) (pSPV2316), terminator 35S (pSPV2312). In addition to 
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terminators gfp gene expression was regulated by the 5’UTR RbcS2B and the 

D35SCaMV P promoter. 

The levels of gfp gene expression were determined depending on the selected 

terminator in the vector. The lowest level of expression was observed when the 

histone terminator H4 T was used and accumulated 0.1930 ± 0.0042 g of 

recombinant protein per kg of raw matter tissues, and the highest when using the 

terminator Atug7, 0.5585 ± 0.0120 g/kg of raw matter tissues, which is in 2.89 times 

higher. When ATPase T, 35S T, mas T terminators were used the level of 

recombinant protein accumulation was 0.4670 ± 0.0098, 0.4060 ± 0.0084 and 

0.3355 ± 0.0077 g/kg of raw matter tissues, respectively. The statistical difference 

of recombinant GFP accumulation by using the studied terminators is shown for all 

variants of genetic constructs. 

It was shown increasing of the gfp gene expression level because of usage in 

the genetic construct the p19 gene out of Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV), what 

encode protein-inhibitor of posttranscriptional gene silencing. For this purpose we 

used a genetic construct with two transcription units (pSPV2324), one of which 

included the gfp gene under the control of the D35SCaMV P promoter, the Atug7 T 

terminator and 5’UTR RbcS2B, the other the p19 gene under the control of the 

35SCaMV P promoter, 5’Ω TMV and the octopinsyntase terminator A. tumefaciens 

(ocs T). The pSPV2313 construct carrying only one transcription unit with the gfp 

gene was used as a control. When proteins were separated by gel electrophoresis, it 

was determined that the yield of recombinant GFP protein by using the p19 gene 

was 0.8624 ± 0.0085 g/kg of raw matter tissues, compared with the control of 

0.5897 ± 0.0078 g/kg of raw matter tissues. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the complex study of 

heterologous gene expression, on the the reporter gfp gene example, namely: 

- for the first time was carried out a comparative analysis of gfp reporter gene 

expression in transient genetic transformation of Nicotiana rustica L. plants by 

using regulatory elements: promoters - D35SCaMV P, 35SCaMV P, Rbcs2B P, 

RbcS1B P, LHB1B2 P, LHB1B1 P; sinal peptides - RbcS, RAmy3A, ScCoxIV; 5’-

untranslated regions – 5’UTR Ω PVX, 5’Ω TMV, 5’UTR CMV1, 5’UTR CMV2, 
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5’UTR RbcS2B; terminators – H4 T, 35S T, Atug7 T, mas T, ATPase T. The 

heterologous gfp gene expression levels depending on the regulatory elements in the 

genetic vector are shown; 

- for the first time was confirmed the effect of the post-transcriptional silencing 

suppressor protein, P19 TBSV, on the expression of the recombinant GFP protein in 

the transient genetic transformation of Nicotiana rustica L. plants. 

The system of plant transient transformation of Nicotiana rustica L. has been 

improved by determining the optimal optical density of the agrobacterial 

suspension. 

The practical significance of the results. 

The dissertation results can serve as an important theoretical basis for the 

genetic vectors creation for plant transient and stable transformation, in order to 

increase the efficiency of gene expression and optimize the processes of 

recombinant protein synthesis, contribute to the development of promising areas in 

gene expression regulation. 

The results of theoretical and practical research: 

- are applied in practical activity of BETA NK Ltd. by introduction of the 

received results in working process of genetic constructs creation for plant 

transformation. 

 

Key words: expression, recombinant protein, gfp, Nicotiana rustica L., 

transient transformation. 
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3’UTR – 3’-послідовність, що не транслюється 

5’UTR – 5’-послідовність, що не транслюється 

5’UTRΩPVX – 5’-послідовность, що не транслюється Х вірусу картоплі  

 5’UTRΩTMV – 5’-послідовность, що не транслюється вірусу тютюнової 

мозаїки 

5’UTR CMV1 – 5’-послідовность, що не транслюється вірусу огіркової 

мозаїки 

5’UTR CMV2 – 5’-послідовность, що не транслюється вірусу огіркової 

мозаїки 

5’UTR RbcS2B – 5’-послідовность, що не транслюється 

рибулозобісфосфаткарбоксилази 

35SCaMV Р – 35S промотор вірусу мозаїки цвітної капусти 

35S Т – 35S термінатор вірусу  мозаїки цвітної капусти 

A. thaliana – Arabidopsis thaliana 

Atug7 T – термінатор g7 Agrobacterium tumefaciens L. 

A. tumefaciens – Agrobacterium tumefaciens 

ATPase T – термінатор аденозин 5’-трифосфатази томатів 

Solanum lycopersicum L. 

DPE – промоторний елемент, що розташований нижче точки старту 

транскрипції по її ходу  

CMV – вірус огіркової мозаїки 

CTP – хлоропластний сигнальний пептид (chloroplast transit peptide) 

D35S CaMV Р – подвійний 35S промотор вірусу мозаїки цвітної капусти 
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GFP – зелений флуоресцентний білок 
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LHB1B2 Р – промотор гена lhb1b2, що кодує хлорофіл a-b зв’язуючі білки 

LНB1B1 Р – промотор гена lhb1b1, що кодує хлорофіл a-b зв’язуючі білки 

mas T – термінатор манопінсинтази Agrobacterium tumefaciens L. 
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N. benthamiana –  Nicotiana benthamiana 

N.excelsior – Nicotiana excelsior 

N. excelsiana – Nicotiana excelsiana 

N. tabacum – Nicotiana tabacum 

N. rustica – Nicotiana rustica 
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РуБісКо – рибулозобісфосфаткарбоксилаза 

мРНК – матрична рибонуклеїнова кислота 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Cучасна генетична інженерія 

рослин виконує такі завдання, які забезпечують поліпшення їх господарсько-

цінних ознак. Створення рослин стійких до гербіцидів, біотичних та 

абіотичних факторів, отримання нових сортів та гібридів, які задовольняють 

агропромисловий сектор, залишається актуальним завданням 

(Baltes et al., 2017). Іншим завданням є вивчення фундаментальних питань, які 

б допомагали збільшувати врожайність сільськогосподарських культур 

(Wu et al., 2019). Окремою ланкою генетичної інженерії є синтез 

рекомбінантних білків у рослинних системах (Sukenik et al., 2018, 

Dirisala et al., 2017, Schillberg et al., 2019).  

Успішне виконання таких завдань обумовлюється ефективною та 

контрольованою експресією гетерологічних генів, яка в свою чергу залежить 

від багатьох чинників, а саме: видів рослин-хазяїв, в яких відбувається 

експресія цільових генів, вибору регуляторних елементів, що забезпечують 

функціонування гетерологічних генів (промоторів, 5' та 3'-послідовностей, що 

не транслюються, енхансерів, термінаторів), дизайну вектору, орієнтації генів 

та фланкуючих послідовностей дезоксирибонуклеїнової кислоти, яка 

переноситься (Т-ДНК), цілеспрямованого транспортування рекомбінантних 

білків в різні клітинні та позаклітинні компартменти (Ali et al., 2019, 

Laxa et al., 2017, Rosentha et al., 2018). Крім цього, експресія кодуючих 

послідовностей залежить від посттранскрипційного сайленсингу генів (Ashfaq 

et al., 2020). 

Останнім часом, у процесі фундаментальних досліджень та задля 

практичних цілей використовують транзієнтну Agrobacterium-опосередковану 

генетичну трансформацію, при якій експресія генів проходить тимчасово без 

інтеграції Т-ДНК в геном. З огляду на вказані особливості та незалежність від 

позиційного ефекту в хромосомі, транзієнтна експресія є зручним методом для 

вивчення експресії генів (Javaran et al., 2017, Kopertekh et al., 2019).  
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Вважалося, що ключова роль в регуляції експресії гетерологічних генів 

належить промоторним послідовностям (Vanja Haberle et al., 2018). Перші 

вектори для генетичної трансформації рослин містили промотори генів 

нопалін та октопінсинтази Agrobacterium tumefaciens L. (Herrera-

Estella et al., 1983). Було досліджено велику кількість промоторних 

послідовностей, які використовуються в генетичній інженерії і забезпечують 

різний рівень експресії гетерологічних генів у рослинах (Blazeck et al., 2013).  

З розвитком молекулярної біології та більш глибоким розумінням 

механізмів і факторів, залучених в процеси регуляції експресії генів, стало 

відомо, що окрім промоторних послідовностей, варті уваги такі регуляторні 

елементи як: 5’-послідовності, що не транслюються, термінаторні 

послідовності, тощо (Deaner et al., 2016). В основному, для генетичної 

трансформації рослин використовуються мультигенні конструкції, тобто, які 

містять як селективні й репортерні, так і цільові гени, або бажана ознака є 

результатом взаємодії декількох перенесених генів. У такому разі, для 

функціонування таких генетичних конструкцій, необхідна більша кількість 

регуляторних елементів, оскільки при створенні мультигенних конструкцій 

дублювання послідовностей ДНК може призводити до сайленсингу генів 

(Matzke et al., 2002, Sleight et al., 2010).  

Вивчення особливостей експресії гетерологічних генів в рослинах носить 

фундаментальний характер і значно розширює теоретичні знання в галузях 

молекулярної біології та біотехнології. З практичної точки зору отримані 

результати дають змогу біль ефективно проєктувати вектори для стабільної та 

транзієнтної трансформації рослин. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційна робота виконувалася з 2016 по 2020 роки у відділі 

генетичної інженерії Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАН 

України під керівництвом кандидата біологічних наук, старшого наукового 

співробітника Ю. В. Симоненка в рамках наукових проектів НАН України III-

5-16 «Розробка біотехнологій отримання природних та гетерологічних сполук 

в рослинних системах» та 1230/3 «Вивчення впливу стресових факторів 

https://www.nature.com/articles/s41580-018-0028-8#auth-Vanja-Haberle
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біотичного і абіотичного походження на накопичення вторинних метаболітів 

та рекомбінантних сполук в генетично змінених та нативних рослинних 

системах». 

Мета і завдання роботи. Мета роботи полягала у комплексному вивченні 

механізмів регуляції транзієнтної гетерологічної експресії гена gfp в рослинах 

Nicotiana rustica L. Для досягнення мети поставлено наступні завдання: 

1) дослідити вид рослин Nicotiana rustica L. в якості нового хазяїна для 

транзієнтної гетерологічної експресії генів; 2) створити та перевірити 

генетичні конструкції, що включають послідовності різних промоторів, 5’-

послідовностей, що не транслюються, та термінаторів; створити конструкції з 

сигнальними пептидами для цілеспрямованого транспорту репортерного білка 

у позаклітинний та різні клітинні компартменти; створити конструкцію, що 

включає репортерний ген та ген білка-супресора сайленсингу генів; 

3) провести Agrobacterium-опосередковану транзієнтну генетичну 

трансформацію рослин Nicotiana rustica L. створеними векторами; 4) провести 

аналіз рівнів експресії гена gfp, що знаходиться у створених генетичних 

конструкціях, встановити та порівняти рівні накопичення білка GFP в 

рослинах Nicotiana rustica L.; 4) визначити оптимальну оптичну густину 

бактеріальної суспензії для транзієнтної трансформації тканин Nicotiana 

rustica L. 

Об’єкт дослідження – рівні транзієнтної експресії гетерологічного 

репортерного гена gfp в тканинах Nicotiana rustica L. Предмет дослідження – 

взаємозв’язок між рівнем експресії гетерологічного гена gfp та особливостями 

дизайну генетичного вектора. Методи дослідження включають створення 

конструкцій за допомогою молекулярного клонування Golden Gate, 

Agrobacterium-опосередковану транзієнтну генетичну трансформацію рослин 

Nicotiana rustica L. Наявність та рівень експресії перенесеного гена gfp у 

рослинних тканинах визначали опосередковано за допомогою візуального, 

спектрофлуорометричного аналізів, визначенням загальної концентрації 

водорозчинних білків за Бредфордом, а також, визначенням кількості 

рекомбінантного білка GFP, після розділення білків в поліакриламідному гелі, 
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використовуючи програму GelAnalyzer 19.1 (денситометричний аналіз). 

Транзієнтну генетичну трансформацію здійснювали шляхом інфільтрації 

листових тканин рослин Nicotiana rustica L. суспензією клітин агробактерій з 

цільовими генетичними конструкціями. Для аналізу достовірності результатів 

отриманих експериментальних даних використано методи статистичної 

обробки.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному 

вивченні гетерологічної експресії генів, на прикладі репортерного гена gfp, а 

саме:  

- уперше проведено порівняльний аналіз експресії репортерного гена gfp 

при транзієнтній генетичній трансформації рослин виду Nicotiana rustica L. за 

використання різних регуляторних елементів: промоторів – D35SCaMV Р, 

35SCaMV Р, Rbcs2B Р, RbcS1b Р, LHB1B2 Р, LНB1B1 Р; сигнальних пептидів – 

RbcS, RAmy3A, ScCoxIV; 5’- послідовностей, що не транслюються – 

5’UTR Ω PVX, 5’Ω TMV, 5’UTR CMV1, 5’UTR CMV2, 5’UTR RbcS2B; 

термінаторів – Н4 Т, 35S Т, Atug7 Т, mas Т, ATPase Т. Показано, що рівні 

експресії гетерологічного гена gfp відрізнялись в залежності від використаних 

регуляторних елементів у генетичному векторі; 

- уперше підтверджено вплив білка-супресора посттранскрипційного 

сайленсингу генів Р19 TBSV на експресію гетерологічного гена gfp при 

транзієнтній генетичній трансформації рослин виду Nicotiana rustica L. 

Удосконалено систему транзієнтної трансформації рослин виду 

Nicotiana rustica L., за рахунок визначення оптимальної густини 

агробактеріальної суспензії. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Результати дисертаційної роботи можуть слугувати важливим теоретичним 

підґрунтям при створенні генетичних векторів для транзієнтної і стабільної 

трансформації рослин, із метою підвищення ефективності експресії генів та 

оптимізації процесів отримання рекомбінантних білків, а також сприяти 

розвитку перспективних напрямків дослідження процесів регуляції експресії 

генів. 
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Результати теоретичних та практичних досліджень застосовуються: 

- в практичній діяльності ТОВ «БЕТА НК» у процесі створення 

генетичних конструкцій для трансформації рослин (Додаток А).  

Особистий внесок здобувача. Аналіз літератури, інформативно-

патентний пошук за темою дослідження, проведення експериментальної 

роботи, обробка отриманих даних, формулювання висновків, підготовка до 

друку наукових праць, написання всіх розділів дисертації та анотації проведено 

здобувачем особисто. Формулювання мети, наукових завдань дослідження, 

планування експериментальної роботи, трактування та узагальнення 

експериментальних результатів, обговорення висновків дисертації проводились 

спільно з науковим керівником – кандидатом біологічних наук, старшим 

науковим співробітником Юрієм Вікторовичем Симоненком. У роботах, які 

написані у співавторстві, здобувачу належить (Додаток Б): у роботах [1-5] – 

пошук літератури за темою публікації, створення генетичних конструкції та їх 

перевірка, аналіз рівнів експресії гена gfp молекулярно-біологічними методами, 

оформлення статті; у роботах [6-9] – пошук літератури за темою публікації; 

створення та перевірка генетичних конструкцій, використовуючи методи 

молекулярної біології, проведення аналізів для детекції рівнів експресії гена 

gfp, оформлення тез; в роботах [10, 11] – пошук літератури за темою публікації, 

створення генетичних конструкцій та їх перевірка, аналіз рівнів експресії гена 

gfp. 

Апробація матеріалів дисертації. Окремі положення дисертаційної 

роботи доповідались і обговорювались на семінарах ради Інституту клітинної 

біології та генетичної інженерії НАН України та були представлені і схвалені 

на шести наукових конференціях, а також опубліковані у відповідних 

наукових виданнях, серед яких: Матеріали VI Міжнародної наукової 

конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Умань, 2017), матеріали 

VIІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» 

(Умань, 2018), Матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції 

«Селекційно-генетична наука і освіта» (Умань, 2019), Матеріали міжнародної 

наукової конференції «Agriculture for Life, Life for Agriculture» 



32 
 

(Bucharest, 2020), Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної 

конференції «Біотехнологія: звершення та надії» (Київ, 2018), Матеріали VIІІ 

міжнародної наукової конференції «Шевченківська весна: Досягнення 

біологічної науки/Bioscience Advances», (Київ, 2020) 

Публікації. Результати дисертаційних досліджень викладено в 

11 наукових працях: п’яти статтях, у т.ч. дві статті, які індексуються у 

наукометричних базах даних «Scopus», одній статті  у періодичному 

науковому виданні іншої держави, яка входить до країн-членів Європейського 

Союзу, дві статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України (усі включені до міжнародних наукометричних баз 

даних), шести тезах матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, двох додатків та містить 

15 таблиць і 34 рисунки. Основний текст роботи викладено на 116 сторінках. 

Загальний обсяг роботи складає 176 сторінок. Список використаних джерел 

містить 281 найменування. 

Подяка. Дисертантка вдячна науковому керівникові, кандидату 

біологічних наук, старшому науковому співробітнику відділу генетичної 

інженерії Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної 

академії наук України Юрію Вікторовичу Симоненку за активне сприяння у 

проведенні досліджень, наукові консультації та змістовне обговорення 

результатів роботи на етапах її планування і виконання. Дисертантка вважає за 

приємний обов’язок висловити слова подяки за надані консультації та 

допомогу в отриманні необхідної для виконання дослідження інформації 

кандидату біологічних наук, директору ТОВ «ВНІС» Парію 

Мирославу Федоровичу. 
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РОЗДІЛ 1.  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Технології молекулярного клонування  

 

Термін «клон» походить від давньогрецького слова klōn, що означає 

генетичну копію молекули, клітини, рослини, тварини або людина. 

Клонування генів – це процес, при якому створюються однакові копії гена за 

допомогою інструментів та методів молекулярної біології. Ізоляція 

послідовності дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) з будь-якого 

біологічного виду та її введення у генетичний вектор відома як «молекулярне 

клонування» [1]. Після ізоляції молекулярні клони можуть бути використані 

для синтезу багатьох копій ДНК для аналізу експресії гена або накопиченого 

білка, а також можуть бути модифіковані in vitro для зміни експресійних 

можливостей гена та/або функції білка [2]. 

Відкриття ферментів рестрикції та лігування, яке уможливило створення 

рекомбінантних ДНК, стало великим тріумфом 20-го століття [3]. 

Рекомбінантна ДНК – це штучно отримана ДНК, яка включає послідовності, 

що є об'єктами генетичних маніпуляцій, і вектор, який забезпечує 

розмноження рекомбінантної ДНК і/або синтез певного продукту в клітині-

реципієнті [4].  

Існують чотири основні незмінні етапи клонування та перевірки будь-

якого фрагмента ДНК з класичним використанням ендонуклеаз рестрикції та 

ферментів для лігування. Ці етапи передбачають гідролітичне розщеплення 

ДНК ендонуклеазами рестрикції, лігуванням фрагментів ДНК з вектором-

акцептором, трансформацією бактеріальних клітин та скринінг клонованих 

фрагментів ДНК [1]. Як правило, вказані традиційні етапи застосовуються 

серед процедур клонування, однак кількість альтернативних методів 

обирається залежно від цілей експериментів. Наразі інші методи, такі як, сайт-

специфічний мутагенез та метод полімеразно ланцюгової реакції (ПЛР), що 

дозволяють з високою точністю змінювати послідовності ДНК, також 
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залишаються в центрі уваги генетичних інженерів. Ці методи 

використовуються у разі зміни визначених послідовностей та структурно-

функціональних дослідженнях молекул [5]. 

Розвиток методик молекулярного клонування, тобто створення 

рекомбінантних молекул ДНК, мало безпосередній вплив на прогрес науки в 

цілому [1]. Маніпулювання послідовностями ДНК значно спростилось завдяки 

потужним молекулярно-біологічним інструментам, що демонструють 

експоненціальний ріст застосувань та удосконалень технології створення 

рекомбінантної ДНК. Клонування генів стало простим, що значно розширило 

наші уявлення про їх структуру та функції [6]. 

Створення генетичних конструкції для трансформації рослинних клітин є 

невід’ємною частиною біотехнологій, оскільки за допомогою їх проектування 

та дизайну забезпечується можливість керувати експресією гетерологічних 

генів в клітинах-реципієнтах. Зазвичай генетична конструкція складається із 

елементів ДНК (промотори, кодуючі послідовності, термінатори та інші 

регуляторні елементи), що збираються у функціональні транскрипційні 

одиниці, які можна додатково поєднувати для складання мультигенних 

генетичних конструкцій. Діапазон експресійних можливостей генів 

регулюється завдяки використанню тих чи інших регуляторних елементів [7]. 

Синтетична біологія – це галузь науки на стику біології та інженерії, що 

швидко розширюється та полегшує прогнозовану інженерію живих організмів 

з новими функціональними можливостями [8]. Інженерні принципи, такі як 

стандартизація, модульність та простота можуть бути реалізовані в 

генетичному клонуванні з метою зменшення непередбачуваності складних та 

часто нелінійних процесів біологічних систем. Стандартизовані для 

клонування послідовності ДНК із добре охарактеризованими 

функціональними особливостями, можуть бути використані так само, як і 

штучно створені людиною, наприклад, стандартизовані деталі у 

машинобудуванні чи електротехніці. Це дозволяє впровадити в біологію 

інженерний цикл «проектування – побудова – випробування», і, зрештою, 

розширити потенційні розробки генетичних конструкцій та ефективно 
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будувати та випробовувати гени та їх регуляторні елементи, здійснювати 

обмін послідовностями ДНК та створювати генетичні бібліотеки для генних 

інженерів. Однак для реалізації такої універсальності використання елементів 

ДНК в синтетичній біології, нагальним залишається вирішення завдання 

стандартизації для забезпечення зміцнення сумісності послідовностей ДНК 

при створення генетичних конструкцій та спрощення і впорядкування процесу 

їх розробки [9, 10].  

 

1.1.1 Технологія молекулярного клонування Golden Gate  

 

Метод молекулярного клонування Golden Gate був запропонований у 

2008 році Dr. Marillonnet [11] як проста стратегія швидкого субклонування, що 

використовується для перенесення необхідного фрагмента ДНК у вектор 

експресії. Він дозволяє паралельно збирати декілька фрагментів та передбачає 

етапи рестрикційного гідролізу та лігування ДНК. 

Молекулярне клонування Golden Gate – це метод збирання фрагментів 

ДНК, що базується на використанні ферментів рестрикції IIS типу, які 

розщеплюють ДНК поза межами послідовності їхнього місця розпізнавання 

[11, 12]. Розщеплення ДНК ендонуклеазами BsaI та ВріІ призводить до 

утворення чотирьохнуклеотидних одноланцюгових липких кінців, які в 

подальшому використовуються для лігування фрагментів між собою [13].  

Першим етапом створення генетичних конструкцій методом Golden Gate є 

створення бібліотек базових модулів (рис.1.1), які легко компонуються між 

собою. Спочатку фрагменти ДНК ампліфікують за допомогою ПЛР 

високоточними полімеразами з праймерами, які містять послідовності 

адаптерів (ф’южн-сайтів) та сайти рестрикції, після чого ці фрагменти 

розділяють за допомогою гель-електрофорезу, виділяють їх з гелю та 

проводять реакцію клонування з векторами-акцепторами нульового рівня. 
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Рис.1.1 Створення бібліотек базових елементів для клонування. 

Примітки: червоним та зеленим кольором виділені ф’южн-сайти, синім 

ген lacZ для біло-блакитної селекції бактеріальних колоній; 

1 – фрагмент ПЛР адаптований під систему Gonden Gate клонування; 

2 – вектор-акцептор 0-го рівня; 

3 – клонований фрагмент ДНК у векторі 0-го рівня 

 

Після створення бібліотек генетичних векторів із різними 

послідовностями, такими як, наприклад, промотори, гени, термінатори та ін., 

відповідні вектори обираються для клонування транскрипційних одиниць 

(рис.1.2). Створення бібліотек векторів із різними послідовностями ДНК в 

подальшому дозволяє уникнути деяких неефективних, тимчасових і дорогих 

стадій молекулярного клонування, таких як ампліфікація фрагментів ДНК, 

виділення та очищення фрагментів ДНК з гелю, а також розробка 

нестандартних праймерів [11]. 

Метод молекулярного клонування Golden Gate не вимагає наявності 

перекривання фланкуючих послідовностей або сайтів рекомбінації, а 

приєднання до сусідніх модулів відбувається завдяки відносно невеликим 

послідовностям з чотирьох пар нуклеотидів, так званих ф’южн-сайтів, які 

завдяки попередньому проектуванню можуть забезпечити збирання 

рекомбінантної молекули ДНК [14]. Іншою перевагою цього методу є те, що 

транскрипційні одиниці можуть бути зібрані зі стандартних модульних частин 

з використанням одностадійної реакції клонування Golden Gate (рис. 1.2 а). 

Для створення вищих порядків мультигенних конструкцій (рис. 1.2 б) 
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використовується подібна процедура [15-17]. Обмеження методу клонування 

Golden Gate полягає в тому, що внутрішні сайти розпізнавання для ферментів 

рестрикції типу IIs, що використовуються для клонування, повинні бути 

вилучені з усіх стартових модулів. 

 

 

Рис. 1.2 Схематичне зображення  Golden Gate клонування 

Примітки: білим кольором виділені послідовності промоторів, жовтим – 

5’-послідовності, що не транслюються, оранжевим – сигнальні пептиди, 

зеленим – кодуючі послідовності генів, блакитним – термінатори; 

 а) створення транскрипційних одиниць за допомогою клонування 

базових модулів у вектори першого рівня; 

б) створення мультигенних конструкцій за допомогою клонування 

транскрипційних одиниць у вектори другого рівня 

 

Система Golden Gate клонування використовується на противагу більш 

традиційним сайт-специфічним системам рекомбінації, таким як Gateway від 

компанії Invitrogen і Creator Cloning від компанії Clontech. Хоча ці технології є 

простими, ефективними і гнучкими у використанні, їхні можливості не 

повністю задовольняють потреб генетичної інженерії, оскільки послідовності 
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сайтів рекомбінації довжиною 24-39 пар нуклеотидів залишаються в кінцевій 

конструкції та потенційно можуть змінювати функціональність клонованих 

послідовностей ДНК. Сайти рекомбінації можна усунути, наприклад, за 

допомогою фланкування їх послідовностями розпізнавання інтронів, однак 

цей спосіб може бути застосований тільки в еукаріотичних системах [18]. 

Іншим недоліком цих технологій клонування є використання дороговартісних 

векторів та ферментів при створенні генетичних конструкцій [19]. 

 

1.1.2 Альтернативні технології молекулярного клонування  

 

Сучасні дослідження в області генетичної інженерії біологічних систем 

значною мірою опираються на технології клонування ДНК. Їх широке 

використання в наукових дослідженнях набули визначального значення для 

аналізу гетерологічних генів [20].  

В основі Gateway клонування лежить сайт-специфічна рекомбінація ДНК 

[21]. Сучасна технологія Gateway клонування має ряд переваг, які дозволяють 

уникнути труднощів традиційного клонування та створити систему експресії з 

практично будь-якими параметрами. Так, до основних переваг процесу 

створення системи експресії за такої технології можна віднести: швидкий 

протокол клонування, високу ефективність, розташування фрагментів ДНК у 

заздалегідь визначеному порядку, а також простота і надійність механізму 

обміну вставками між векторами. Технологія клонування Gateway, розроблена 

компанією Life Technologies та комерціалізована компанією Invitrogen, наразі 

широко використовується спеціалістами для створення генетичних 

конструкцій. В основі такої технології клонування лежить сайт-специфічна 

рекомбінація за участі двох наборів ферментів BP Clonase і LR Clonase [22].  

Ферменти BP Clonase каталізують реакції рекомбінації in vitro між двома 

різними сайтами, що мають фланкуючі сумісні сайти рекомбінації (att) однієї 

молекули ДНК і двома сайтами іншої молекули (реакція BP), з’єднуючи таким 

чином послідовності між плазмідами. Сайт-специфічна рекомбінація 

відбувається за участю інтегрази фага (Int) і клітинного фактора інтеграції 
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(IHF), які входять до складу ВР Clonase. Суміш ферментів LR Clonase 

дозволяє здійснити реакцію рекомбінації in vitro і отримати вихідні 

конструкції (реакція LR). Цільовий фрагмент ДНК, фланкований двома 

сайтами attB, переноситься у вектор-акцептор, що має два сайти рекомбінації 

attP. Між відповідними сайтами attB і attP відбувається рекомбінація – 

фрагмент ДНК вставляється у вектор-акцептор, а клонований елемент при 

цьому залишається фланкований двома L-сайтами. Набір ферментів 

LR Clonase, до складу якого входять інтегрази, фактор інтеграції та фагова 

ексцизіоназа каталізує реакцію LR, де ключовими субстратами є вихідні 

клони. Цільовий фрагмент ДНК, фланкований двома сайтами attL, 

переноситься у вектор-акцептор, що має два сайти R. Між відповідними 

сайтами attL та attR знову відбувається рекомбінація, в результаті якої 

клонований елемент стає фланкований сайтами attB [23]. Система 

багатосайтового Gateway клонування базується на використанні векторів, що 

дозволяють одночасно створювати транскрипційні одиниці з двох або трьох 

фрагментів ДНК [22].  

Основним недоліком системи є те, що при використанні технології 

клонування Gateway досить складно перейти на іншу систему рекомбінації або 

повернутися до традиційних методів клонування (наприклад, тому що 

Gateway вектори не мають зручних сайтів рестрикції ендонуклеазами). Іншим 

обмеженням є те, що вектори Gateway та ферменти рекомбінації є досить 

дорогими. Решта питань є суто технічними, і в основному стосуються 

залишків сайтів аtt в кінцевих генетичних конструкціях здатних потенційно 

змінити функціональність злитих білків або ж введення цис-регулюючих 

сайтів до елементів, що здійснюють регуляцію експресії генів [24].  

Система клонування Gateway – не єдиний варіант створення конструкцій 

на основі рекомбінації. У системах Univector [25] та Creator [26] 

використовують Cre-рекомбіназу бактеріофага P1 [27], яка каталізує 

рекомбінацію на loxP сайтах, тоді як пряме клонування ПЛР-фрагментів 

(технологія In-Fusion) [28], генетично інтегроване клонування за допомогою 

стикування (mating-assisted genetically integrated cloning, MAGIC) [29] та 
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безензимне безшовне клонування (seamless enzyme-free cloning, SEFC) [30] в 

умовах in vitro або in vivо використовують гомологічну рекомбінацію.  

Зазначені альтернативні системи клонування використовувались для 

створення великих бібліотек конструкцій. Системи на базі Cre схожі на 

Gateway, але відсутність різноманітності місць рекомбінації та векторів-

акцепторів обмежує їхні експериментальні можливості. Основними 

перевагами системи на базі Cre є те, що в них не використовуються сайти 

рекомбінації, які можуть заважати експерименту і вони не потребують 

наявності різних ферментів для реакції клонування. Незважаючи на вказані 

переваги, суттєвим недоліком цього підходу є те, що реакції перенесення 

ділянок не завжди є точними, і, отже, потрібно підтвердження послідовності 

кінцевих конструкцій [31].  

Незалежне від послідовності безлігазне клонування (sequence - and 

ligation-independent cloning, SLIC), в основі якого лежить гомологічна 

рекомбінацію in vitro, також використовується в молекулярній біології [32]. 

Гомологічна рекомбінація in vivo базується на дволанцюговому розриві ДНК, 

генерації одноланцюгових послідовностей, пошуку гомології, відпалі та 

відновленні ланцюгів. Є два типи рекомбінації в клітинах E. coli: RecA-

залежна та RecA-незалежна, і обидва ці типи можуть застосовуватися in vitro в 

технології SLIC. SLIC імітує гомологічну рекомбінацію, яка відбувається 

in vivo, за участі екзонуклеази (ДНК-полімерази Т4 при відсутності 

дезоксинуклеотидтрифосфатів), яка у вставок та векторних послідовностях в 

умовах in vitro генерує одноланцюгові кінці ДНК. Довжина утвореної 

одноланцюгової ДНК контролюється часом обробки екзонуклеазою, таким 

чином, допускається утворення фрагментів різної довжини для SLIC. 

Одноланцюгові кінці відпалюють in vitro з або без RecA і трансформують у 

клітини, що призводить до відновлення розривів та генерації рекомбінантної 

ДНК. RecA використовують у випадку низької концентрації ДНК (наприклад, 

3 нг) для полегшення пошуку гомології та відпалу in vitro [33].  

Важливо, що для SLIC гомологія може бути неповною, а негомологічні 

ділянки на кінцях послідовностей обрізаються і видаляються в E. coli після 
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трансформації. Шляхом денатурації і ренатурації продуктів ПЛР фрагменти з 

потрібними одноланцюговими гомологічними кінцями, придатними для SLIC, 

генеруються лише один раз після завершення всіх циклів. Таким чином 

вдається уникнути додаткових ферментативних маніпуляцій та значно 

спростити процес [34, 35]. Фрагменти для клонування також можна 

приготувати шляхом змішування двох продуктів ПЛР, кожен з яких має одну з 

двох областей гомології, необхідної для SLIC, з наступною денатурацією та 

ренатурацією утвореної послідовності. За даного метода приготування вставки 

(шляхом змішаної ПЛР) слід використовувати більш високе співвідношення 

як вставки, так і вектора, оскільки лише чверть цих вставок має правильні 

одноланцюгові кінці ДНК. SLIC дозволяє легко включити у вектори кілька 

вставок (до 5) лише за один крок, що і визначає його високу ефективність. 

Хоча даний метод дозволяє працювати з широким діапазоном довжин ділянок 

гомологій, зазвичай, для рутинного субклонування використовують гомологію 

у 20 пар нуклеотидів [36].  

Метод клонування послідовностей без рестрикції (restriction-free (RF) 

cloning) забезпечує простий, універсальний метод точної вставки фрагмента 

ДНК у будь-яке бажане місце в межах кільцевої плазміди, незалежно від 

сайтів рестрикції, лігування або змін у векторі чи цільовій послідовності. На 

відміну від QuickChangek сайт-спрямованого мутагенезу, який спричинює 

поодинокі мутації або невеликі вставки/делеції, клонування RF дозволяє 

вставити послідовності цілком, уникаючи введення небажаних зайвих 

залишків. Відсутність будь-яких змін білка при клонуванні генів-кандидатів, а 

також простота як конструкції праймера, так і самої процедури, роблять даний 

метод придатним для використання в структурній геноміці та 

високопродуктивній експресії генів [37]. 

GoldenBraid – це метод клонування ДНК, який опирається на 

використання ферментів рестрикції типу IIS і дозволяє багаторівневе збирання 

векторів, від окремих частин ДНК до складних мультигенних конструкцій. 

Збирання GoldenBraid векторів включає три послідовних етапи клонування, а 

саме: створення модулів, збирання модулів для отримання транскрипційних 
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одиниць та формування мультигенних конструкцій. Під час створення модулів 

спочатку проводять адаптацію ДНК з метою отримання стандартної 

послідовності нульового рівня. Цей процес відбувається завдяки видаленню 

внутрішніх сайтів рестрикції для двох рестрикційних ферментів типу IIS, що 

використовуються для клонування GoldenBraid (BsaI та BsmBI). Після цього 

проводять додавання стандартних ф’южн-сайтів, які визначатимуть 

положення цих частин у транскрипційних одиницях, та клонування продуктів 

ПЛР адаптованих до GoldenBraid. Модулі, що належать до тієї самої категорії, 

тобто оточені тими ж стандартними ф’южн-сайтами при обмеженні BsaI, в 

транскрипційних одиницях виконують аналогічну функцію (промотори, 

кодуючі послідовності або термінатори) і повністю замінюються у 

GoldenBraid і Golden Gate клонуванні. Такий підхід цих двох методів 

клонування є результатом концепції в синтетичній біології, а саме, можливості 

обміну векторами при створенні генетичних конструкцій при якому загальний 

метод клонування буде простим і швидким [38]. 

Заснований на гомологічній рекомбінації in vitro, метод клонування 

Гібсона демонструє високу простоту та швидкість збирання великих 

конструкцій ДНК і дозволяє складати безліч фрагментів незалежно від 

послідовності. Три ферменти, включаючи екзонуклеазу Т5, Phusion ДНК-

полімеразу і Taq ДНК-лігазу, використовуються для здійснення лігування між 

молекулами ДНК, що перекриваються в реакційній системі Гібсона. 

Одноланцюгові кінці ДНК, що утворюються за рахунок розрізання 

послідовності екзонуклеазою Т5, репаруються і лігуються відповідно, Phusion 

ДНК-полімеразою і Taq ДНК-лігазою [39].  

Наразі найчастіше дослідники використовують Golden Gate та Gateway 

клонування, так як ці методи зручні та забезпечують швидке збирання 

генетичних конструкцій [40] 
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1.2. Регуляція експресії генів за допомогою промоторних 

послідовностей 

 

У зв’язку із зростаючими потребами біотехнологічних білкових продуктів 

зростає і необхідність у трансгенних рослинах, які накопичують їх на 

високому рівні [41]. Можливість трансформації гетерологічного генетичного 

матеріалу в рослинну клітину і наявність промоторів, здатних управляти 

експресією трансформованих генів, дозволили проводити генетичні 

маніпуляції з культурними рослинами та змінювати їх фенотипові ознаки 

(продуктивність або якість) [42, 43]. 

Регуляція експресії генів відбувається на її різних рівнях: транскрипції і 

процесингу первинного транскрипта, трансляції та посттрансляційних 

модифікацій білків, за участі ряду чинників і механізмів [44]. Промотор є 

важливим елементом ДНК, позаяк регуляція експресії генів на рівні 

транскрипції часто відбувається саме на етапі ініціації, і залежить від 

ефективності зв'язування РНК-полімерази з промотором. У геномі промотори 

розташовані поблизу стартових точок транскрипції (TSS) генів [45, 46], і саме 

ефективність розпізнавання промоторів РНК-полімеразою має велике 

значення при визначенні одиниць транскрипції, структури генів, аналізі 

механізмів регуляції генів [47]. 

В еукаріотах та прокаріотах елементи ДНК в промоторах відрізняються 

між собою. У еукаріот більшість генів, що кодують білки і деякі ядерні малі 

рибонуклеїнові кислоти (РНК) мають сайти зв'язування для РНК-

полімерази II. Корова частина РНК-полімерази II-залежних промоторів, 

зазвичай, містить кілька регуляторних одиниць: елемент TATA, який 

знаходиться близько на 25 пар нуклеотидів (п.н.) перед TSS; ініціатор (Inr); 

промоторний елемент, що розташований на 30 п.н нижче за TSS по ходу 

транскрипції (downstream promoter element, DPE) [48]. У прокаріотів більшість 

генів регулюється промотором σ70, який містить три основні елементи: бокс 

Прібнова з консенсусною послідовністю 5′-TATAAT-3′, яка розташована на 
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10 п.н. перед TSS, область -35 з консенсусною послідовністю 5′-TTGACA-3 ′, 

розташовану на 35 п.н. перед TSS, ініціатор (Inr) поруч із TSS [49, 50].  

Послідовності і особливості регуляції багатьох промоторів з різних живих 

організмів наразі добре вивчені, і широко застосовуються при створенні 

біоінженерних генетичних конструкцій, однак різноманітність механізмів 

регуляції генів та регуляторних послідовностей ДНК спонукають до 

подальшої ідентифікації промоторів та їх характеристики [51, 52]. Саме 

ідентифікація промоторів генів є одним із етапів встановлення повної 

структури гена, а визначення локалізації промоторів у геномі – першим 

кроком у вивченні механізмів транскрипції генів та регуляції їх експресії [45]. 

Отже, вибір промоторів є важливим етапом генетичної інженерії, здатним 

забезпечити широкий спектр експресійних можливостей генетичних 

конструкцій при їх створенні та цілеспрямованому використанні [53]. 

Промоторна інженерія розвивається за рахунок пошуку нових більш 

сильних промоторів, мутаційної зміни вже існуючих або ж синтетично 

створених, забезпечуючи, таким чином, необхідний динамічний діапазон 

рівнів експресії генів для генно-інженерних досліджень. Прості касети 

«промотор-ген» стали відправними точками в синтетичній біології і від 

моменту їхнього описання та понині являються основою генної інженерії [54]. 

Промотори можуть бути згруповані в наступні класи: а) конститутивні 

промотори, під контролем яких гени експресуються в більшості тканин і на 

різних стадіях розвитку; б) тканино-специфічні, що забезпечують експресію 

генів специфічну в певному типі тканини або на певній стадії розвитку; в) 

індуцибельні – експресія генів регулюється застосуванням зовнішнього 

хімічного або фізичного сигналу [55]. Окремо можна виділити синтетичні [56, 

57] та субгеномні [58] промотори, які набули широкого застосування в генно-

інженерних дослідженнях. 
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1.2.1. Використання конститутивних промоторів в 

біотехнологічних дослідженнях 

 

Конститутивні промотори є нерегульованими і забезпечують постійну 

транскрипцію гена, який вони контролюють. Хоча вважається, що 

конститутивні промотори забезпечують сильну експресію генів у всіх тканинах 

рослин, насправді, у багатьох із них рівні експресії можуть відрізнятися [59]. 

Проте, такі промотори найчастіше використовуються в генетичній інженерії 

для забезпечення експресії трансгенів майже у всіх тканинах [60]. 

Конститутивні промотори, що використовуються в генетичних 

конструкціях для генетичної трансформації рослин, зазвичай, ізольовані з 

різних вірусів рослин, бактерій або ж ендогенні. Першими конститутивними 

промоторами, які використовувались для експресії трансгенів, були промотори, 

ізольовані з рослинних патогенів. Так, 35S промотор вірусу мозаїки цвітної 

капусти (Cauliflower Mosaic Virus, 35SCaMV P) до цього часу широко 

застосовується як для фундаментальних досліджень, так і з практичною метою 

при створенні трансгенних рослин [61]. 35SCaMV P – це дуже сильний 

промотор, здатний забезпечити високий рівень експресії гена в тканинах 

дводольних рослин [62]. Конститутивно контрольована цим промотором 

експресія генів, завдяки адитивному ряду тканино-специфічних елементів, є 

відносно високою в різних тканинах більшості рослин. Саме промотор 

35SCaMV P, що складається з окремих послідовностей, кожна з яких є 

важливою для його загальної активності, використовується як модель при 

вивченні функціональної активності промоторів. [63]. Промотор 35SCaMV P 

або його варіація міститься у понад 60 % усіх трансгенних культур, які наразі 

вирощуються у всьому світі, що робить його унікальним генетичним 

компонентом у сільськогосподарській біотехнології [64]. 

В біотехнологічних дослідженнях використовується сконструйований 

варіант 35SCaMV P промотора, що має тандемно подвоєну послідовність у 250 

пар нуклеотидів перед сайтом ініціації транскрипції (D35SCaMV P). Ця 

послідовність не лише виступала як сильний енхансер для гетерологічних 



46 
 

промоторів, а й підвищувала активність сусідніх та дивергентно 

транскрибованих перенесених генів. Такий оптимізований елемент як у 

D35SCaMV P використовують при створенні генетичних конструкцій для 

підвищення рівнів експресії гетерологічних генів у трансгенних рослинах [65].  

Джерелом сильних конститутивних промоторів можуть бути гени самих 

рослин з високим рівнем експресії – так звані ендогенні промотори, зокрема, 

гени еукаріотичних факторів ініціації транскрипції, актину, убіквітину, 

тубуліну тощо. Промотори цих генів є високоактивними протягом більшої 

частини життєвого циклу рослин майже у всіх органах і тканинах [66]. Для 

біотехнологічних підходів досить часто необхідно обмежити експресію 

трансгена в певних тканинах і на певних стадіях росту рослин. Оскільки вірусні 

промотори часто спричинюють занадто високу для певних процесів експресію 

трансгенів, саме ендогенні рослинні промотори використовують для регуляції 

їх рівнів, таким чином забезпечуючи певний діапазон їхньої експресії [60]. 

Незважаючи на широке використання конститутивних промоторів для оцінки 

експресії перенесених генів у біотехнології рослин, для селекції нових сортів 

рослин біотехнологічними методами, саме відсутність тимчасової і просторової 

регуляції є суттєвим недоліком. Дослідниками активно ведуться пошуки 

регуляторних послідовностей, які дозволять ініціювати транскрипцію в 

клітинах певного типу і/або на відповідному етапі розвитку рослини, і при 

цьому уникнути небажаного впливу на їхній розвиток і продуктивність. До 

таких відносять тканино-специфічні промотори [67]. 

 

1.2.2. Використання тканино-специфічних промоторів в 

біотехнологічних дослідженнях 

 

Тканино-специфічні промотори – це промотори, що визначають експресію 

гена в окремих тканинах організму. На відміну від конститутивних промоторів, 

тканино-специфічна експресія є результатом взаємодії факторів на декількох 

рівнях регуляції генів [68]. Оскільки тканино-специфічні промотори 

контролюють експресію гена в залежності від стадії розвитку рослини або в 
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певних органах і тканинах, дана властивість використовується для розуміння 

молекулярних механізмів регуляції експресії генів і диференціації тканин. 

Наявність таких промоторів значно полегшує процеси створення конструкцій, 

які дозволяють експресувати гени-мішені в конкретних тканинах і, таким 

чином, сприяти прогресу в біотехнологічних процесах [69]. 

Серед тканино-специфічних промоторів, здатних регулювати експресію 

цільових генів, наприклад, у декоративних рослин, найбільший інтерес 

представляють промотори, що проявляють специфічну активність у квітках. За 

допомогою генної інженерії було змінено забарвлення квіток, їх форма і 

кількість пелюсток у віночку. Основою генно-інженерного підходу для таких 

модифікацій є вибір необхідного цільового гена і промотора зі специфічною 

експресією в квітках [70]. Наприклад, експресія гена uidA під контролем 

промотора UEP1 (Ubiquitin extension protein 1) показала у 9 разів вищі 

показники у квітках порівняно із листками. Завдяки використанню промотора 

UEP1 було виявлене збільшення рівня експресії гена uidA у 50 разів в тканинах 

пелюсток квіток хризантеми порівнянню із використання промотора 

35SCaMV Р, що свідчить про високу тканинну специфічність UEP1 [71]. 

Використання промоторів, активних в генеративних органах рослин, 

здатне забезпечити у трансгенних рослин не лише  різні форми і забарвлення 

квітки без фенотипових змін інших органів, а і підвищення репродуктивної 

здатності рослини, що має дуже важливе значення як у насінництві, де насіння 

є основною товарною продукцією, так і в сільському господарстві загалом [72]. 

В насінні можуть зберігатись  шкідники та патогени, яких часто контролюють 

за допомогою хімічних пестицидів, що значно підвищує собівартість продукції. 

Створення та впровадження трансгенних рослин, стійких до ряду шкідників і 

патогенів, забезпечує можливість фермерам використовувати більш 

агроекологічні та безпечні стратегії ведення сільського господарства [73]. 

Рибулозобісфосфаткарбоксилаза (РуБісКо) – це білок, який бере участь у 

процесі фотосинтезу та є найбільш поширеним білком у рослинах, тому 

очікується, що гени, які його кодують, мають сильні тканино-специфічні 

промотори. У рослин найбільш охарактеризованими світло-індуцибельними 
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генами є представники сімейства генів rbcS, що кодують домени малої 

субодиниці РуБісКо. Промотори цих генів містять комплекс регуляторних 

елементів, які забезпечують індуковану світлом тканино-специфічну експресію 

гетерологічних генів у трансгенних рослинах [74].  

Ряд ферментів бере участь у процесах  координації фотосинтетичних 

пігментних молекул, які забезпечують ефективну передачу енергії збудження в 

реакційні центри, де відбувається перерозподіл зарядів. В роботу 

світлозбирального комплексу залучені тісно пов’язані cвітлозбиральні та 

світлорозсіювальні процеси. Білки, що зв’язують молекули хлорофілу a-b, 

входять до складу світлозбирального хлорофілбілкового комплексу ІІ, і 

промотори цих генів можуть використовуватись в дослідженнях з генетичної 

трансформації [75-77]. 

 

1.2.3. Використання індуцибельних промоторів в біотехнологічних 

дослідженнях 

 

Промотори, активність яких проявляється лише за певних умов: 

температури, освітлення, концентрації фітогормонів та ін., називаються  

індуцибельними. [78] 

Спочатку індуцибельні промотори були розроблені для тонкої регуляції 

активності трансгена в точно визначених умовах протягом певного інтервалу 

часу. До цього часу системи з індуцибельними промоторами знаходять 

застосування у фундаментальних дослідженнях для функціональної 

характеристики основних генів та регуляторних елементів [79], а також у 

біотехнологічному виробництві рекомбінантних білкових продуктів, де 

експресія генів є тонко регульованою, особливо, якщо білок, що синтезується,  

токсичний для клітини [80]. Ідеальний індуцибельний промотор насамперед 

характеризується сильно і жорстко контрольованою регуляцією, економічно 

ефективною індукцією та експресією цільового гена. Загалом розрізняють 

хімічно та фізіологічно індуковані промотори. Хімічно регульовані системи 

індукуються або інгібуються наявністю чи відсутністю хімічних сполук, таких 
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як спирти, антибіотики, гормони або джерела вуглецю [81]. Навпаки, регуляція 

фізіологічно контрольованих промоторів визначається абіотичними факторами 

середовища. У цьому контексті були створені системи, регулювання яких 

відбувається залежно від осмотичного стресу, температури, освітленості тощо 

[82]. 

Для індукції промоторів при різних абіотичних стресах були 

ідентифіковані цис-діючі елементи, які реагують, наприклад, на зневоднення 

(dehydration responsive element, DRE), абсцизову кислоту (abscisic acid-

responsive element, ABRE), тепловий шок (heat shock element, HSE) [43]. Одним 

із таких є промотор Rab17, який індукується зневодненням у вегетативних  

тканинах однодольних рослин і часто використовуюється в генетичних 

програмах. Таким чином, контролювали експресію гена, який кодую Cre-

рекомбіназу [83]. 

Вибір відповідної промоторної системи повинен бути спеціально 

адаптований до експериментальних підходів, оскільки, не кожна система 

забезпечує оптимальні умови для обраного модельного об’єкту. Так, слід 

враховувати можливу токсичну дію певних індукуючих речовин, або 

синтезованого білка на деякі організми [84]. Окрім того, за використання 

індуцибельних промоторів, можливе виявлення мінімальної конститутивної 

активності, що призводить до неконтрольованої експресії генів [85]. 

 

1.2.4. Використання синтетичних та субгеномних промоторів в 

біотехнологічних дослідженнях 

 

Основна ідея використання синтетичних промоторів полягає в покращенні 

експресійних характеристик цільового гена. Синтетичні промотори 

використовують з метою зменшення неочікуваних фонових ефектів експресії 

генів та збільшення сили промотору. Зазвичай синтетичні промотори 

конструюють із використанням цис-елементів різного походження як 

будівельних блоків. Комбінаторне проектування цис-регуляторних елементів 

включає активатори, енхансери та репресори в областях вище корової 
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послідовності промоторів. Різні цис-діючі елементи в рослинних промоторах 

можуть бути замінені або перемішані для досягнення бажаної регуляторної 

функції [86, 87]. Такі підходи часто використовують генетичні інженери в 

біотехнологічних дослідженнях. Таким чином, порівнювали синтетичний 

промотор створений на основі мінімального 35SCaMV P із повторами елемента 

енхансера та власне мінімальний 35SCaMV P. В результаті такого порівняння 

було показано підвищення експресії гена люцефирази в транзієнтно 

трансформованих тканинах листків тютюну із використанням синтетичного 

промотора [88]. Використання синтетичних промоторів має місце і у 

фундаментальних дослідженням, наприклад, для вивчення транскрипції генів 

використовують синтетичні індуцибельні промотори [89]. 

Дослідження різних аспектів, таких як специфічність, розміщення та 

кількість копій цис-регуляторних елементів, а також відповідні їм фактори 

транскрипції продемонстрували, що синтетичні промотори можуть бути більш 

ефективними порівняно із ендогенними промоторами. Ретельний контроль 

синтетичних промоторів підтримується взаємодією між цис-мотивами та 

відповідними їм факторами транскрипції [90]. Дослідники в галузі інженерії 

рослинних синтетичних промоторів просуваються в напрямку створення 

міцних конститутивних, індуцибельних або двонаправлених синтетичних 

промоторів для кращої регуляції транскрипції трансгена в модельних та 

сільськогосподарських рослин [91].  

Вірусні субгеномні промотори розпізнаються вірусною РНК-залежною 

РНК-полімеразою (RdRp) та регулюють транскрипцію субгеномних РНК [92]. 

Наразі використання, так званих, векторів на основі РНК-вірусів для 

накопичення рекомбінантних білків стає все частішим. Такі вірусні вектори 

включають послідовності для синтезу RdRp та цільового гена, який знаходиться 

під контролем субгеномного промотора [93-95]. 
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1.3. Регуляція експресії генів за допомогою 5’-послідовностей, що не 

транслюються 

 

Найчастіше в генетичній інженерії використовуються елементи, які 

можуть підвищити рівні експресії генів [96]. Використання різних промоторів 

[97] – досить добре вивчений підхід, який, однак, вирішує тільки проблему 

досягнення певного рівня матричної РНК (мРНК) у клітині (а також 

корегування цього процесу в залежності від локалізації в організмі і в часі) [98], 

але не дозволяє істотно впливати на стабільність мРНК і ефективність 

трансляції [99].  

5’ та 3’- послідовності, що не транслюються (5’-untranslated region, 3’-

untranslated region, 5’UTR, 3’UTR), які знаходяться за межами кодуючої 

частини генів, відіграють важливу роль в ефективному використанні 

транскриптів мРНК, виконуючи ключові функції в посттранскрипційній 

регуляції експресії генів (регуляції транспортування мРНК з ядра, її 

внутрішньоклітинну локалізацію, стабільність і ефективність трансляції). [100] 

Механізми, за допомогою яких ініціювання трансляції в еукаріотичних 

мРНК може контролюватися структурами 5’UTR і впливати на ефективність 

експресії гетерологічного гена досить різноманітні [101, 99], однак достеменно 

встановлено, що для регуляції експресії генів важливе значення має 

структурний і нуклеотидний склад 5’UTR. 

Впродовж досить тривалого часу основна увага була зосереджена на 

лінійних мотивах послідовностей РНК, з якими взаємодіють специфічні, так 

звані РНК-зв’язуючі (RNA-binding) білки, що в такий спосіб контролюють 

посттранскрипційні процеси [102]. До цього часу все ще залишається 

незрозумілим, яким чином структура РНК впливає на зв’язування білків із 

послідовностями мРНК [103]. 

5’UTR може виступати в якості самостійного регуляторного елемента, або 

ж включати інші регуляторні послідовності. Зазвичай у складі 5’UTR 

розрізняють наступні структурні елементи: 1) m7G-cap – структурно 

модифікований нуклеотид на 5’-кінці мРНК, зустрічається в більшості 

транскриптів і бере участь у так званому кеп-залежному механізмі трансляції, а 
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також здійснює захист молекули мРНК від передчасного гідролізу нуклеазами; 

2) консенсусну послідовність Козак (у еукаріот) та послідовність Шайна – 

Далгарно (у прокаріот) – мотив навколо стартового кодону, що слугує для 

розпізнавання та зв’язування з рибосомою [104]. До складу 5'-UTR еукаріот 

входять також цис-активуючі регуляторні елементи – рибоперемикачі, короткі 

відкриті  рамки зчитування (uORF) та стоп-кодони, які мають значний вплив на 

регуляцію трансляції. Рибоперемикачі – це регуляторні елементи, які зазвичай 

являють собою ділянки мРНК, що складаються з двох доменів, один з яких 

відповідає за зв’язування з низькомолекулярним лігандом, а інший – за 

асоціацію з ферментами транскрипційного комплексу. Наявність коротких 

відкритих рамок зчитування у складі 5’UTR, як правило спричиняє зниження 

рівня трансляції за рахунок відволікання рибосом від основного стартового 

кодону, що в результаті негативно позначається на рівні накопичення цільового 

білкового продукту. Однак з іншого боку, синтезовані із цих коротких матриць 

пептиди, в певних випадках можуть позитивно впливати на експресію гена 

[105]. 

Таким чином, 5’UTR відіграють важливу роль в оптимізації експресії 

трансгена, конкуруючи з клітинними транскриптами за фактори ініціації 

трансляції та рибосоми, збільшуючи життєвий цикл мРНК, мінімізуючи 

деградацію мРНК або сайленсинг генів після транскрипції, і уникаючи 

взаємодії з регуляторними білками або вторинними структурами, які інгібують 

активність РНК [106, 107]. Показано, що рівень експресії гетерологічних генів 

може підвищуватися більш ніж на 25% при використанні 5’UTR в генетичних 

конструкціях [99]. 

Синтетичні, а також ряд вірусних 5’UTR послідовностей використовують в 

генетичній інженерії для підсилення експресії трансгена та підвищення 

посттранскрипційного контролю експресії гена в клітині. Так, послідовність 

5’UTR вірусу тютюнової мозаїки (Tobacco Mosaic Virus, TMV), відома як 

омега-лідерна, вважається одним з найбільш добре вивчених енхансерів 

трансляції (5’Ω TMV) [108]. Підвищення рівня трансляції відбувається завдяки 

її унікальній структурі, яка характеризується наступними особливостями: 1) її 
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основна частина складається з десяти повторів залишків цитидилу та аденілу 

(САА), які складають приблизно половину всієї послідовності; 2) залишки 

CAA, що повторюються, утворюють стійку потрійну спіраль, яка відрізняється 

від канонічної пари Уотсона та Крика, оскільки майже не містить залишків 

гуаніну, а C:A та A:A основи зв’язані єдиним водневим зв’язком; 3) лідерна 

послідовність має потрійну спіраль і багату AU-область на 3’-кінці. Завдяки 

таким структурним особливостям 5’Ω TMV може зв'язуватися з 80S та 40S 

субодиницями рибосом і, таким чином, посилювати трансляцію [109].  

Відомі інші вірусні 5’UTR послідовності, зокрема, 5’UTR вірусу 

гравіювання тютюну (Tobacco Etch Virus, TEV) [110], вірусу мозаїки вігни 

(Cowpea Mosaic Virus, CPMV) [111], які підвищують рівень експресії трансгенів 

у багатьох рослинних системах. У рослин було виявлено дві ендогенні 

послідовності 5’UTR (субодиниці фотосистеми І та геранілгераніл дифосфат 

редуктази), які підвищують експресію генів до рівнів, які забезпечують  вірусні  

5’UTR у трансгенних рослинах бавовни та тютюну. Рівні накопичення білка 

дорівнювали близько 3000 pmolMU/min/µg [112]. Окрім того, існує 

синтетичний 5’UTR (synJ), який підвищує рівень накопичення білка 

(1500 pmolMU/min/μg) до такого значення, як і у випадку використання 

5’Ω TMV у трансгенному тютюні та бавовні [113]. 

 

1.4 Регуляція експресії генів за допомогою сигнальних пептидів  

 

Сигнальні послідовності відіграють ключову роль у секреторному та 

мембранному транспорті білків як у прокаріотів, так і в еукаріотів. Сигнальні 

послідовності, як правило, розташовані на N-кінці, хоча можуть локалізуватись 

всередині білка або на його С-кінці. Основною функцією сигнальних 

послідовностей є забезпечення спрямованої транслокації поліпептидного 

ланцюга під час його синтезу в периплазму або секреція синтезованих білків з 

цитозолю в позаклітинне середовище – до плазматичної мембрани бактерій, 

мембрани ендоплазматичного ретикулуму в клітинах еукаріот, внутрішньої 

мітохондріальної мембрани або хлоропластної тилакоїдної мембрани [114]. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&l1=2&l2=1
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Після транспортування сигнальні пептиди можуть бути відщеплені від білка-

попередника сигнальною пептидазою [115]. 

Послідовності сигнальних пептидів широко використовуються при 

створенні генетичних векторів, позаяк забезпечують котрансляційне або 

посттрансляційне транспортування цільових білків в клітинні і позаклітинні 

компартменти [116, 117]. У 1985 р. бактеріальний білок неоміцин 

фосфотрансферази II (NPT-II), що забезпечує стійкість до канаміцину у рослин, 

було успішно транспортовано до хлоропластів клітин тютюну завдяки 

хлоропластному сигнальному пептиду (chloroplast transit peptide, CTP) малої 

субодиниці РуБісКо (rbcS) гороху завдяки зв’язуванню з N-кінцем цільового 

білка [118]. Відтоді інші послідовності CTP були виявлені і в інших білках, 

зокрема в хлорофіл a/b-зв’язуючих [119], фередоксині [120] та ін. [121]. Усі ці 

CTP транспортують цільові білки до хлоропластів, але найбільш ефективним 

вважається rbcS CTP і тому саме його найчастіше використовують на практиці 

[122-124]. 

Субодиниця IV оксидази цитохрому С дріжджів (імпортований 

мітохондріальний білок) слугує сигнальною послідовністю для 

транспортування білків, які синтезуються в цитоплазмі, до мітохондрії. 

Синтезується даний білок у вигляді попередника (пре-сиквенса) довжиною 25 

амінокислот. Імпортування цитозольного білка в матричний простір 

відбувається після його злиття з субодиницею IV оксидази цитохрому С 

дріжджів. Після транспортування в мітохондріальний матрикс цей 

«комплексний» білок розщеплюється. Незважаючи на те, що для 

транспортування цільового цитозольного білка в матрикс мітохондрій як 

in vitro, так і in vivo було цілком достатньо перших 12 амінокислот пре-сиквенса 

оксидази, протеолітичного розщеплення такої «транспортної форми» на 

цільовий білок і сигнальний пептид не відбувалось. У випадку якщо 

використовувалась послідовність оксидази цитохрому С менше дев'яти аміно-

кінцевих залишків імпортування білків до мітохондрій не відбувалось. 

Враховуючи вищезгадані особливості сигнальної послідовності субодиниці IV 

оксидази цитохрому С дріжджів, її досить широко використовують в 
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генетичній інженерії для цілеспрямованого транспорту цитозольних білків в 

мітохондрії [125]. 

Іншими сигнальним послідовностями, які забезпечують транспортування 

цитозольного білка в апопласт є сигнальні пептиди інгібітора протеїнази II 

(pinII) картоплі [126], альфа-алімази рису (RAmy3A) [127], гена кальретикуліна 

[128]. Саме завдяки цілеспрямованому транспортуванню білків сигнальною 

пептидною послідовністю pinII в апопласт деяких трансгенних рослин рівень 

експресії трансгена значно зростав [126].  

Отже, сигнальні пептидні послідовності, здатні транспортувати та 

локалізувати поліпептиди в різних органелах клітин, можуть таким чином 

підсилювати або пригнічувати накопичення цільових рекомбінантних білків в 

трансгенних рослинах. 

 

1.5. Регуляція експресії генів за допомогою термінаторних 

послідовностей 

 

Транскрипція – це процес копіювання нуклеотидної послідовності ДНК у 

послідовність РНК за участі РНК-полімерази. Синтез мРНК починається з 

ділянки ініціації транскрипції (промотора) і закінчується на ділянці зупинки 

транскрипції – в термінаторній послідовності мРНК, де відбувається 

дисоціація РНК-полімерази [129]. Саме тому, необхідними складовими генно-

інженерних касет, сконструйованих для експресії цільових генів, є 

послідовності регуляції ініціації і термінації транскрипції. При створенні 

експресійних векторів необхідно враховувати наступні особливості: по-перше, 

для експресійних касет часто потрібні сильні промотори, по-друге, конструкції 

організовані у вигляді окремих модулів вздовж відносно короткого відрізка 

лінійної ДНК. Для чіткої експресії цільового білка, а також, щоб в процесі 

інтенсивного потоку РНК-полімераз не перешкоджати синтезу наступної 

транскрипційної одиниці важливе значення має правильний вибір сильних 

термінаторних послідовностей. Потреба в багатьох сильних термінаторах 

зростає при створенні великих конструкцій в генетичних програмах, які 
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складаються з багатьох інтегрованих генетичних касет [130] або мультигенних 

шляхів, які контролюються як окремі транскрипційні одиниці [131]. Ця 

потреба існує через те, що повторне використання генетичних елементів у 

конструкції може призвести до сайленсингу експресії генів [132]. 

Як вже зазначалось, важливим завданням генної інженерії є не лише 

конструювання in vitro функціонально-активних генетичних конструкцій, а й 

ефективний контроль експресії як ендогенних, так і гетерологічних генів. 

Більшість опублікованих робіт щодо регуляції експресії генів стосуються 

промоторів, тоді як з'ясуванню ролі термінаторів в цьому процесі приділялось 

значно менше уваги [133]. Наразі доступно лише декілька сильних 

термінаторів, а саме: нопалінсинтази (nos) [134], вірусу мозаїки цвітної 

капусти (35SCaMV T) [135], РуБісКо гороху (Е9) [136], які широко 

використовувались у процесі дизайну генетичних векторів для різних 

досліджень [137].  

Термінатори можуть впливати на кількість синтезованого білка, 

контролюючи період напіврозпаду мРНК завдяки тому, що нуклеотидні 

послідовності термінатора, як і промотора, упізнаються білками, які 

регулюють активність РНК-полімерази [138]. Окрім того, термінаторні 

послідовності відповідають за припинення транскрипції, важлива роль їм 

належить у процесах розщеплення мРНК та поліаденілювання. Термінатори 

транскрипції визначають послідовність і структуру 3’UTR і, таким чином, 

забезпечують  стабільність мРНК. Також, завдяки стабільності 3’-кінця мРНК, 

термінатори слугують орієнтиром для експресії генів у еукаріотів [139-141].  

Для кінцевої обробки РНК-транскрипту в клітинах ссавців потрібні три 

РНК-послідовності цис-елементів та понад десяток факторів 

поліаденілювання. Найбільш консервативним елементом РНК є гексамер 

AAUAAA, який, як правило, знаходиться за 10–30 пар нуклеотидів вище сайту 

розщеплення. Сайт розщеплення часто передує динуклеотиду цитозин-аденін 

(СА), а потім елементу, збагаченому урацилом (U). Третій елемент урацил-

гуанін-урацил-аденін (UGUA) часто присутній вище сайту розщеплення [142]. 

Виявлено багато факторів припинення транскрипції та білкового 
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поліаденілювання РНК, їх контакти з цис-елементами та взаємодії між собою 

[143]. 

Подібні, але менш консервативні послідовності цис-елементів, 

ідентифікуються в термінаторах рослин. Біоінформатичний аналіз +300⁄-100 

пар нуклеотидів, що  оточують послідовності 55742 сайтів поліаденілювання 

РНК рису дозволив ідентифікувати трипартитні цис-елементи, утворені 

відповідними сайтами, включаючи сайт розщеплення та A або U – збагачені 

мотиви [144]. Також у 50% генів виявлено альтернативні сайти 

поліаденілювання. Про наявність подібних трипартитних елементів свідчить 

аналіз близько 17000 генів арабідопсису [145]. Аналіз приблизно 40 пар 

нуклеотидів, що оточують сайти поліаденілювання у 9953 генів рису дозволив 

виявити консервативний елемент AAUAAA лише у 7,9 % мРНК, хоча близько 

60 % генів використовують один або два інших базових варіанти гексамеру. З 

іншого боку, майже 80 % генів містять динуклеотид CA або урацил-аденін 

(UA) перед сайтом розщеплення, а 90% з них мають багатий на U або гуанін-

урацил (GU) збагачений елемент [146]. 

Термінатори, що використовуються в генній інженерії рослин для 

створення генетичних конструкцій, можуть мати різне походження: 

бактеріальні, вірусні або рослинні [147]. Термінатори не мають 100% 

ефективності, тому в деяких векторах застосовують тандемно розташовані 

подвійні термінаторні послідовності. Таким чином, використовуючи подвоєні 

термінатори експресію гена gfp було підвищено у 25 разів [148]. Серед 

термінаторних послідовностей в плазмідних векторах можна виділити 

послідовності T7 бактеріофага, які, однак, демонструють низьку ефективність 

термінації – близько 50-70% [149-151], а отже половина потоку полімерази не 

дисоціює в термінаторній послідовності [152].  

З огляду на те, що колекція термінаторів, доступна для дослідників, 

традиційно є набагато меншою за колекцію промоторів [153], важливо 

виявляти нові та за допомогою методів генної інженерії змінювати вже відомі. 

Таким чином, пошук і залучення нових термінаторів є одним із завдань генної 

інженерії [154]. 
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1.6. Регуляція експресії за допомогою інгібіторів 

посттранскрипційного сайленсингу генів 

 

Мікроорганізми та клітинні культури тварини [155] часто 

використовуються як системи для накопичення рекомбінантних білків. Одним 

із перспективних напрямків отримання цінних фармацевтичних білків є 

використання рослинних систем [156, 157], тому розробка методів 

гетерологічної експресії генів у рослинних тканинах є актуальним напрямком 

генетичної інженерії. Перевагами рослинних систем є можливість їх вживання 

у їжу, економічність процесу їхнього синтезу, стабільність отриманих білків, 

відсутність бактеріальних патогенів та токсинів, можливість глікозилювання. 

Одним із напрямків є використання трансгенних рослин як продуцентів 

рекомбінантних білків, але стабільна ядерна експресія дозволяє накопичити 

лише близько 5% цільового білка [158]. Існує й інший підхід накопичення 

білків, що базується на транзієнтній експресії генів без їх стабільної інтеграції з 

геном [156, 157]. Така транзієнтна трансформація рослин здійснюється шляхом 

інфільтрації тканин агробактеріями з векторами для експресії цільових генів. 

Експресія введеного гена відбувається тимчасово, після чого вона знижується, а 

в подальшому чужорідна ДНК взагалі елімінується. Перевагами транзієнтної 

експресії, на відміну від стабільної, є швидке накопичення рекомбінантного 

білка, висока ефективність, та відсутність позиційного хромосомного ефекту 

вбудовування трансгена [158]. Система транзієнтної експресії генів у рослинах 

є економічно-вигідною технологією, яка вже почала застосовуватись в 

промислових масштабах. 

Одним із обмежуючих факторів транзієнтної експресії генів є їх 

посттранскрипційний сайленсинг (posttranscriptional gene silencing, PTGS), що 

впливає на рівень експресії перенесених генів [159]. У рослин PTGS жорстко 

регулює розвиток, підтримує стабільність геному та захищає рослину від 

чужорідних генів. PTGS може бути спровоковане вірусною інфекцією, 

трансгеном та ендогенною транскрипцією, тому зазвичай слугує імунним 

механізмом захисту за участю РНК. Відповідно, виходячи з факторів, які 
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спричиняють PTGS, розрізняють вірусний, трансгенний та ендогенний 

сайленсинг генів. На відміну від трансгенів та вірусних генів, які інтенсивно 

експресуються в клітині і часто піддаються PTGS, більшість ендогенних генів 

PTGS не запускають [160]. 

PTGS – це загальна реакція рослин на чужорідну генетичну інформацію, 

яка обмежує ефективність транзієнтної експресії [161]. Відомо, що багато 

вірусів у процесі еволюції набули здатності долати механізми захисту клітини 

на основі PTGS, тому вірусні білки-супресори PTGS досить часто 

використовуються в генетичній інженерії. Особливістю більшості нині відомих 

рослинних супресорів, є те, що жоден з них не має очевидної загальної 

послідовності чи структурної подібності, характерної для певних вірусних 

родин чи груп. Загальною рисою багатьох супресорів є те, що спочатку їх часто 

визначали як детермінанти патогенності віруса чи кола його рослин-хазяїв. 

Вважається, що еволюційний відбір вірусних білків відбувався безпосередньо в 

напрямку пристосувань до функціонування як супресорів сайленсингу і 

малопов’язаний з будь-якою іншою основною функцією, яку вірусний білок 

може мати в життєвому циклі вірусу. Супресорна активність була виявлена в 

структурних (coat protein, CP),  а також у неструктурних білків вірусу, які 

беруть участь на всіх етапах репродукції, зокрема транспортних білків, 

вірусних репліказ, енхансерів реплікації та активаторів транскрипції [162].  

Одним із перших охарактеризованих вірусних супресорів був білок P1/HC-

Pro потівірусів. Показано, що цей білок є багатофункціональним [163], у тому 

числі він діє як енхансер патогенності широкого спектру, і сприяє накопиченню 

вірусної РНК та спричиняє появу більш виражених вірусних симптомів при 

ряді непов’язаних між собою вірусних інфекцій [164]. Він інгібує сайленсинг 

РНК, найімовірніше на етапі збирання вірусних часток та/або формування 

сайленсинг-комплексу, який індукується вірусною РНК (RNA-induced silencing 

complex, RISC) [165, 166]. Пізніші дослідження продемонстрували, що 

активність P1/C-Pro в ампліфікації геному та транспортуванні вірусних часток 

корелює з його активністю як супресора сайленсингу. Мутантні віруси, яким 

бракує супресорної активності, хоча і можуть ініціювати реплікацію вірусного 
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геному, не здатні підтримувати його стійку ампліфікацію і поширення вірусу в 

рослині. Це свідчить про важливе значення вірусних супресорів у процесах 

пригнічення захисних реакцій рослин, основаних на замовчуванні РНК, а також 

під час реплікації вірусної РНК та ефективного поширення збудника в 

інфікованій рослині [168].  

Інший невеликий білок із приблизно 100 амінокислотною послідовністю – 

2b кукумовірусів, був визнаний інгібітором PTGS [169]. Встановлено, що він 

сприяє поширенню вірусу огіркової мозаїки (CMV) і його активність 

визначається видом рослини-хазяїна. Так, мутанти CMV з видаленою ORF 

цього білка втрачали здатність до системного поширення в рослинах огірків, 

тоді як в рослинах тютюну спостерігалось лише незначне зниження 

вірулентності вірусу і часу появи симптомів хвороби [170]. Даний факт 

свідчить про очевидну спеціалізацію вірусу в процесі еволюції саме до 

Cucumis sativus та формування так званої «огіркової групи», типовим 

представником якої є CMV. Пізніше було показано, що системне інфікування 

рослин вірусами CMV або PVX, які експресують білок 2b, призводить до 

відновлення експресії GFP у рослинах із трансгеном gfp, що замовчувався. Таке 

інгібування вірусами системного сайленсингу спостерігалось у молодих, 

відрослих після інфікування листках, тоді як в листках із «замовчуваним» 

геном gfp відновлення не відбувалось [169]. Ці дослідження свідчать про 

здатність CMV 2b запобігати системному поширенню сигналів сайленсингу 

РНК і, таким чином, попереджати посттранскрипційний сайленсинг генів [171].  

Білок Р25 Х-вірусу картоплі (PVX), який, як вважали донедавна, бере 

участь у міжклітинному поширенню вірусу через плазмодесми, насправді є 

багатофункціональним білком, що запобігає переміщенню сигналів 

сайленсингу з первинно інфікованих клітин та інгібує сайленсинг РНК. Р25 

потексвірусів діє як супресор РНК-мовчання, взаємодіючи із РНК-залежною 

РНК-полімеразою 6 та інгібітором сайленсингу генів 3 (Suppressor of Gene 

Silencing3, SGS3) білків родини Argonaute (AGO) [172]. Вважається, що P25 

PVX є відносно слабким супресором сайленсингу в порівнянні з Р25 білками 

трьох інших потексвірусів – вірусу мозаїки нарциса (Narcissus mosaic virus, 
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NMV), Х- вірусу бамбука ( Nandina virus X, NVX), вірусу мозаїки фіалок (Viola 

mosaic virus, VMV) [173, 174].  

 У моделі антивірусного РНК-мовчання, запропонованій Burgyаn та  

Havelda [175] інгібування сайленсингу відбувається за допомогою вірусних 

супресорів, кожен з яких взаємодіє з характерними для певного вірусу (родини 

вірусів) ключовими компонентами клітинного механізму такого мовчання. Так, 

білок Р19 подібно іншим вірусним білкам (P14, P38, V2, 2b, P19, HC-Pro, P21, 

P0, P1) запобігає сайленсингу РНК шляхом обмеження функціональної 

активності коротких інтерферуючих РНК (small interfering RNA, siRNA) через 

зв'язування з ними із досить високою спорідненістю. В результаті такого 

«блокування» siRNA, зв’язування їх з комплексом RISC не відбувається [176].  

Додаткові дослідження кількох груп учених підтвердили, що ступінь 

спорідненості в комплексі p19 - siRNA корелювала з тяжкістю вірусної інфекції 

[165, 177, 178]. Окрім того, Р19 пригнічував поширення siRNA – сигналу 

сайленсингу РНК [179].  

Найефективнішим супресором РНК-інтерференції вважають білок p19, 

виділений з вірусу кущистої карликовості томатів (Tomato bushy stunt virus, 

TBSV) [166, 167]. Було показано, що ко-експресія векторів із цільовим геном та 

вірусним супресором сайленсингу при транзієнтній експресії призводить до 

блокування сайленсингу генів, і, як результат, – до різкого підвищення рівня 

накопичення широкого спектру білків в тканинах рослин Nicotiana benthamiana 

(N. benthamiana) [160]. Ці дані свідчать, що транзієнтна експресія в присутності 

супресорів сайленсингу експресії генів може мати важливе значення не лише  

як інструмент у дослідженнях функціональних особливостей білків, але й 

процесі їхнього промислового виробництва [180]. 

 

1.7. Трансгенні рослини як об’єкти для накопичення рекомбінантних 

білків 

 

Біопрепарати є основними, що виробляються у фармацевтичній галузі. 

Виробництво різних рекомбінантних білків у трансгенних рослинах стає все 
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більш актуальним напрямком сучасної біотехнології, а попит на ринку спонукає 

до розвитку різних способів отримання білків та розробки технологій 

біообробки. До продуктів, схвалених до виробництва у світових масштабах 

генно-інженерними методами, відносять різні рекомбінантні білки 

фармацевтичного призначення, зокрема моноклональні антитіла, гормони, 

фактори згортання крові, ферменти та вакцини [181]. Отримання препаратів на 

основі рекомбінантних білків передбачає використання технології 

рекомбінантної ДНК у клітинах бактерій, ссавців, дріжджів, комах, 

трансгенних рослинах та тваринах [182, 183].  

Виробництво високоякісних рекомбінантних терапевтичних білків має 

вирішальне значення для їх використання в організмі людини. Глікозилювання 

білків є однією із основних характеристик і відіграє важливу роль у 

ефективності біофармацевтичного препарату. До основних підходів, які 

використовуються для модифікації структури глікану рекомбінантних білків, 

належать правильний вибір хазяїна, де буде відбуватись експресія генів, 

глікоінженерія та оптимізація контролю  процесів глікозилювання білків [184].  

Трансгенні рослини здатні посилювати рекомбінантне виробництво 

біофармацевтичних препаратів. Ця система має ряд переваг, а саме: низька 

вартість, безпека (низький ризик зараження патогенами тварини та людини), 

можливість отримувати великі кількості білків за рахунок масштабного 

вирощування трансгенних рослин, стабільність, здатність продукувати N-

глікозильовані білки [183, 185, 186]. Спектр біопрепаратів, які нині синтезують 

в рослинах, значно розширився та включає не лише вакцини, ферменти і 

моноклональні антитіла, а й препарати для імунотерапії раку [187]. До 

недоліків цієї системи належать використання пестицидів в процесі 

вирощування таких рослин та можливе токсичне забруднення продукту 

рослинними метаболітами.  

Трансгенні рослини, які досліджуються з метою отримання їстівних 

вакцин, включають рис, банан, горох, картоплю, салат та кукурудзу. У 

трансгенній культурі клітин рису за допомогою генної інженерії вдалось 

досягнути високого рівня рекомбінантних білків: вихід антитіл складав 
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100 мг/л, тоді як α1-антитрипсину – 247 мг/л [188]. Рекомбінантна β-

глюкоцереброзидаза людини синтезується в культурі клітин моркви для 

лікування хвороби Гоше [189]. У тютюні було вперше у світі синтезовано 

імуноглобуліни IgA, що розпізнають поверхневі антигени I/II 

Streptococcus mutans, які є основною причиною карієсу, а першим 

рекомбінантним білком, що накопичувався в трансгенному тютюні, був гормон 

росту людини [188]. 

 

1.8. Транзієнтна трансформація рослин для синтезу рекомбінантних 

білків 

 

Завдяки методу транзієнтної експресії генів в рослинних тканинах було 

синтезовано велику різноманітність рекомбінантних фармацевтично-цінних 

білків, таких як інсулін, гормон росту людини, моноклональні антитіла, в тому 

числі, проти вірусу Ебола, тощо [190, 183]. Існуючі в сучасній генній інженерії 

сиcтеми перенесення генів в рослини зазвичай поділяють на дві великі групи: 

системи з використанням в якості векторів природних «переносників» генів, 

таких як грунтові бактерії роду Agrobacterium та віруси, а також штучні 

системи, за допомогою яких проводять так зване пряме перенесення генів [191]. 

Методи транзієнтної трансформації різних видів рослин-хазяїв, 

опосередковані агробактеріями, впродовж останніх років значно 

вдосконалились [192]. Для експериментів із транзієнтної трансформації 

використовуються наступні підходи: інфільтрація та ко-культивація листя за 

участю різноманітних штамів агробактерій [193, 194]. У порівнянні зі 

стабільною трансформацією, опосередкованою агробактеріями, перевагами 

транзієнтних методів трансформації є простота генно-інженерних маніпуляцій, 

швидкість процесу та зручність проведення високопродуктивних 

функціональних скринінгів [195].  

Транзієнтну трансформацію, опосередковану агробактеріями, часто 

використовують для фундаментальних досліджень – експериментів, 

спрямованих на візуалізацію субклітинних компартментів, таких як ядро, 

ендоплазматичний ретикулум, ендосоми тощо, які певним чином маркуються 
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молекулярними маркерами, за участі репортерних флуоресцентних білків. У 

більшості випадків такі тимчасово трансформовані тканини забезпечують 

достатню кількість рекомбінантного білка, який можна виявити молекулярно-

біологічними методами та використовувати для подальших біохімічних 

досліджень [196-199].  

Методи транзієнтної трансформації також використовується для 

тестування нових дослідницьких підходів, зокрема, процесів функціонування 

системи редагування геному CRISPR-Cas 9 [200, 201]. Швидкі та надійні 

методи на основі транзієнтної трансформації дозволили проводити оптимізацію 

Cas9-системи до рослин певного виду. Зокрема, цю систему тестували в 

рослинах N. benthamiana [202] та інших модельних видах, серед яких було 

багато цінних сільськогосподарських культур, для дослідження можливості 

нокаутування генів [203].  

Вибір хімічних речовин, які будуть використовуватись для трансформації, 

фізіологічні та біохімічні фактори можуть мати вирішальне значення у процесі 

досягнення бажаних рівнів транзієнтної експресії генів [204]. Показано, що 

рівень транзієнтної експресії генів залежить від стадії фізіологічного розвитку 

та віку трансформованих тканин, а найкращим варіантом для агроінфільтрації є 

тканини листків. Загалом, з онтогенетичної точки зору, найвищий рівень 

транзієнтної експресії спостерігався в молодих клітинах, які закінчили ділення 

незадовго до трансформації [205].  

Рослини роду Nicotiana L. вважаються найкращими об’єктами для 

агробактеріальної транзієнтної трансформації, хоча використовуються й інші 

цінні сільськогосподарські культури, такі як рис, пшениця, люцерна, картопля 

[206-211]. Найчастіше для трансформації  використовують вид тютюну 

N. benthamiana, який є модельним для транзієнтної експресії генів. Із 

використанням рослин N. benthamiana були синтезовані різні рекомбінантні 

білки, одні із яких вакцини на основі антитіл імуноглобулінів (IgG) для 

лікування хворих на лімфому. За допомогою використання методів транзієнтної 

експресії було досягнуто швидкий час синтезу та високий вихід 

рекомбінантних білків, який становив 0,5 – 4,8 г/кг сирої речовини [209, 210]. 
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Крім цього, в експериментах використовували інші види тютюну, такі як 

Nicotiana excelsior L. (N.excelsior), Nicotiana excelsiana L. (N. excelsiana) тощо, 

особливо при використанні методу вакуумної інфільтрації рослин [212, 213]. 

Тютюн (N. tabacum) досить часто використовується в наукових дослідженнях 

[213]. Одним із факторів, що обмежує комерційний успіх технології 

отримання рекомбінантних білків у тютюні, може бути низька експресія генів. 

Для вирішення цієї конкретної проблеми обирають певні високопродуктивні 

агрономічні лінії із широкого спектру доступних зародкових плазм тютюну, 

які дозволять значно підвищити експресію гетерологічних генів [214].  

 

Висновки до розділу 1 

Застосування рослин для синтезу цільових білків дозволяє частково 

вирішити ряд проблем, що виникають при експресії гетерологічних генів в 

інших організмах. При цьому, транзієнтна експресія генів в рослинних 

системах стає потужним інструментом для забезпечення синтезу 

рекомбінантних білків. Окрім видів рослин, як фабрик синтезу білків, 

визначаючим фактором регуляції експресії генів є різні регуляторні елементи: 

промотори, термінатори, 5’-послідовності, що не транслюються, сигнальні 

пептиди і т.д. Іншим лімітуючим фактором експресії генів у рослинних 

системах є посттранскрипційний сайленсинг генів. Ця проблема вирішується 

за допомогою використання в генетичних векторах генів, що кодують білки- 

супресори сайленсингу генів. В такому випадку при створенні генетичних 

векторів для доставки трансгенів в клітини-реципієнти важливим етапом є 

розуміння експресійних можливостей трансгена в залежності від обраних 

регуляторних елементів. Для швидкого вирішення проблематик отримання 

рекомбінантних білків важливим є прискорення всіх етапів для досягненння 

цілі, однією з яких, є створення генетичних векторів. Система молекулярного 

клонування має бути зручною та швидкою і не вимагати довгих та затратних 

частин експериментів. Основні положення цього розділу викладено в 

публікаціях автора: [3], [11], [56], [57] [78], [87], [101], [102], [125], [168]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Створення генетичних конструкцій з різними регуляторними 

елементами 

 

Для проведення клонування Golden Gate використовували реактиви 

компанії ThermoFisher Scientific, США. Для приготування буферів, живильних 

середовищ, розчинів антибіотиків використовували реактиви торгової марки 

Duchefa Biochemie, Нідерланди. 

 

2.1.1 Молекулярне клонування Golden Gate 

 

Для всіх експериментів використовували базові генетичні модулі MoClo 

Plant Parts Kit (Addgene kit#1000000047, Addgene kit#1000000047), люб’язно 

надані Dr. Nicola Patron (Earlham Institute) та Dr. Sylvestre Marillonnet (Leibniz-

Institut für Pflanzenbiochemie: Halle, Sachsen-Anhalt, DE) для наукових цілей 

[15, 220, 221]. 

Процес cтворення генетичних конструкцій передбачає наступні  етапи: 

1. Вибір елементів транскрипційних одиниць; 

2. Клонування обраних елементів у вектори-акцептори за допомогою 

методу Golden Gate; 

3. Приготування компетентних клітин Escherichia coli (E. coli) штаму Fasta 

або XL-blue; 

4. Трансформація компетентних клітин E. coli продуктами клонування; 

5. Екстракція плазмідної ДНК з окремих колоній E. coli; 

6. Рестрикційний аналіз плазмідної ДНК; 

7. Приготування компетентних клітин Agrobacterium tumefaciens 

(A. tumefaciens), штам GV 3101; 

8. Трансформація створеними векторами компетентних клітин 

A. tumefaciens (штам GV 3101); 
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9. Детекція гена gfp методом ПЛР у окремих колоній агробактерій. 

Генетичні касети складалися із послідовностей модулів 0-го рівня, а саме: 

промотора, 5’UTR, кодуючої послідовності гена gfp, термінатора та вектора-

акцептора [15]. Три конструкції були доповнені модулями які мають 

послідовності хлоропластного, мітохондріального та апопластного 

сигнального пептидів. Одна конструкція не включала 5’UTR послідовність. 

Одна конструкція була мультигенною та включала дві транскрипційні одиниці 

з генами gfp та p19. 

Послідовності елементів конструкцій (табл.2.1) знаходяться на ресурсі 

Addgene [222]. 

Таблиця 2.1 

Елементи конструкцій 

Регуляторний елемент Назва Характеристика 

Промотор D35SCaMV Р Подвійний  промотор 35S вірусу 

мозаїки цвітної капусти (Cauliflower 

Mosaic Virus) 

Промотор 35SCaMV Р промотор 35S вірусу мозаїки цвітної 

капусти (Cauliflower Mosaic Virus) 

Промотор RbcS2B Р Промотор гена rbcs2b, що кодує домен 

малої субодиниці 

рибулозобісфосфаткарбоксилази, 

виділений з Різушки Таля (A. thaliana) 

Промотор RbcS1B Р Промотор гена rbcs1b, що кодує домен 

малої субодиниці 

рибулозобісфосфаткарбоксилази, 

виділений з Різушки Таля (A. thaliana) 

Промотор LHB1B2 Р промотор гена lhb1b2, що кодує 

хлорофіл a-b зв’язуючий білок 

виділений з Різушки Таля (A. thaliana) 

Промотор LHB1B1 Р промотор гена lhb1b1, що кодує 

хлорофіл a-b зв’язуючий білок 

виділений з Різушки Таля (A. thaliana) 

Сигнальний пептид RAmy3A апопластний сигнальний пептид гена 

альфа-амілази 3A   рису 

Сигнальний пептид ScCoxIV мітохондріальний сигнальний пептид 

цитохром-С оксидази дріжджів 

(Saccharomyces cerevisiae) 
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Сигнальний пептид RbcS  хлоропластний сигнальний пептид 

рибулозобісфосфаткарбоксилази, 

синтетичний 

5’- послідовність, що не 

транслюється  

5’Ω TMV 5’UTR Ω вірусу тютюнової мозаїки  

(Tobacco Mosaic Virus) 

5’- послідовність, що не 

транслюється  

5’UTR CMV1 5’UTR 1 вірусу мозаїчності огірка 

(Cucumber Mosaic Virus) 

5’- послідовність, що не 

транслюється  

5’UTR CMV2 5’UTR 2 вірусу мозаїчності огірка 

(Cucumber Mosaic Virus) 

5’- послідовність, що не 

транслюється  

5’UTR RbcS2B 5’UTR гена 2B, що кодує малу 

субодиницю 

рибулозобісфосфаткарбоксилази, 

виділених з Різушки Таля (A. thaliana) 

5’- послідовність, що не 

транслюється  

5’UTR Ω PVX 5’UTR Ω Х-вірусу картоплі 

(Potato Virus X) 

Термінатор Atug7 Т Термінатор гена g7 (A. tumefaciens) 

Термінатор mas Т термінатор гена манопінсинтази 

(A. tumefaciens) 

Термінатор H4 Т Термінатор гена гістона H4 картоплі 

(S. tuberosum L.) 

Термінатор 35S Т Термінатор 35S (Cauliflower Mosaic 

Virus) 

Термінатор ATPase Т термінатор гена аденозин 5’-

трифосфатази томатів 

(S. lycopersicum L.) 

Термінатор оcs Т термінатор гена октапінсинтази 

(A. tumefaciens) 

Кодуюча послідовність 

гена 

gfp ген, що кодує зелений 

флуоресцентний білок 

Послідовність гена p19 ген, що кодує білок Р19 вірусу 

кущистої карликовості томатів 

(Tomato bushy stunt virus, TBSV) 

 

Для створення генетичних конструкцій і детекції рекомбінантних клонів 

на основі біло-блакитної селекції, модульні елементи клонували між собою у 

вектори-акцептори першого рівня, що містять ген-репортер (lacZ) фермента β-

галактозидази, який розщеплює β-глікозидний зв'язок дисахарида лактози та її 

похідних.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
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Такі вектори-акцептори першого рівня стійкі до карбеліциліну, тому для 

їх виявлення в живильне середовище Лурія-Бертані (LB) [224] додавали 

селективний антибіотик у концентрації 100 мг/л. Для створення мультигенних 

конструкцій використовували вектори першого рівня зі створеними 

транскрипційними одиницями, які клонували у вектори-акцептори другого 

рівня із кольоровою селекцією Cred та стійкістю до канаміцину,  концентрація 

селективного антибіотика в середовищі складала 100 мг/л [17]. Клонування 

проводили за стандартною методикою [11] з модифікаціями, а саме: 

зменшували час реакції до 3 і 5 годин відповідно для клонування у вектори 

першого і другого рівня, зменшували концентрацію ендонуклеаз рестрикції до 

2 одиниць на реакцію. 

Після змішування всіх необхідних реактивів (табл. 2.2), суміш для 

клонування векторів інкубували при 37°С протягом 3-5 годин із наступною 

інактивацією рестриктази та лігази впродовж 5 хвилин за температури 50 та 

80°С відповідно. Продуктами клонування трансформували компетентні 

клітини E. coli [10, 12, 107, 117, 137, 139, 167]. 

Таблиця 2.2 

Складові реакційної суміші клонування 

 

Реактиви Концентрація 

Клонування 

першого рівня 

Клонування 

другого рівня 

T4 ДНК лігаза 2 одиниці 2 одиниці 

Лігазний буфер 10X 1,5 мкл 1,5 мкл 

Bpi I ендонуклеаза рестрикції - 2 одиниці 

Bsa I ендонуклеаза рестрикції 2 одиниці - 

BSA (Бичачий сироватковий 

альбумін) 10 мг/мл 

0,15 мкл 0,15 мкл 

ДНК кожного елемента 

клонування 

Кожного 100 нг Кожного 100 нг 

Деіонізована вода Довести суміш до 

15 мкл 

Довести суміш до 

15 мкл 
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2.1.2 Приготування компетентних клітин Escherichia coli 

 

Компетентні клітини Escherichia coli штаму XL-blue або Fasta готували за 

методикою [223] з модифікаціями. Нічну бактеріальну культуру нарощували в 

рідкому живильному середовищі LB, після чого пересівали в свіже живильне 

середовище для доведення бактеріальної суспензії до оптичної густини, що 

дорівнює 1 при довжині хвилі 600 нм. Суспензійну культуру (50 мл) 

охолоджували за температури +4оС протягом 10 хв. Бактеріальні клітини 

осаджували центрифугуванням при 5000 об/хв (5430R Refrigerated Centrifuge, 

Eppendorf) протягом 15 хвилин за температурних умов +4оС. Видаляли 

надосадову рідину та ресуспендували клітини в охолодженому 0,1М розчині 

хлориду кальцію у співвідношенні 2:1 (25мл). Бактеріальну суспензію 

інкубували при +4оС протягом 1,5 годин періодично помішуючи. Далі 

суспензійну культуру осаджували на центрифузі (5430R Refrigerated 

Centrifuge, Eppendorf) при 5000 об/хв 15 хвилин за температури +4оС та 

ресуспендували клітини в 15% гліцероловому 0,1М розчині хлориду кальцію 

(1 мл). Суспензію бактеріальних клітин розділяли аліквотою у 100 мкл в 

окремі стерильні охолоджені пробірки. Зберігали хімічнокомпетентні клітини 

в низькотемпературній морозильній камері при -70 оС [10, 117, 137, 167]. 

. 

2.1.3 Трансформація компетентних клітин Escherichia coli 

 

Трансформація E. coli плазмідною ДНК методом теплового шоку (heat-

shock) є основною технікою трансформації бактеріальних клітин. Цей метод 

полягає у введенні чужорідної плазміди в клітини бактерій під час 

короткотривалого нагрівання культури до +42°С [223].  

Суміш продуктів клонування (ДНК) та хімічнокомпетентних клітин 

витримували на льоду впродовж 15 хв. Після інкубації суміш витримували на 

водяній бані при +42°C протягом 1 хв з наступним перенесенням на лід на 

2 хв. Після проведення heat-shock в пробірки додавали по 1 мл середовища LB 

та інкубували трансформовані клітини при 37°С протягом 1 год з 
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перемішуванням 250 об/хв на термошейкері (Series 25 incubator shaker, 

New Brunswick Scientific Co).  

При клонуванні векторів першого рівня проводили біло-блакитну 

селекцію рекомбінантних плазмід. Трансформовані клітини культивували на 

твердому середовищі LB з додаванням (40 мг/л) 5-бромо-4-хлоро-3-індоліл-β-

D-галактопіранозиду – хромогенного синтетичного субстрату β-галактозидази  

(bromo-chloro-indolyl-galactopyranoside, X-Gal) та 0,5 мг/л синтетичного 

аналога лактози – ізопропіл-β-D-1-тіогалактопіранозид (іsopropyl β-D-1-

thiogalactopyranoside, IPTG). При клонуванні векторів другого рівня 

проводили селекцію Сred. Для подальшої екстракції плазмідних ДНК обирали 

колонії, які мали біле забарвлення [10, 117, 137, 167]. 

 

2.1.4 Екстракція плазмідної ДНК 

 

Екстракцію плазмід проводили з використанням буферного 

екстракційного розчину NID (non-ionic detergent) (табл. 2.3) [225] за 

наступною схемою [10, 117, 137, 167]:  

- осадження 5 мл нічної культури бактерій (4 хв. 5400 об/хв, 

5430R Refrigerated Centrifuge, Eppendorf), видалення надосадової рідини; 

- ресуспендування осаду в 1 мл NID буферу та інкубування протягом 5 хв 

при 65 °С; 

- центрифугування (5430R Refrigerated Centrifuge, Eppendorf) протягом 

20 хв на максимальних обертах (13400 об/хв);  

- перенесення надосаду в нову пробірку та додавання 0,7 об’єму 

ізопропанолу, перемішування та інкубування 20 хв при -20°С; 

- центрифугування протягом 20 хв (13400 об/хв, 5430R Refrigerated 

Centrifuge, Eppendorf), видалення надосаду; 

- додавання до осаду 500 мкл етанолу та центрифугування протягом 5 хв 

(13400 об/хв, 5430R Refrigerated Centrifuge, Eppendorf), видалення надосаду; 

- видалення залишку спирту підсушуючи пробірки із ДНК при 42°С 

протягом 15-20 хв; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_%CE%B2-D-1-thiogalactopyranoside
https://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_%CE%B2-D-1-thiogalactopyranoside
https://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_%CE%B2-D-1-thiogalactopyranoside
https://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_%CE%B2-D-1-thiogalactopyranoside
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- розчинення ДНК в 40 мкл деіонізованої води. 

 

Таблиця 2.3 

 

Складові NID буферу 

 

Компонент Концентрація 

Сахароза 5% 

Етилендіамінтетраоцтова 

кислота (ЕДТА, рН 8) 

0,03 М 

Тріс(гідроксиметил)амінометан 

(ТРІС, рН 8) 

0,005 М 

Тритон x100 0,5% 

Лізоцим 0,05% 

Хлорид амонію (NH4Cl) 0,75 М 

 

 

2.1.5 Рестрикційний аналіз виділених плазмід 

 

Ендонуклеази рестрикції для рестрикційного аналізу підбирали in silico в 

програмі SerialCloner з попереднім лігуванням векторів. Для проведення 

рестрикційного аналізу замішували реакційну суміш, яка складалась із буфера 

для рестриктази (FastDigest Buffer 10X), FastDigest рестриктази (ThermoFisher 

Scientific) та 3 мкг ДНК. Об’єм реакційної суміші доводили до 20 мкл 

деіонізованою водою (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Реакційна суміш для проведення рестрикційного аналізу 

Компонент Концентрація 

FastDigest буфер (10X) 2 мкл 

FastDigest рестриктаза  2 одиниці 

ДНК 3 мкг 

Деіонізована вода (MQ) до 20 мкл загального 

об’єму 

 

Суміш інкубували 2 год. при 37°С з наступною температурною 

інактивацією рестриктаз, що використовувалися. Для розділення продуктів 

рестрикції проводили горизонтальний електрофорез фрагментів в 1,5% 

агарозному гелі. Результат вважали позитивним, якщо довжина фрагментів 

ДНК збігалась з очікуваною, попередньо з’ясованою за допомогою програми 

Serial Cloner [10, 117, 137, 167]. 

 

2.1.6 Приготування компетентних клітин Agrobacterium tumefaciens L. 

 

Для проведення досліджень використовували бактеріальні клітини 

A. tumefaciens штаму GV3101, який стійкий до антибіотиків рифампіцину та 

гентаміцину. Хімічнокомпетентні клітини отримували за методикою [226] з 

модифікаціями, а саме: збільшували густину суспезії до OD600 = 1. Оптичну 

густину виміряли використовуючи спектрофотометр Biophotometr Plus, 

Eppendorf. Нічну культуру A. tumefaciens нарощували з антибіотиками: 

рифампіцином (50 мг/л), гентаміцином (25 мг/л); пересівали у свіже живильне 

середовище LB та нарощували в термошейкері (180 об/хв) з метою отримання 

бактеріальної суспензії із оптичною густиною, що дорівнювала 1 при довжині 

хвилі 600 нм. Суспензійну культуру (50 мл) охолоджували на льоду протягом 

10 хв. Далі бактеріальні клітини осаджували проводячи центрифугування 

(5000 об/хв, 5430R Refrigerated Centrifuge, Eppendorf) при температурному 

режимі +4оС 15 хв. Видаляли надосад та ресуспендували клітини в 1 мл 
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охолодженого 0,02М розчину хлориду кальцію. Суспензію бактеріальних 

клітин розділяли аліквотою у 100 мкл в окремі стерильні охолоджені пробірки. 

Зберігали хімічнокомпетентні клітини в низькотемпературній морозильній 

камері при    -70 оС [10, 117, 137, 167].  

 

2.1.7 Трансформація хімічнокомпетентних клітин Agrobacterium 

tumefaciens L. 

 

Для трансформації компетентних клітин агробактерій використовували 

метод замороження/відтавання (freeze/thaw) [226] з модифікаціями. Плазмідну 

ДНК у концентрації 5 мкг додавали до суміші компетентних клітин, 

перемішували перевертанням та інкубували на льоду 15 хв. Далі суміш 

інкубували спочатку при -70°С протягом 15 хв., потім при 37°С 5 хв. Після 

проведення freeze/thaw до суміші додавали середовище LB і інкубували 

трансформовані клітини при 28°С протягом 2 год на термошейкері (Clim-O-

Shake, System Kuhner) з перемішуванням (180-200 об/хв). Трансформовані 

клітини культивували на агаризованому середовищі LB з додаванням 

селективних антибіотиків. Результат оцінювали через 2-3 дні [10, 117, 137, 

167]. 

 

 

2.1.8 ПЛР колоній Agrobacterium tumefaciens L.  

 

Для детекції гена gfp та підтвердження успішності створення генетичних 

конструкцій проводили скринінг окремих колоній Agrobacterium tumefaciens L. 

Для виявлення репортерного гена використовували послідовності підібраних 

праймерів: прямий – GTGAGCAAGGGCGAGGA, зворотній – 

TTACTTGTACAGCTCGTC. 

Реакції ампліфікації проводили в термоциклері Gene Cycler Thermal 

Cycler (Bio-Rad) при наступних умовах:  
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- первинна денатурація – 94 oС, 5 хв; 

- денатурація – 94 oС, 30 с; 

- відпал праймерів – 52 oС, 30 с;      40 циклів 

- елонгація – 72 oС, 60 с; 

- кінцева елонгація – 72 oС, 10 хв. 

Очікуваний розмір продукту ампліфікації – 717 п.н. Результат вважали 

позитивним при ідентичності фрагментів позитивного контролю та 

досліджуваних зразків. Для негативного контролю реакцію проводили з 

деіонізованою водою замість ДНК. В якості позитивного контролю 

використовували плазмідну ДНК з наявним в її складі геном gfp [10, 117, 137, 

167]. 

 

2.1.9 Електрофоретичне розділення ДНК в агарозному гелі  

 

Електрофоретичне розділення ДНК проводили у 1,5% агарозному гелі в 

електрофоретичній камері (Sub Cell GT Cell, Bio-Rad) за напруги електричного 

поля 100 В впродовж 30 хв. Для цього 1,5 г агарози розчиняли у 100 мл трис-

боратного буфера (0,089 М трис-борат; 0,089 М борна кислота; 0,002 М ЕДТА; 

рН 8) та додавали бромистий етидій (0,5 мкг/мл). Візуалізацію фрагментів 

ДНК проводили в ультрафіолетовому фотоілюмінаторі 

(UVP 3UVTM Transilluminator). Довжину фрагментів визначали 

використовуючи ДНК-маркери (GeneRuler 50 bp DNA Ladder, GeneRuler 

100 bp DNA Ladder, GeneRuler 1kb DNA Ladder, Thermo Fisher Scientific).  

 

2.2 Транзієнтна трансформація рослин Nicotiana rustica L. створеними 

генетичними векторами та аналіз експресії гетерологічного гена gfp 

 

2.2.1 Транзієнтна трансформація Nicotiana rustica L. 

Транзієнтну трансформацію проводили шляхом інфільтрації рослин 

Nicotiana rustica L.  агробактеріями, які містили векторні конструкції. 
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Рослинний матеріал вирощували в умовах теплиці з 16-годинним світловим 

фотоперіодом за температури 25°С. Для інфільтрації використовували 

рослини з трьома/чотирма парами листків. Інфільтрацію листкових тканин 

проводили за методикою [230] із модифікаціями. Для цього, агробактеріальні 

клітини ресуспендували в розчині для інфільтрації (0,01M сульфату магнію) та 

за допомогою шприца без голки отриману бактеріальну суспензію вводили в 

міжклітинний простір листків. В якості негативного контролю 

використовували суспензію із клітинами A. tumefaciens штаму GV3101 без 

цільового вектора, інфільтрований в листкову пластинку рослин махорки 

таким же чином [76, 77, 117, 137, 167, 232, 233].  

 

2.2.2 Візуальний та спектрофлуорометричний аналіз флуоресценції 

зеленого флуоресцентного білка 

 

Експресію гена gfp детектували візуально в ультрафіолетовому світлі на 

сьомий день після інфільтрації. Окрім того, для вимірювання експресії гена 

gfp in vivo використовували метод спектрофлуорометрії. За даного методу 

флуоресценцію білка GFP визначали за допомогою спектрофлуориметра 

«Флюорат-02-Панорама». Пік збудження спектра випромінювання зеленого 

флуоресцентного білка GFP знаходиться в діапазоні випромінювання 509-

510 нм у зеленій частині видимого спектра при довжині хвилі 395 нм [231]. 

Рівні флуоресценції визначали (умовні одиниці) в п’яти точках кожної області 

інфільтрації у трьох повторностях. В якості контролів використовували 

неінфільтровані тканини та тканини махорки, що були інфільтровані 

клітинами A. tumefaciens штаму GV3101 без цільового вектора [76, 77, 117, 

137, 167, 232, 233]. 
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2.2.3 Визначення експресії гена gfp за білковим вмістом (метод 

Бредфорда) 

 

Експресію гена gfp на рівні білка проводили визначенням кількості 

синтезованого продукту методом Бредфорда, вимірюючи вміст водорозчинних 

білків у дослідних та контрольних зразках. Водорозчинні клітинні білки 

виділяли в натрій-фосфатному буфері для екстракції (PBS) наступного складу: 

0,08 M Na2HPO4, 0,2 M NaH2PO4 та 0,1 M NaCl, pH 7-7,5 [229]. Тканину рослин 

махорки розтирали в попередньо охолодженій ступці, поступово додаючи 

буфер до кінцевого співвідношення рослинної тканини та буфера 1:3 (на 100 мг 

тканини 300 мкл буфера), після чого отриманий екстракт осаджували 

центрифугуванням (+4оС, 14000 об/хв (5430R Refrigerated Centrifuge, 

Eppendorf), 30 хвилин). Після центрифугування надосадову рідину, що містила 

водорозчинні білки зберігали за температури -70 оС. 

Надосад використовували для визначення кількісної концентрації білків 

за методом Бредфордом [234]. Для приготування реагенту Бредфорда 10 мг 

кумасі синього (Сооmassii Brilliant Blue G-250, Serva, ФРН) розчиняли у 5 мл 

96% етилового спирту, додавали 10 мл ортофосфорної кислоти та 

дистильованою водою доводили до об'єму 100 мл. Через 2 хвилини після 

внесення реагенту в білкові екстракти вимірювали концентрацію загальних 

білків при довжині хвилі 595 нм на спектрофотометрі BioPhotometer Plus 

(Eppendorf, CША). В якості стандарту для побудови калібрувальної кривої 

використовували розчин бичачого сироваткового альбуміну [76, 77, 117, 137, 

167, 232, 233]. 

 

2.2.4 Електрофоретичне розділення білків в поліакриламідному гелі 

 

Для виявлення білка-репортера GFP проводили електрофорез за Лемлі у 

поліакриламідному гелі [235] шляхом розділення водорозчинних білків в 

денатуруючих (з меркаптоетанолом) та неденатуруючих умовах в камері для 

вертикального електрофорезу (Mini-PROTEAN Tetra Cell, Bio-Rad) за напруги 
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електричного поля 100 В. Білкові екстракти (10 мкл) змішували з буфером для 

нанесення і вносили в лунки.  В неденатуруючих умовах наявність 

репортерного білка GFP спостерігали за флуоресценцією відразу після 

електрофоретичного розділення, підсвічуючи гель ультрафіолетовим світлом. 

При денатуруючих умовах білки візуалізували фарбуючи гель розчином Кумасі 

[236].  

Для вираження рівня накопичення рекомбінантного білка GFP в грамах 

на кілограм сирої речовини рослинної біомаси проводили денситометричний 

аналіз, використовуючи програму GelAnalyzer 19.1. Після електрофоретичного 

розділення білків смуги зразків, які досліджувались та відповідали за 

молекулярною масою GFP, порівнювали з відомою масою (1 мкг) 

контрольного зразка білка GFP [137, 167, 232, 233]. 

 

2.3 Статистична обробка результатів 

 

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми 

Microsoft Excel 2019 із визначенням середнього значення та стандартного 

відхилення показників для кожного із експериментів. Всі експерименти 

проводили в трьохразовій повторності. 

Статистичну достовірність відмінностей між отриманими результатами 

оцінювали  застосовуючи критерій Ст'юдента, Р≤0,05. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Описано загальну методику створення генетичних конструкцій, як 

транскрипційних одиниць, так і мультигенних, для трансформації рослин на 

основі молекулярного клонування Golden Gate. Описано методики 

приготування і трансформації компетентних бактеріальних клітин 

Eschirichia coli та Agrobacterium tumefaciens створеними генетичними 
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векторами. Для підтвердження правильності клонованих векторів, конструкції 

перевіряли рестрикційним аналізом та проводили ПЛР для детекції гена gfp. 

Описано методики транзієнтної трансформації махорки та визначення 

накопичення цільового білка внаслідок експресії генів за допомогою методів: 

візуального, спектрофлуорометричного, визначення загальних водорозчинних 

білків за методом Бредфорда та електрофоретичне розділення білків за Лемлі. 

Використано програму GelAnalyzer 19.1 для денситометричного аналізу та 

математичного перерахунку концентрації рекомбінантного білка GFP на 

кілограм сирої речовини рослинної біомаси махорки, і програми SerialCloner 

для комп’ютерного моделювання конструкцій, рестрикційного аналізу та ПЛР 

in silico.  

Основні положення цього розділу викладено у публікаціях автора: [10], 

[12], [76], [77], [107], [117], [137], [139], [167], [232], [233] 
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РОЗДІЛ 3. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Аналіз літературних даних свідчить про можливість використання 

рослинних систем для синтезу рекомбінантних білків [205]. Рослини роду 

Nicotiana L. (тютюни) виявились найкращими для агробактеріальної 

транзієнтної трансформації [237]. Серед видів цього роду найчастіше 

використовують рослини виду Nicotiana benthamiana L., які є модельними для 

дослідження транзієнтної експресії генів у рослинах. Крім цього, в 

експериментах використовують інші види тютюну, зокрема такі як N. excelsior, 

N. tabacum та гібрид N. excelsiana [238]. Для порівняння рівнів експресії 

гетерологічних генів при тестуванні генетичних конструкцій потрібні високі 

рівні накопичення рекомбінантних білків у рослинних системах, стабільність 

цільових білків у рослинних клітинах, зручність при вирощуванні видів-хазяїв 

та проведенні експериментів. Рослини виду N. benthamiana, зазвичай, 

демонструють високий рівень експресії цільового гена (0,5 – 4,8 г білка / кг 

сирої речовини рослинної біомаси) [209], але мають невеликий розмір листових 

пластин та, як наслідок, невелику біомасу (маса листка = 1-1,5 г) для 

накопичення рекомбінантних білків. За даними літератури та результатами 

власних досліджень, потенційний урожай та розміри листків махорки N. rustica 

перевищують такі значення N. benthamiana у 14-16 разів, а рівень експресії 

гетерологічного гена gfp співставний. На моделі рослин N. rustica можливо 

проаналізувати 12-15 конструкцій одночасно, що в три-чотири рази вище ніж за 

використання з цією метою рослин N. benthamiana. Інші переваги використання 

махорки полягають у її невибагливості та легкості вирощування в теплиці. 

Саме тому вид N. rustica нами було обрано як основний об'єкт дослідження.  
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3.1 Вплив оптичної густини агробактеріальної суспензії на транзієнтну 

експресію гена gfp в тканинах Nicotiana rustica L.  

 

Agrobacterium - опосередкована транзієнтна трансформація рослин є 

швидким і продуктивним методом аналізу експресії генів у інтактних 

тканинах. Рослинні клітини можуть синтезувати різні гетерологічні гени без 

необхідності створення стабільних трансформантів, що є складним завданням 

для багатьох видів рослин. Окрім того, транзієнтна експресія генів, на відміну 

від стабільної, не залежить від позиційного ефекту у хромосомі [219]. 

За транзієнтної експресії генів високий рівень накопичення 

рекомбінантних білків у рослинних тканинах спостерігається, як правило, вже 

через декілька днів після доставки гена. Таким чином, транзієнтна експресія 

значно скорочує терміни для накопичення білка, оскільки процеси генерації та 

відбору стабільних трансгенних рослин можуть тривати до року. Система 

транзієнтної трансформації, окрім забезпечення експресії гетерологічних 

генів, не повинна призводити до некрозу рослинних тканин в областях 

інфільтрації, що може відбуватись у процесі передачі трансгенів. З огляду на 

це, одним із важливих питань є необхідність розробки ефективного методу 

доставки трансгенів, який можна використовувати в експериментах із 

транзієнтної експресії гетерологічних генів  [228]. Транзієнтна експресія генів 

є загальним методом оцінки здатності рослинних клітин синтезувати певний 

білок та/або тестувати різні композиції експресійних касет [111] 

 

3.1.1 Створення та перевірка генетичної конструкції для вивчення 

впливу оптичної густини агробактеріальної суспензії на транзієнтну 

експресію гена gfp в тканинах Nicotiana rustica L. 

 

Для вивчення впливу умов агроінфільтрації на транзієнтну експресію гена 

gfp, нами було створено генетичну конструкцію pSPV2303 методом Golden Gate 

(рис. 3.1), яка містила наступні елементи: ген gfp, що кодує зелений 

флуоресцентний білок (GFP), виділений з медузи Aequorea victoria, подвійний 

https://www.uniprot.org/uniprot/P42212
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35S промотор вірусу мозаїки цвітної капусти (D35SСaMV Р), 5’- омега 

послідовність, що не транслюється, вірусу тютюнової мозаїки (5’Ω TMV) і 35S 

термінатор вірусу мозаїки цвітної капусти (35S Т). Вектор-акцептор pAGM4673 

використовували як кінцевий [241]. 

 

 

Рис. 3.1 Схематичне зображення сконструйованої T-ДНК генетичної 

конструкції pSPV2303 

 

Для перевірки сконструйованих векторів із отриманих колоній E. coli 

(рис. 3.2 а) виділяли плазмідну ДНК та проводили рестрикційний аналіз 

(рис. 3.2 б) і ПЛР (рис. 3.2 в). За результатами рестрикційного аналізу з 

використанням ендонуклеази рестрикції Bgl II, нами були отримані фрагменти 

рестрикції довжиною 5802 та 327 п.н. Успішність трансформації клітин 

A. tumefaciens, сконструйованим вектором, перевіряли тестуючи наявність 

гена gfp методом ПЛР із специфічними до цього гена праймерами. Про вдалу 

трансформацію свідчить наявність амплікону очікуваного розміру (717 п.н.) 

 

Рис. 3.2 Перевірка конструкції pSPV2303 молекулярно-біологічними 

методами: а) біло-блакитна селекція отриманих колоній E. coli; б) 

рестрикційний аналіз плазмідної ДНК; в) ПЛР отриманих колоній 

A. tumefaciens штаму GV3101 із вектором pSPV2303. 

Примітки: стрілкою вказані фрагменти ДНК 
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Після проведення молекулярно-генетичних аналізів було підтверджено 

відповідність створеної конструкції параметрам вектора, що був попередньо 

змодельований in silico в програмі Serial Cloner. Таким чином, нами було 

сконструйовано генетичну конструкцію та трансформовано бактеріальні 

клітини, у результаті чого створили лінію агробактерії, що несе генетичний 

вектор pSPV2303 [10].  

 

3.1.2 Вивчення впливу оптичної густини агробактеріальної суспензії на 

транзієнтну експресію гена gfp в тканинах Nicotiana rustica L., 

використовуючи конструкцію pSPV2303 

 

Для вивчення впливу різних концентрацій агробактерій на експресію гена 

gfp, рослини махорки (N. rustica) були транзієнтно трансформовані. Культуру 

агробактерій вирощували до оптичної густини суспензії, яка дорівнювала 

одиниці при довжині хвилі 600 нм, і ресуспендували в інфільтраційному 

розчині для отримання суспензії з кінцевою густиною OD600 = 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 

1,5; 2,0, з додаванням ацетосирингону (Act) в концентрації 150 мкмоль або без 

цієї сполуки. Ацетосирингон додавали в суспензію в якості агента, що 

підвищує вірулентність агробактерій. Інфільтрацію рослин проводили за 

допомогою шприца без голки [230]. 

Нами було протестовано шість різних концентрацій бактеріальної 

суспензії з вектором pSPV2303 (рис. 3.3 а) та досліджено вплив 

ацетосирингону на накопичення рекомбінантного білка. Флуоресценцію білка 

GFP (рис. 3.3 б) детектували через 7 днів після інфільтрації. Тканини рослин 

інфільтрованих штамом GV3101 A. tumefaciens без цільового вектора 

(К GV3101) та тканини, які не були інфільтровані (К НТ), використовувались 

як негативний контроль. 

Так, Leuzinger та ін. (2013) показали, що за концентрації 

агробактеріальної суспензії (OD600 = 0,12) на моделі N. benthamiana, 

спостерігається максимальний рівень доставки трансгена без спричинення 

некрозу тканин та загибелі клітин [242]. Нами показано, що рівень 
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флуоресценції білка GFP за спектрофлуорометричними показниками при 

оптичній густині суспензії OD600 = 0,2 як з використанням ацетосирингону, так 

і без нього, була найнижчою і складала, відповідно, 0,38 ± 0,04 та 0,39 ± 0,05 

умовних одиниць (у.о.) (табл. 3.1). Тобто, різниця між показниками 

флуоресценції була статистично недостовірною. 

 

 

Рис. 3.3 Візуальна детекція транзієнтної експресії гена gfp (у складі 

генетичної конструкції pSPV2303) після інфільтрації рослин N. rustica різними 

концентраціями агробактеріальної суспензії: а) тканини махорки через 7 днів 

після інфільтрації (денне освітлення); б) флуоресценція білка GFP в тканинах 

махорки через 7 днів після інфільтрації агробактеріальною суспензією з 

концентрацією OD600 = 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 (справа наліво); К НТ – 

неінфільтровані тканини махорки; К GV3101 – контроль (штам GV3101, що не 

несе вектор pSPV2303);  +Act – тканини інфільтровані бактеріальною 

суспензією із додаванням ацетосирингону 150 мкмоль OD600 = 0,2; 0,4; 0,8; 1,0; 

1,5; 2,0. (за ультрафіолетового опромінення) 

 

Нами було встановлено,  що експресія гена gfp зростала, виходила на 

плато та знижувалась залежно від збільшення оптичної густини суспензії 

агробактерій. Так, за використання суспензії із густиною OD600 = 0,4, як з 
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додаванням, так і за відсутності ацетосирингону, рівень флуоресценції білка 

статистично не відрізнявся та становив 0,41 ± 0,04 і 0,42 ± 0,05 у.о. відповідно. 

Також, нами не виявлено статистично-достовірної різниці між рівнями 

флуоресценції при використанні бактеріальної суспензії із OD600 = 0,2 та 

OD600 = 0,4. Shamloul та ін. (2014) використовували бактеріальну суспензію 

оптичної густини 0,05-1 при довжині хвилі 600 нм, і показали найвищий 

рівень накопичення рекомбінантного білка (1739 мкг/кг) за OD600 = 0,5 на 

моделі N. benthamiana [213].  

 

Таблиця 3.1 

Рівень інтенсивності флуоресценції GFP в тканинах махорки 

Оптична густина бактеріальної 

суспензії 

Середнє значення 

рівнів 

флуоресценції 

білка, у.о.  

Похибка 

середнього 

значення 

OD600 = 0,2 0,39 ±0,05 

OD600 = 0,2 + ацетосирингон 0,38 ±0,04 

OD600 = 0,4 0,42 ±0,05 

OD600 = 0,4 + ацетосирингон 0,41 ±0,04 

OD600 = 0,8 0,99 ±0,04 

OD600 = 0,8 + ацетосирингон 1,00 ±0,03 

К GV3101 0,02 ±0,01 

К НТ 0,03 ±0,01 

OD600 = 1,0 1,02 ±0,04 

OD600 = 1,0 + ацетосирингон 1,02 ±0,03 

OD600 = 1,5 0,99 ±0,05 

OD600 = 1,5 + ацетосирингон 0,99 ±0,04 

OD600 = 2,0 0,67 ±0,04 

OD600 = 2,0 + ацетосирингон 0,69 ±0,04 

Найменша істотна різниця (НІР0,05) 0,22 
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Найвищий рівень флуоресценції білка GFP спостерігався при 

використанні агробактеріальної суспензії із оптичною густиною 

OD600 = 0,8, 1,0, 1,5, і дорівнював: 0,99 ± 0,04 1,02 ± 0,04; 0,99 ± 0,05 у.о. за 

відсутності ацетосирингону, та 1,0 ± 0,04; 1,02 ± 0,03; 0,99 ± 0,04 – за умови 

його використання (рис. 3.4). Рівень флуоресценції GFP для оптичної густини  

OD600 = 0,8, 1,0 та 1,5 з та без додавання ацетосирингону статистично не 

відрізнявся. При збільшенні концентрації суспензії до OD600 = 2,0 нами було 

зафіксовано статистично достовірне зниження рівня флуоресценції білка 

(0,69 ± 0,04 у.о.), як у випадку використанням ацетосирингону, так і за його 

відсутності (0,67 ± 0,04 у.о.). Слід зазначити, що рівні флуоресценції білка, 

отримані за використання суспензії із густиною OD600 = 2,0, у обох випадках (з 

та при відсутності ацетосирингону) статистично не відрізнялися. 

 

Рис. 3.4 Спектрофлуорометричний аналіз рівнів флуоресценції GFP в 

тканинах махорки. 

Примітки: буквами (а, б, в) на графіку позначені зразки для яких існує 

істотна різниця значень 
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Наступним етапом нашої роботи було визначення концентрації загальних 

водорозчинних білків використовуючи метод Бредфорда. Нами було 

встановлено, що при транзієнтній експресії гена gfp спостерігається 

залежність концентрації загальних водорозчинних білків у тканинах N. rustica 

від оптичної густини бактеріальної суспензії (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Концентрація загальних водорозчинних білків у екстрактах 

листкових тканин махорки  

 

Оптична густина суспензії 

Середній показник і стандартне відхилення 

концентрації загальних водорозчинних 

білків, мкг/мл 

 

К GV3101 538 ± 4,73 

К НТ 544 ± 3,21 

OD600 = 0,2 1682 ± 2,08 

OD600 = 0,4 1688 ± 2,31 

OD600 = 0,8 1916 ± 4,36 

OD600 = 1,0 1928 ± 1,53 

OD600 = 1,5 1923 ± 4,51 

OD600 = 2,0 1723 ± 4,93 

OD600 = 0.2 + ацетосирингон 1675 ± 1,68 

OD600 = 0.4 + ацетосирингон 1678 ± 5,29 

OD600 = 0.8 + ацетосирингон 1928 ± 2,52 

OD600 = 1.0 + ацетосирингон 1931 ± 4,93 

OD600 = 1.5 + ацетосирингон 1927 ± 6,11 

OD600 = 2.0 + ацетосирингон 1735 ± 5,29 

НІР0,05 35,6 
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Найнижчу концентрацію білків – 1675 ± 1,68 та 1682 ± 2,08 мкг/мл, 

детектували при використанні бактеріальної суспензії із густиною OD600 = 0,2 

з додаванням та за відсутності ацетосирингону відповідно, різниця між якими 

статистично недостовірна. При використанні суспензії із оптичною густиною 

OD600 = 0,4 концентрація водорозчинних білків становила 1688 ± 2,31 та 

1678 ± 5,29 мкг/мл у випадках використання ацетосирингону або без нього 

відповідно. Як і за використання суспензії із густиною OD600 = 0,2, показники 

різниці отриманих результатів статистично не відрізнялись. Нами було 

встановлена концентрація загальних водорозчинних білків при використанні 

бактеріальної суспензії з наступними показниками: OD600 = 0,8, 1,0 та 1,5 без 

додавання ацетосирингону – 1916 ± 4,36; 1928 ± 1,53; 1923 ± 4,51 мкг/мл білка 

відповідно, та 1928 ± 2,52, 1931 ± 4,93, 1927 ± 6,11 мкг/мл білка за умови 

використання в інфільтраційному розчині ацетосирингону. Статистично 

достовірної різниці між рівнями накопичення білків за даної оптичної густини 

суспензії (OD600 = 0,8, 1,0 та 1,5) з та без використання ацетосирингону нами 

не виявлено. Зі збільшенням оптичної густини суспензії до OD600 = 2,0 

концентрація водорозчинних білків знижувалась, що було статистично 

достовірним, і становила 1723 ± 4,93, 1735 ± 5,29 мкг/мл з та без додавання 

ацетосирингону відповідно. 

Отже, методами спектрофлуорометричного аналізу та за результатами 

вимірювання вмісту водорозчинних білків у трансформованих рослин махорки 

було встановлено, що ацетосирингон не впливає на рівень експресії гена gfp. 

Отримані результати не суперечать даним деких інших авторів [242], які 

показали, що жодна з досліджених концентрацій ацетосирингону не змінювала 

рівні накопичення рекомбінантних білків. З іншого боку, в дослідженнях 

Mo та ін. (2015) показано збільшення транзієнтної експресії гена gfp в 

тканинах хурми (Diospyros kaki Thunb.) за використання ацетосирингону в 

концентрації 150 мкмоль [243]. Таку різницю у рівні експресії гена gfp, 

порівняно із нашими дослідженнями, можна пояснити використанням різних 

видів рослин для транзієнтної трансформації. 
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Для розділення водорозчинних білків та ідентифікації репортерного білка 

GFP було проведено електрофорез у поліакриламідному гелі [232, 233]. В 

результаті проведеного електрофорезу нами було встановлено, що білок GFP 

накопичується в тканинах махорки, про що свідчить наявність зеленої 

флуоресценції за короткохвильового УФ-опромінення (нативні умови) та смуг 

очікуваного розміру (27 кілодальтон, kDA) за електрофоретичного розділення 

білків, тоді як в контрольних рослинах таких смуг виявлено не було 

(рис. 3.5 а). 

Отримані результати були підтверджені методом електрофоретичного 

розділення білків у денатуруючи умовах. Так, в усіх білкових екстрактах 

рослинних тканин, за транзієнтної експресії gfp, нами було виявлено 

рекомбінантний білок GFP, молекулярна маса якого в рослинних екстрактах 

відповідала теоретично очікуваному і складала 27 кДа (kDa). У контрольних 

тканинах рослин (К GV3101 та К НТ) GFP не детектувався (рис. 3.5 б). 
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Рис. 3.5 Електрофоретичне розділення білків у поліакриламідному гелі 

 а) результати нативного електрофорезу (детекція білка GFP в 

ультрафіолетовому світлі); 1-8; 11-14 – білкові екстракти тканин N. rustica , у 

яких ген gfp тимчасово експресується; 9, 15, – екстракти із контрольних 

рослин N. rustica, інфільтрованих штамом GV3101 A. tumefaciens без цільового 

вектора (К GV3101); 10, 16 – екстракти із неінфільтрованих конструкціями 

тканин рослин, К НТ;  

б) результати електрофорезу за денатурації зразків: 1 – стандартний GFP 

(концентрація 1 мкг); 2 – білковий маркер молекулярної маси (PageRuler™ 

Prestained Protein Ladder); 3-8 – білкові екстракти тканини N. rustica, у яких ген 

gfp тимчасово експресується (білок GFP позначається стрілкою); 9 та 10 – 

екстракти контролів N. rustica: з тканин інфільтрованих штамом GV3101 

A. tumefaciens без цільового вектора (К GV3101) та з неінфільтрованих тканин 

(К НТ) відповідно 

 

Для визначення кількості накопиченого рекомбінантного білка за 

допомогою програмного забезпечення GelAnalyzer 19.1 нами було проведено 

оцінку отриманих електрофореграм та перерахунок кількості рекомбінантного 

білка в г/кг сирої речовини рослинної біомаси (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Концентрація рекомбінантного GFP у тканинах N. rustica 

Оптична густина 

бактеріальної суспензії 

Вміст білка GFP 

(г/кг) 

 

Похибка середнього 

значення  

OD600 = 0,2 0,1529 0,0072 

OD600 = 0,4 0,1540 0,0067 

OD600 = 0,8 0,2935 0,0082 

OD600  = 1,0 0,2970 0,0092 

OD600 = 1,5 0,2885 0,0095 

OD600 = 2,0 0,2225 0,0145 

НІР0,05 0,0490 
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Так, найвищий вміст рекомбінантного білка GFP, що становив 

0,2935 ± 0,0082; 0,2970 ± 0,0092; 0,2885 ± 0,0095 г/кг сирої речовини рослинної 

біомаси, ми спостерігали при використанні бактеріальної суспензії з оптичною 

густиною 0,8, 1,0, 1,5 при довжині хвилі 600 нм відповідно (різниця між 

показниками статистично недостовірна). Найнижчий вміст рекомбінантного 

білка – 0,1529  ± 0,0072 г/кг сирої речовини рослинної біомаси фіксували за 

використання суспензії з густиною 0,2 (OD600). За такої густини суспензії 

(OD600 = 0,2) рівень накопичення рекомбінантного білка був в 1,94 рази 

нижчим, ніж за використання суспензії з густиною 1 при ОD600 . При 

збільшенні концентрації суспензії до OD600 = 0,4 рівень накопичення білка 

GFP становив 0,1540 ± 0,0067 г/кг сирої речовини рослинної біомаси, що в 

1,93 рази нижче та статистично достовірно ніж при використанні суспензії із 

оптичною густиною 1 при OD600 . Необхідно зазначити, що рівні накопичення 

рекомбінантного GFP при використанні суспензії із густиною OD600 = 0,2 та 

OD600 = 0,4 істотно не відрізнялись. При збільшенні оптичної густини суспензії 

до OD600 = 2,0 вміст білка статистично достовірно знижувався до значення 

0,2225 ± 0,0145 г/кг сирої речовини рослинної біомаси, що в 1,33 рази нижче 

за показники вмісту синтезованого білка у випадку використання суспензії із 

OD600 = 1. 

Отже, для максимального накопичення рекомбінантного білка в 

наступних експериментах нами було використано густину суспензії, яка 

дорівнює 1 при довжині хвилі 600 нм. 

 

3.2 Порівняння рівнів експресії гена gfp при Agrobacterium-

опосередкованій транзієнтній трансформації Nicotiana rustica L. 

конструкціями з різними промоторними послідовностями 

 

Експресія генів починається з транскрипції – копіювання послідовності 

ДНК РНК-полімеразами у РНК-транскрипт. Цей процес ініціюється за 

допомогою специфічних послідовностей ДНК – промоторів, які, в тому числі, 

підтримують збірку апарату транскрипції кодуючих і некодуючих білки генів. 
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Вони забезпечують високорегульовану транскрипцію генів шляхом вибіркової 

інтеграції регуляторних сигналів між нуклеотидними послідовностями та 

пов’язаних з ними регуляторними білками [244].  

Вибір промоторів в генно-інженерних дослідженнях є важливим етапом, 

оскільки, саме промоторні послідовності визначають рівень експресії генів, 

який, окрім них, регулюється рядом додаткових чинників та процесів, і, таким 

чином, забезпечується широкий спектр рівнів експресійних можливостей 

створених конструкцій [44, 53]. Саме тому, для встановлення залежності між 

промотором і експресією гена, для виявлення найбільш сильного промотора, 

нами було сконструйовано 6 генетичних конструкцій та досліджено рівень 

експресії гена gfp (рівень накопичення рекомбінантного білка GFP) за 

транзієнтної експресії. 

 

3.2.1 Створення конструкцій для вивчення впливу промоторів на рівні 

експресії гена gfp при Agrobacterium-опосередкованій транзієнтній 

трансформації Nicotiana rustica L.  

 

Для дослідження впливу різних промоторів на експресію гена gfp в 

генетичних конструкціях використовували: кодуючу послідовність гена gfp 

(F9), шість  різних промоторів – промотори генів rbcs2b та rbcs1b, що кодують 

домени малої субодиниці РуБісКо виділених з Різушки Таля (A. thaliana) (G1, 

H1), 35S промотор вірусу мозаїки цвітної капусти (Cauliflower Mosaic Virus, 

CaMV, 35SCaMV Р) (Н2), подвійний 35S промотор CaMV (D35SCaMV Р (С1)) 

та промотори генів lhb1b1 та lhb1b2, що кодують хлорофіл a-b зв’язуючі білки 

із A. thaliana (B2, C2), а також 35S Т термінатор (F11) та 5’Ω TMV (B5). 

На першому етапі роботи нам належало підтвердити відповідність 

модульних елементів, що входять до складу конструкцій. Для цього було 

проведено рестрикційний аналіз з використанням відповідних ендонуклеаз 

рестрикції (рис. 3.6). Так, для перевірки елементів F9, F11, В5, G1, Н1, B2 

використовували ендонуклеазу рестрикції HinfI, для С1, H2 – Bgl II, для 

вектора-акцептора (destination vector, DV) (рис.3.8 в) – Nde I, для B5 – Eco32I, 
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а для C2 – HindIII + SalI. Після гідролізу ДНК відповідними рестриктазами 

нами були виявлені фрагменти рестрикції з наступною довжиною: F9 – 1225, 

994, 396, 213 п.н.; F11 – 994, 673, 396, 213 п.н.; B5 – 994, 575, 396, 213 п.н.; H1 

– 994. 502, 396, 320. 272, 213, 169 п.н; G1 –1203, 994, 396, 213 п.н.; B2 – 994, 

772, 396, 306, 213 п.н.; C2 – 2457, 357 п.н.; C1 – 2677, 327 п.н.; H2 – 2929, 746, 

413 п.н.; вектор-акцептор (20) – 4372, 596 п.н. 

 

 

Рис. 3.6 Електрофореграма продуктів рестрикції модульних елементів. 

Примітки: 1, 15 – маркер молекулярної маси (250-10000 п.н.); 2-4,6-14 – 

електрофореграми рестрикцій модульних елементів; 5 – маркер молекулярної 

маси (100-3000 п.н.); 14 – маркер молекулярної маси (100-1000 п.н.) 

 

Отже, фрагменти рестрикції модульних елементів відповідають 

заявленим сиквенсам. 

Для дослідження впливу промотора на транзієнтну експресію гена gfp 

нами було створено шість генетичних конструкцій, які відрізнялись тільки 

промоторними послідовностями (рис. 3.7). Для візуальної детекції колоній 

бактерій із рекомбінантними плазмідами використовували метод біло-

блакитної селекції на основі лак оперону E. сoli та відбирали позитивні колонії 

білого кольору для подальших аналізів (рис. 3.8 г).  
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Рис. 3.7 Схематичне зображення сконструйованих T-ДНК генетичних 

конструкцій 

 

Щоб впевнитись у правильності сконструйованих векторів проводили 

рестрикційний аналіз плазмідної ДНК виділеної із колоній, використовуючи 

ендонуклеази рестрикції: Bgl II, Not I, Nde I, Eco 32I, Hind III, Sal I, Xho I, 

Nde I, EcoRI; Hinf I (рис. 3.8 а та рис. 3.8 б). 

 

 

Рис. 3.8 а) Електрофореграма продуктів рестрикції конструкцій 

pSPV2303, pSPV2302; M – маркер довжин фрагментів (250-10000 п.н.); 

електрофореграма продуктів рестрикції конструкцій pSPV2304, pSPV2306; 
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б) електрофореграма продуктів рестрикції конструкцій pSPV2301, 

pSPV2304, pSPV2305; в) електрофореграма продуктів рестрикції вектора-

акцептора (destination vector, DV); г) біло-блакитна селекція колоній E.coli. 

 

За результатами аналізу продуктів рестрикції, отриманих за допомогою 

горизонтального гель-електрофорезу в 1,5 % агарозному гелі, було 

встановлено, що утворені фрагменти рестрикції мають наступні довжини: 

pSPV2301 – BglII (5983; 746 п.н.); pSPV2303 – BglII (5802; 327 п.н.); pSPV2302 

– NotI + XhoI (4228, 1843 п.н.) pSPV2304 – NdeI + EcoRI (3903, 2272 п.н.) 

pSPV2305 – NdeI (4500, 1506 п.н.) pSPV2306 – NdeI + EcoRI (3903, 2036 п.н.). 

Для виявлення гена gfp проводили ПЛР використовуючи плазмідну ДНК, 

виділену із колоній E.coli. Для цього відбирали колонії, що мали позитивний 

результат при проведенні рестрикційного аналізу (рис. 3.9). За результатами 

ПЛР в усіх тестованих генетичних конструкціях було виявлено фрагмент 

довжиною 717 п.н., який відповідає довжині амплікону gfp, підібраному 

методом комп’ютерного моделювання in silico за допомогою праймерів до 

гена gfp.  

 

Рис. 3.9. Електрофореграма продуктів ампліфікації гена gfp плазмідної 

ДНК (717 bp (п.н.) вказано стрілкою): 1 – позитивний контроль; 2, 3, 5, 7, 8, 9 – 

генетичні конструкції pSPV2301, pSPV2302, pSPV2303, pSPV2304, pSPV2305, 

pSPV2306; 4 – негативний контроль; 6,10 – маркер довжин фрагментів (100-

3000 п.н.) 
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Створені генетичні вектори переносили у клітини агробактерій за 

допомогою трансформації компетентних клітин. Перевіряли наявність 

генетичних векторів на окремих колоніях Agrobacterium tumefaciens штаму 

GV3101. Так, після трансформації клітин (рис. 3.10 а) у отриманих колоній 

проводили пошук послідовностей гена gfp методом ПЛР (рис. 3.10 б). 

Встановлено, що в усіх трансформованих плазмідними ДНК (pSPV2301, 

pSPV2302, pSPV2303, pSPV2304, pSPV2305, pSPV2306) колоніях 

Agrobacterium tumefaciens відбувається ампліфікація гена gfp.  

Отже, за результатами проведених досліджень було встановлено, що 

E. coli та A. tumefaciens містять вектори з геном gfp [10]. 

 

Рис. 3.10. Створення та аналіз клітин Agrobacterium tumefaciens а) колонії 

бактерій Agrobacterium tumefaciens після трансформації на селекційному 

середовищі; б) електрофореграма продуктів ампліфікації гена gfp (вказано 

стрілкою): pSPV2302, pSPV2303, pSPV2304, pSPV2305, pSPV2306 – у 

створених конструкцій; «-» – у негативному контролі (МQ); «+» у 

позитивному контролі; М – маркер довжин фрагментів (100-3000 п.н.) 
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3.2.2 Транзієнтна трансформація Nicotiana rustica L. конструкціями з 

різними промоторними послідовностями  

 

Для вивчення впливу промоторів на регуляцію рівнів експресії гена gfр, 

рослини Nicotiana rustica L. транзієнтно трансформували створеними 

генетичними конструкціями – pSPV2301, pSPV2302, pSPV2303, pSPV2304, 

pSPV2305, pSPV2306. Експресію гена gfр детектували за наявністю 

флуоресценції білка GFP, яку визначали на 7 день після інфільтрації 

(рис. 3.11) методами візуального та спектрофлуорометричного аналізу.  

 

 

Рис. 3.11. Флуоресценція білка GFP за ультрафіолетового опромінення 

листків махорки N.rustica L. через 7 днів після інфільтрації  

 

За результатами спектрофлуорометричного вимірювання інтенсивності 

флуоресценції білка GFP було встановлено, що найвищий рівень 

флуоресценції, а саме – 1,06 ± 0,03 у.о., спостерігався при використанні в 

конструкції промотору D35SCaMV Р (рис. 3.12, табл. 3.4). Найнижчий 

статистично достовірний показник флуоресценції – 0,12 ± 0,02 у.о. було 
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зафіксовано при використанні в генетичній конструкції промотора LHB1B1 Р. 

Інтенсивність флуоресценції GFP при використанні в генетичних векторах 

промоторів 35SCaMV Р, LHB1B2 Р, Rbcs2B Р, RbcS1B Р була значно нижчою, 

і становила для даних конструкцій відповідно 0,62 ± 0,02; 0,27 ± 0,02; 

0,28 ± 0,02; 0,13 ± 0,01 у.о. Значення інтенсивності флуоресценції GFP, 

одержані при використанні в транскрипційних векторних системах промоторів 

RbcS1B Р та LHB1B1 Р, а також LHB1B2 Р та RbcS2B Р, статистично не 

відрізнялись. В той же час, за використання промоторів 35S CaMV Р, 

D35SCaMV Р, LHB1B2 Р/RbcS2B Р, RbcS1B Р/LHB1B1 Р різниця рівня 

флуоресценції рекомбінантного білка GFP була статистично обґрунтованою. 

 

 

Рис. 3.12 Спектрофлуорометричний аналіз інтенсивності флуоресценції 

білка GFP в листкових тканинах махорки 

Примітки: буквами (а, б, в, г) на графіку позначені зразки для яких існує 

істотна різниця значень 
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Таблиця 3.4 

Рівень інтенсивності флуоресценції GFP в тканинах махорки 

 

Генетична 

конструкція/промотор 

Середнє значення 

рівнів 

флуоресценції 

білка, у.о. 

Похибка середнього 

значення 

pSPV2303/D35SCaMV P 1,06 ±0,03 

pSPV2301/35SCaMV Р 0,62 ±0,02 

pSPV2304/RbcS2B P 0,28 ±0,02 

pSPV2302/RbcS1B P 0,13 ±0,01 

pSPV2306/LHB1B2 P 0,27 ±0,02 

pSPV2305/LHB1B1 P 0,12 ±0,02 

K GV3101 0,01 ±0,01 

K НТ 0,02 ±0,01 

НІР0,05 0,14 

 

У деяких випадках можливість використання гена gfp для транзієнтної 

експресії в тканинах рослин обмежена внаслідок низької чутливості методу 

детекції [245]. Живі клітини мають автофлуоресценцію в зеленій області 

спектра, тому для отримання сигналу флуоресценції GFP, що вдвічі перевищує 

фоновий сигнал у клітині, потрібно принаймні 1 мкмоль білка. Таку високу 

концентрацію білка для успішної детекції сигналу флуоресценції може 

забезпечити транскрипційна система із сильним промотором. Необхідно 

відмітити, що фенольні та інші сполуки можуть маскувати флуоресценцію 

GFP [245-248]. 

Визначення рівня експресії гена gfp, за транзієнтної трансформації рослин 

конструкціями з різними промоторними послідовностями, проводили також за 

кількісними показниками водорозчинних білків. Так, концентрація 

водорозчинних білків у агроінфільтрованих тканинах махорки була 

максимальною – 1921 ± 2,0 мкг/мл при використанні D35SCaMV Р промотора, 
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а мінімальною – 1086 ± 2,7 мкг/мл при використанні в генетичній конструкції 

промотору LHB1B1 Р. Концентрація загальних водорозчинних білків за 

використання промоторів 35SCaMV Р, LHB1B2 Р, RbcS2B Р та RbcS1B Р, 

становила: 1743 ± 2,0; 1611 ± 3,6 та 1626 ± 2,0; 1102 ± 4,0 мкг/мл відповідно. 

Необхідно відмітити значне зростання вмісту білків в тканинних екстрактах 

цих рослин порівняно з контролями К GV3101 та К НТ, вміст водорозчинних 

білків у яких складав 546 ± 2,0 мкг/мл і 559 ± 3,6 мкг/мл відповідно (табл. 3.5). 

Концентрація водорозчинних білків статистично не відрізнялась за 

використання промоторів RbcS1B Р та LHB1B1 Р, а також LHB1B2 Р та 

RbcS2B Р. Статистичну різницю концентрації загальних водорозчинних білків 

виявлено для промоторів: 35S CaMV Р, D35S Р CaMV, LHB1B2 Р/RbcS2B Р, 

RbcS1B Р/LHB1B1 Р.  

 

Таблиця 3.5 

Концентрація загальних водорозчинних білків у екстрактах 

листкових тканин махорки 

 

Генетична 

конструкція/промотор  

Середній показник і стандартне відхилення 

концентрації загальних водорозчинних білків, 

мкг/мл 

 

К GV3101 546 ± 2,0 

К тканини листка 559 ± 3,6 

pSPV2303/D35SCaMV P 1921 ± 2,0 

pSPV2301/35SCaMV Р 1743 ± 2,0 

pSPV2305/LHB1B1 P 1086 ± 2,7 

pSPV2306/LHB1B2 P 1611 ± 3,60 

pSPV2304/RbcS2B P 1626 ± 2,0 

pSPV2302/RbcS1B P 1102 ± 4,0 

НІР0,05 28,66 
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Для виявлення репортерного білка в екстрактах нами було проведено 

електрофорез в ПААГ. Після розділення водорозчинних білків ми 

спостерігали присутність GFP в гелі, освітлюючи його ультрафіолетовим 

світлом (рис. 3.13 а). Інші білки візуалізували (рис. 3.13 б), фарбуючи гель 

розчином Кумасі [236]. Оцінювання вмісту рекомбінантного білка GFP в гелі 

після електрофорезу проводили за результатами значень, отриманими після 

денситометричного аналізу в програмі GelAnalyzer 19.1., зіставляючи 

показники для рекомбінантного та стандартного білка GFP масою 1 мкг.  

 

 

Рис. 3.13. Електрофоретичне розділення білків у поліакриламідному гелі 

 а) результати нативного електрофорезу (детекція білка GFP в 

ультрафіолетовому світлі); 1-6 – білкові екстракти тканин N. rustica , у яких 

ген gfp тимчасово експресується; 7 – екстракти із неінфільтрованих 

конструкціями тканин рослин, К НТ; 8 – екстракти із контрольних рослин 
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N. rustica, інфільтрованих штамом GV3101A. tumefaciens без цільового вектора 

(К GV3101); 

б) результати електрофорезу за денатурації зразків: 1-6 – білкові 

екстракти тканини N. rustica, у яких ген gfp тимчасово експресується під 

контролем різних промоторів (білок GFP позначається стрілкою); 7 та 8 – 

екстракти контролів N. rustica: з неінфільтрованих тканин (К НТ) та тканин 

інфільтрованих штамом GV3101 A. tumefaciens без цільового вектора 

(К GV3101) відповідно; 9 – стандартний GFP (концентрація 1 мкг); 10 – 

білковий маркер молекулярної маси (PageRuler™ Prestained Protein Ladder) 

 

Наступним завданням нашої роботи було встановити залежність рівня 

накопичення рекомбінантного GFP від вибору промотора в генетичній 

конструкції. Так, нами було встановлено, що найвищий рівень накопичення 

рекомбінантного білка (0,3045 ± 0,0097 г/кг сирої речовини рослинної 

біомаси) GFP спостерігається в рослині за використання конструкції з 

промотором D35SCaMV Р, а найнижчий (0,0562 ± 0,0089 г/кг сирої речовини 

рослинної біомаси) – за використання промотора LНВ1B1 Р (табл. 3.6) 

Необхідно зазначити, що максимальне і мінімальне значення вмісту 

рекомбінантного білка відрізнялись між собою у 5,42 разів.  

Таблиця 3.6 

Концентрація рекомбінантного GFP в тканинах N. rustica 

 

Конструкція/промотор Вміст білка 

(г/кг) 

Похибка 

середнього 

значення 

pSPV2301/35SCaMV Р 0,2135 ±0,0079 

pSPV2302/RbcS1B 0,0625 ±0,0105 

pSPV2303/D35SCaMV Р 0,3045 ±0,0097 

pSPV2304/RbcS1B 0,1255 ±0,0125 

pSPV2305/LHB1B1 0,0562 ±0,0089 

pSPV2306/LHB1B2 0,1135 ±0,0156 

НІР0,05 0,0520 
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Як відомо, промотор 35SCaMV P найчастіше використовується для 

експресії трансгенів у рослинах, що забезпечує високий рівень конститутивної 

експресії у дводольних та дещо слабший у однодольних видів рослин. 

Удосконалений промотор D35SCaMV Р має дублювання нуклеотидної 

послідовності з –343 до –90, що забезпечує підсилення експресії трансгенів у 

разі використання такого промотора в генетичній конструкції. Так, Wally і 

співавт. показали, що при використанні подвійного промотора D35SCaMV Р 

рівень експресії гена gus в трансгенних лініях моркви (Daucus carota L.) 

збільшувався вдесятеро порівняно з рівнем його експресії за використання 

промотора 35SCaMV Р [249]. 

У наших дослідженнях, за використання при транзієнтній трансформації 

тканин махорки промотора 35SCaMV Р, вміст рекомбінантного білка GFP 

становив 0,2135 ± 0,0079 г/кг сирої речовини рослинної біомаси, що в 1,43 

разів нижче ніж при використанні промотора D35SCaMV Р. Таке підвищення 

експресії генів фіксують і інші дослідники на різних культурах та з іншими 

генами [250, 251]. Так, при порівнянні рівнів експресії гена gus, що 

контролювався D35SCaMV Р або 35SCaMV Р промоторами, було відзначено 

підвищення рівня експресії цього гена в трансгенних бородатих коренях 

рослин огірка (Cucumis sativus) саме у випадку використання промотора 

D35SCaMV Р [250]. Подібні результати були оримані Patro зі співавт. (2015) за 

транзієнтної трансформації протопластів тютюну векторами з геном gus під 

контролем D35SCaMV Р. Автори відзначали майже чотирикратне підвищення 

рівня експресії гена gus за використання в конструкції D35SCaMV Р 

промотора [251]. За результатами досліджень Li і співавт. (2001), високий 

рівень транзієнтної та стабільної експресії гена egfp, який контролювався 

D35SCaMV Р промотором спостерігався у різних тканинах і органах 

винограду (Vitis vinifera) [252].  

Рівні накопичення рекомбінантного GFP під контролем промоторів 

RbcS2B Р, LHB1B2 Р та RbcS1B Р при транзієнтній трансформації тканин 

махорки становили 0,1255 ± 0,0125, 0,1135 ± 0,0156, 0,0625 ± 0,0105 г/кг сирої 

речовини рослинної біомаси, що відповідно у 2,43, 2,68 та 4,87 разів нижче, ніж 
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за використання промотора D35SCaMV Р. Рівні експресії гена gfp статистично 

не відрізнялись між собою при використанні RbcS1B Р та LHB1B1 Р, а також 

LHB1B2 Р та RbcS2B Р. Статистичну різницю рівня накопичення 

рекомбінантного білка GFP було встановлено нами у випадку використання у 

векторах промоторів 35S CaMV Р, D35SCaMV Р, LHB1B2 Р/RbcS2B Р, 

RbcS1B Р/LHB1B1 Р. 

При вивченні транзієнтної експресії гена gus в тютюні N. tabacum   

Kapulnik і співавт. (2005) встановили, що використання промотора LНВ1B2 Р 

призводило до зменшення рівня експресії гена gus, порівняно із 35SCaMV Р 

промотором у 3,2 рази [253]. Рівень експресії гена gfp, а саме накопичення 

рекомбінантного білка в листових пластинах махорки, в наших дослідженнях 

при використанні промотора LНВ1B2 Р був нижчий у 1,88 та у 2,68 разів, ніж 

під контролем 35SCaMV Р і D35S Р CaMV промоторів відповідно.  

Високий рівень експресії перенесених генів в різних тканинах 

спостерігається за використання в генетичній інженерії на різних культурах 

промоторів генів родини rbcS. Так, Cui і співавт. (2015) порівнювали рівні 

експресії перенесеного гена gus, керовані промотором гена РуБісКо (ProRbcS)  

сої (Glycine max) та 35SCaMV Р промотором у листках, пагонах і коренях 

трансгенного тютюну. Результати їх досліджень свідчать про однаковий 

рівень експресії гена gus в листках рослин тютюну при використанні обох 

промоторів, а в коренях та пагонах рівень експресії гена gus, контрольованого 

промотором ProRbcS , був відповідно у 3 та 5 разів вищим, ніж у випадку 

використання в конструкції промотора 35SCaMV Р [254]. 

За порівняльного аналізу рівня експресії гена gus під контролем 

промотора гена rbcs1, виділеного з солодкої картоплі, та промотора 

35SCaMV Р було встановлено, що рівні експресії гена gus в трансгенних 

рослинах Arabidopsis при використанні обох промоторів істотно не 

відрізнялись [255]. Подібні результати були отримані Kushwash (2016), який у 

своїй роботі також відзначав високий рівень експресії гена gus в різних 

тканинах рослин при використанні промотора гена rbcs2b, виділеного з 

A. thaliana [256]. Транзієнтна експресія гена люциферази (luciferase) значно 



105 
 

зростала в різних тканинах рослин отруйного плюща за використання 

промотора RbcS1B Р, виділеного з A. thaliana, [257].  

Таким чином, результати дисертаційної роботи, отримані під час 

дослідження транзієнтної трансформації Nicotiana rustica L. конструкціями з 

різними промоторними послідовностями, свідчать про високий рівень 

експресії гена gfp під контролем подвійного D35SCaMV Р промотора та 

підтверджують результати, отримані дослідниками раніше на інших 

рослинних моделях.  

 

3.3 Порівняння рівнів експресії гена gfp при Agrobacterium-

опосередкованій транзієнтній трансформації Nicotiana rustica L. в 

позаклітинному та різних клітинних компартментах 

 

Транзієнтна трансформація рослин є цінним інструментом для багатьох 

аспектів вивчення функціональної геноміки та тестування регуляторних 

елементів. Цей метод можна використовувати як для надмірної експресії, так і 

для сайленсингу генів-кандидатів. Часто, в біотехнологічних цілях, 

рекомбінантні білки направляють у певний клітинний або позаклітинний 

компартмент, оскільки саме локалізація рекомбінантного білка є 

визначальним фактором стабільності, якості і кінцевого виходу продукту. Для 

досягнення спрямованого транспорту білка в генетичних конструкціях 

використовують послідовності сигнальних пептидів [126]. 

 

3.3.1 Створення генетичних конструкцій для вивчення рівнів експресії 

гена gfp при Agrobacterium-опосередкованій транзієнтній трансформації 

Nicotiana rustica L. в позаклітинному та різних клітинних компартментах 

 

Для дослідження накопичення рекомбінантного білка в різних 

компартментах, за допомогою методу молекулярного клонування Golden Gate, 

було створено три генетичні конструкції – pSPV2307, pSPV2308, pSPV2309. 
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Для локалізації рекомбінантного білка в цитозолі використано конструкцію 

pSPV2303, яка не несе спрямовуючих сигнальних пептидів (рис. 3.14).  

 

 

Рисунок 3.14. Схема Т-ДНК створених генетичних конструкцій з 

послідовностями різних сигнальних пептидів 

 

Для досліджень використали сигнальні пептиди, які за літературними 

даними найчастіше використовуються при створенні генетичних векторів: 

апопластний сигнальний пептид гена альфа-амілази 3A (RAmy3A) рису 

(pSPV2307), мітохондріальний сигнальний пептид цитохром С-оксидази 

дріжджів, Saccharomyces cerevisiae (ScCoxIV, pSPV2308), синтетичний 

хлоропластний сигнальний пептид рибулозобісфосфаткарбоксилази (RbcS, 

pSPV2309). Окрім сигнальних пептидів, векторні конструкції містили такі 

елементи: D35SCaMV Р промотор; 5’Ω TMV, 35S Т термінатор та кодуючу 

послідовність репортерного гена gfp.  

Створені генетичні конструкції перевіряли на наявність згаданих 

компонентів методом рестрикційного аналізу (рис. 3.15 а). Для цього 

використовували ендонуклеазу рестрикції Bgl II, яка розрізає відібрані 

вектори на фрагменти довжиною: pSPV2307 – 5880, 327 п.н.; pSPV2308 – 

5828, 327 п.н.; pSPV2309 – 5828, 327 п.н. За результатами рестрикційного 

аналізу, вектори містили фрагменти рестрикції очікуваного розміру і були 

придатними для трансформації компетентних клітин 

Agrobacterium tumefaciens штаму GV3101. Після трансформації бактеріальних 

клітин відбирали окремі колонії, в яких методом ПЛР визначали наявність 

рекомбінантних плазмід з геном gfp. ПЛР-ампліфікацію нуклеотидної 

послідовності гена gfp здійснювали з використанням специфічних праймерів, 
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при цьому розмір отриманих ампліконів – 717 п.н. відповідав очікуваному 

(рис. 3.15 б).  

Таким чином, нами було підтверджено правильність збірки всіх елементів 

модульної системи та отримано 3 генетичні конструкції, які відрізнялись між 

собою послідовностями сигнальних пептидів [117]. 

 

 

Рисунок 3.15 Перевірка генетичних конструкцій рестрикційним аналізом 

та за допомогою ПЛР. 

Примітки (стрілкою вказані очікувані фрагменти ДНК): а) рестрикційний 

аналіз: 1-3 плазмідної ДНК, 4-Маркер довжин фрагментів 250-10000 п.н.; б) 

ПЛР отриманих колоній A. tumefaciens L. штаму GV3101: 1-негативний 

контроль (вода), 2-позитивний контроль , 3-маркер довжин фрагментів 100-

1000 п.н., 4-pSPV2307, 5-pSPV2308, 6-pSPV2309, 7-маркер довжин фрагментів 

100-1000 п.н. 

 

3.3.2 Транзієнтна трансформація Nicotiana rustica L. конструкціями 

для різної локалізації рекомбінантного білка 

 

Для вивчення впливу сигнальних пептидів і локалізації рекомбінантного 

білка GFP на рівень його накопичення рослини махорки (N. rustica) 
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транзієнтно трансформували створеними генетичними конструкціями: 

pSPV2303, pSPV2307, pSPV2308, pSPV2309. 

Експресію гена gfp детектували на 7 день після інфільтрації (рис. 3.16) 

візуально та методом спектрофлуорометричного аналізу. 

 

 

Рис. 3.16. Транзієнтна експресія гена gfp в тканинах махорки N. rustica L. 

(ультрафіолетове освітлення) 

 

За результатами спектрофлуорометричного аналізу, найвищий рівень 

флуоресценції – 0,94 ± 0,05 у.о. спостерігався при локалізації білка в цитозолі 

у випадку відсутності в конструкції сигнальних пептидів (табл. 3.7, рис. 3.17), 

тоді як найнижчий рівень флуоресценції нами було встановлено при 

використанні апопластного сигнального пептиду – 0,11 ± 0,03 у.о. Рівні 

флуоресценції білка GFP при використанні в конструкціях хлоропластного або 

мітохондріального сигнальних пептидів істотно не відрізнялися між собою, і 

становили 0,27 ± 0,04 та 0,38 ± 0,04 у.о. відповідно.  
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Таблиця 3.7 

Рівень інтенсивності флуоресценції GFP в тканинах махорки 

Генетична 

конструкція/компартмент 

Середнє значення 

рівнів флуоресценції 

білка, у.о.  

Похибка середнього 

значення 

pSPV2307/апопласт 0,11 ±0,03 

pSPV2303/цитозоль 0,94 ±0,05 

pSPV2308/мітохондрія 0,27 ±0,04 

pSPV2309/хлоропласт 0,38 ±0,04 

К GV3101 0,01 ±0,01 

К НТ 0,02 ±0,01 

НІР0,05 0,21 

 

 

Рис.3.17 Спектрофлуорометричний аналіз інтенсивності флуоресценції 

білка GFP в тканинах махорки. 

Примітки: буквами (а, б, в) на графіку позначені зразки для яких існує 

істотна різниця значень 
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Сумарна концентрація водорозчинних білків у агроінфільтрованих 

тканинах махорки, визначена методом Бредфорда, також була 

максимальною – 1917 ± 4,4 мкг/мл, саме у випадку локалізації білка в 

цитозолі, а мінімальною – 1087 ± 2,0 мкг/мл, за його локалізації в апопласті, 

що було статистично підтверджено (табл. 3.8). Концентрація загальних 

водорозчинних білків, при локалізації білка в мітохондріях та хлоропласті, 

статистично не відрізнялася та дорівнювала 1625 ± 2,5 і 1647 ± 2,6 мкг/мл 

відповідно[117]. 

 

 

Таблиця 3.8 

Концентрація загальних водорозчинних білків у екстрактах 

листкових тканин махорки 

 

Генетична 

конструкція/компартмент 

Середній показник і стандартне відхилення 

концентрації загальних водорозчинних білків, 

мкг/мл 

pSPV2307/апопласт 1087 ± 2,0 

pSPV2303/цитозоль 1917 ± 4,4 

pSPV2308/мітохондрія 1625 ± 2,5 

pSPV2309/хлоропласт 1647 ± 2,6 

К GV3101 556 ± 2,7 

К НТ 547 ± 3,9 

НІР0,05 29,95 

 

Для ідентифікації репортерного білка GFP в тканинних екстрактах, нами 

було здійснено електрофоретичне розділення водорозчинних білків у 

поліакриламідному гелі. За результатами аналізу електрофореграм в 

ультрафіолетовому світлі, білок-репортер GFP детектувався в екстрактах 

рослин трансформованих транзієнтно конструкціями у яких ген gfp 

експресувався під контролем різних сигнальних пептидів (рис. 3.18 а). У 
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контрольних рослинах N. rustica, інфільтрованих штамом GV3101 

A. tumefaciens (К GV3101) або неінфільтрованих (К НТ), репортерний білок не 

виявлявся. Інші білки, нездатні до флуоресценції за освітлення 

ультрафіолетом, візуалізували фарбуючи гель розчином (рис. 3.18 б) Кумасі 

[236]. 

 

Рис. 3.18. Електрофоретичне розділення білків у поліакриламідному гелі 

 а) результати нативного електрофорезу (детекція білка GFP в 

ультрафіолетовому світлі); 1-4 – білкові екстракти тканин N. rustica, у яких ген 

gfp тимчасово експресується; 7 – екстракти із неінфільтрованих конструкціями 

тканин рослин, К НТ; 8 – екстракти із контрольних рослин N. rustica, 

інфільтрованих штамом GV3101 A. tumefaciens без цільового вектора 

(К GV3101); 

б) результати електрофорезу за денатурації зразків: 2-5 – білкові 

екстракти тканини N. rustica, у яких ген gfp тимчасово експресується в різних 

компартментах (білок GFP позначається стрілкою); 1 та 6 – екстракти 



112 
 

контролів N. rustica: з неінфільтрованих тканин (К НТ) та тканин 

інфільтрованих A. tumefaciens штамом GV3101 без цільового вектора 

(К GV3101; 7 – стандартний GFP (концентрація 1 мкг); 8 – білковий маркер 

молекулярної маси (PageRuler™ Prestained Protein Ladder) 

 

Електрофоретичні профілі рекомбінантних білків GFP, які утворювались 

за транзієнтної експресії гена gfp у результаті інфільтрації конструкціями 

рослин махорки та накопичувались в різних компартментах, зіставляли з 

стандартним білком GFP масою 1 мкг. Встановлено, що найвища концентрація 

рекомбінантного білка GFP (0,2785 ± 0,0078 г/кг сирої речовини рослинної 

біомаси) спостерігалась при його накопиченні в цитозолі (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9 

Концентрація рекомбінантного GFP у тканинах N. rustica 

 

Генетична 

конструкція/компартмент  

Вміст білка GFP, 

(г/кг) 

Похибка середнього 

значення 

pSPV2303/цитозоль 0,2785 ± 0,0078 

pSPV2307/апопласт 0,0612 ± 0,0089 

pSPV2308/мітохондрія 0,1334 ± 0,0149 

pSPV2309/хлоропласт 0,1467 ± 0,0097 

НІР0,05 0,049 

 

Незважаючи на те, що деякими дослідниками [258, 259] було показано 

зростання рівнів експресії цільових генів за використання в генетичних 

векторах сигнальних хлоропластних пептидів, у наших дослідженнях для 

махорки подібні результати не підтвердилися. Вважають [260, 261], що дія 

хлоропластних сигнальних пептидів є специфічною, і використання їх у 

конструкціях часто призводить до зниження рівня експресії генів інтересу. З 

огляду на ці особливості хлоропластних сигнальних пептидів, дослідникам 

доводиться оптимізовувати їх нуклеотидні послідовності. За результатами 



113 
 

наших експериментів, концентрація рекомбінантного білка при використанні 

хлоропластного сигнального пептида (0,1467 ± 0,0097 г/кг сирої речовини 

тканин) була в 1,90 разів нижчою за таку у разі накопиченні білка в цитозолі, і 

різниця між показниками була статистично достовірною. 

Для транспортування цільових білків у мітохондрії, що досить часто 

необхідно у практичних та фундаментальних дослідженнях, використовують 

сигнальний пептид ScCovIV [262-264]. За використання в наших дослідженнях 

мітохондріального сигнального пептида при транзієнтній трансформації 

тканин махорки, накопичення рекомбінантного білка GFP виявилось у 2,08 

разів нижче, ніж накопичення білка у цитозолі, і складало 0,1334 ± 0,00149 г/кг 

сирої речовини тканин. Концентрація рекомбінантного білка при використанні 

в генетичному векторі апопластного сигнального пептида становила 

0,0612 ± 0,0089 г/кг сирої речовини тканин, що в 4,55 разів нижче, ніж у 

цитозолі.  

Таким чином, використовуючи сигнальні пептиди для локалізації білків у 

відповідних компартментах, можна регулювати рівні експресії генів. Загалом, 

накопичення білка в тому чи іншому компартменті залежить, в першу чергу, 

від послідовностей самих сигнальних пептидів. 

3.4 Порівняння рівнів експресії гена gfp при Agrobacterium-

опосередкованій транзієнтній трансформації Nicotiana rustica L. 

конструкціями з різними 5’-послідовностями, що не транслюються 

 

Молекули РНК можуть мати різні структури та використовувати різні 

механізми, які можуть забезпечити додатковий рівень контролю експресії 

генів. До таких механізмів відносяться: регулювання кеп-залежної ініціації 

трансляції шляхом ремоделювання структур РНК опосередкованого 

геліказами, кеп-незалежна ініціація трансляції через внутрішні області 

посадки рибосоми (internal ribosome entry sites, IRES), модифікація мРНК та 

інші спеціалізовані шляхи трансляції [101]. Одним із елементів регуляції 

експресії генів є 5’- послідовності, що не транслюються.  
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3.4.1 Створення конструкцій для вивчення впливу 5’-послідовностей, 

що не транслюються, на рівні експресії гена gfp при Agrobacterium-

опосередкованій транзієнтній трансформації Nicotiana rustica L.  

 

Для дослідження впливу 5’-послідовностей, що не транслюються 

(5’UTR), на рівень експресії гена gfp за допомогою методу молекулярного 

клонування Golden Gate було створено шість генетичних конструкцій з 

різними 5’UTR’s – pSPV2303, pSPV2310, pSPV2311 pSPV2312 pSPV2317 

pSPV2318 (рис. 3.19). У цих генетичних векторах використовували наступні 

5’UTR: 5’UTR Ω  Х-вірусу картоплі, (5’UTR Ω PVX, pSPV2310), 5’Ω TMV 

(pSPV2303), 5’UTR1 та 5’UTR2 вірусу огіркової мозаїки (5’UTR CMV1- 

pSPV2317 та 5’UTR CMV2-pSPV2311 відповідно), 5’UTR гена 2B родини 

генів, що кодують домени малої субодиниці рибулозобісфосфаткарбоксилази 

(5’UTR RbcS2B) виділену із рослин Різушки Таля (А. thaliana) (pSPV2312), а 

також, в якості контролю, використовували конструкцію без послідовності 

5’UTR (pSPV2318). 

Окрім послідовності 5’UTR конструкції складались із таких елементів: 

D35SCaMV Р промотора, 35S Т термінатора та кодуючої послідовності гена 

gfp. 

 

 

Рис.3.19 Схема Т-ДНК створених генетичних конструкцій з різними 

5’UTR’s. 

 

У результаті було створено шість генетичних конструкцій, що 

відрізнялись тільки послідовностями 5’UTR. Біло-блакитна селекція 
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дозволила швидко детектувати колонії (білого кольору) з ймовірно 

позитивним результатом.  

Створені конструкції перевіряли ПЛР та рестрикційним аналізом 

(рис. 3.20 а, 3.20 б).  

 

 

Рисунок 3.20 Перевірка створених конструкцій 

а) М – Маркер довжин фрагментів 250-10000 п.н. (bp); pSPV2310, 

pSPV2311, pSPV2312, pSPV2317, pSPV2318 – продукти рестрикції плазмідної 

ДНК створених конструкцій (вказані червоною стрілкою); б) «-» – негативний 

контроль (вода), «+» – позитивний контроль; pSPV2310, pSPV2311, pSPV2312, 

pSPV2317, pSPV2318 – ПЛР аналіз колоній A. tumefaciens штаму GV3101 з 

генетичними векторами (фрагменти вказані червоною стрілкою); М – маркер 

довжин фрагментів 100-3000 п.н (bp). 

 

Для рестрикційного аналізу використовували ендонуклеазу рестрикції 

Bgl II та отримали наступні довжини фрагментів для конструкцій: pSPV2310 – 

5828, 327 п.н.; pSPV2311 – 5820, 327 п.н.; pSPV2312 – 5791, 327 п.н.; 

pSPV2317 – 5805, 327 п.н.; pSPV2318 – 5723, 327 п.н. Ген gfp після 

трансформації клітин A. tumefaciens штаму GV3101 детектували за допомогою 

ПЛР зі специфічними праймерами. Амплікони очікуваного розміру (717 п.н.) 
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виявляли після електрофоретичного розділення продуктів ПЛР в 1,5% 

агарозному гелі. 

За результатами дослідження отримано шість генетичних конструкцій та 

перевірено правильність їх збірки, для подальшої транзієнтної трансформації 

махорки [107]. 

 

3.4.2 Транзієнтна трансформація рослин Nicotiana rustica L. 

конструкціями з різними 5’- послідовностями, що не транслюються  

 

Для вивчення впливу 5’-послідовностей, що не транслюються, на 

регуляцію рівнів експресії гена gfp рослини махорки (N. rustica) 

трансформували транзієнтно створеними конструкціями pSPV2303, pSPV2310, 

pSPV2311, pSPV2312, pSPV2312, pSPV2318. 

Експресію гена gfp детектували на 7 день після інфільтрації візуально 

(рис. 3.21) та проводили спектрофлуорометричний аналіз (рис. 3.22). 

 

Рис. 3.21 Транзієнтна експресія гена gfp в тканинах махорки N.rustica 

(ультрафіолетове світло) 
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За результатами спектрофлуорометричного аналізу (рис. 3.22) найнижчий 

рівень флуоресценції детектували у рослинах, трансформованих вектором 

pSPV2318, який не мав у своєму складі послідовності 5’UTR. Рівень 

флуоресценції GFP у таких рослинах дорівнював 0,35 ± 0,02 у.о., а 

концентрація загальних водорозчинних білків – 1668 ± 2,8 мкг/мл (табл. 3.10, 

3.11). При використанні в генетичному векторі послідовності 5’Ω TMV 

(pSPV2303), яка найчастіше застосовується в біотехнологічних дослідженнях, 

рівень флуоресценції GFP становив 0,96 ± 0,05 у.о., а концентрація загальних 

водорозчинних білків – 1905 ± 5,2 мкг/мл.  

 

 

Рис. 3.22 Спектрофлуорометричний аналіз інтенсивності флуоресценції 

GFP в тканинах махорки. 

Примітки: буквами (а, б, в, г, д, є) на графіку позначені зразки для яких 

існує істотна різниця значень 
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Збільшення рівнів експресії генів за використання 5’Ω TMV було 

відзначено і іншими дослідниками [265-269]. Так, Gallie та ін. (1987) 

порівнювали здатність 5’-UTR різних вірусів – вірусу тютюнової мозаїки 

(TMV), вірусу жовтої мозаїки ріпи (TYMV), вірусу мозаїки люцерни (AMV), 

вірусу мозаїки бромусу (BMV), а також вірусу саркоми Рауса тварин (RSV) 

посилювати експресію репортерних генів у різних модельних системах 

(протопластах мезофілу тютюну, кишковій паличці (Escherichia coli) та 

ооцитах шпоркової жаби гладенької (Xenopus laevis). Автори встановили, що 

5’Ω TMV (штам U1) без G-залишків значно посилював експресію гена-

репортера у всіх досліджуваних клітинах-хазяїнах [265]. Наступні 

дослідження показали, що 5’Ω TMV послідовність функціонує для посилення 

експресії різних генів у стабільно або транзієнтно трансформованих рослинах 

широкого видового спектру [266-269].  

Незважаючи на той факт, що 5’-послідовності, які не транслюється, 

відіграють важливу роль у регуляції експресії гена, оцінити вклад кожного 

5’UTR у ефективність трансляції досить важко, до того ж точних критеріїв, за 

якими її встановлюють не існує [268]. Також показано, що декілька 5’UTR 

вищих рослин можуть функціонувати в якості енхансерів трансляції [269, 

270].  

За результатами наших досліджень, найвищий рівень експресії гена gfp 

спостерігається при використанні в генетичній конструкції 5’UTR RbcS2B 

(pSPV2312). Рівень флуоресценції GFP, в трансформованих даним вектором 

рослинаних тканинах, становив 1,38 ± 0,03 у.о. (табл. 3.10), а концентрація 

загальних водорозчинних білків 2822 ± 2,0 мкг/мл (табл. 3.11). 

При використанні 5’UTR СMV1 (pSPV2317), 5’UTR CMV2 (pSPV2311) 

або 5’UTR Ω PVX (pSPV2310) рівень флуоресценції GFP дорівнював, 

відповідно, 1,15 ± 0,02; 0,78 ± 0,02; 0,61 ± 0,03 у.о. (табл. 3.10), а концентрація 

водорозчинних білків, визначена у рослинах із відповідною конструкцією 

становила 2132 ± 3,2; 1868 ± 3,6; 1744 ± 2,0 мкг/мл (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.10 

Рівень інтенсивності флуоресценції GFP в тканинах махорки 

 

Генетична 

конструкція/5’UTR 

Середнє значення 

рівнів флуоресценції 

білка, у.о.  

Похибка середнього 

значення 

pSPV2312/5’UTR RbcS 1,38 ±0,03 

pSPV2303/5’ ΩTMV 0,96 ±0,05 

pSPV2317/5’UTR CMV1 1,15 ±0,02 

pSPV2311/5’UTR CMV2 0,78 ±0,02 

pSPV2310/5’UTR Ω PVX 0,61 ±0,03 

pSPV2318/без 5’UTR 0,35 ±0,02 

K GV3101 0,01 ±0,01 

K НТ 0,02 ±0,01 

НІР0,05 0,16 

 

Таблиця 3.11 

Концентрація загальних водорозчинних білків у екстрактах 

листкових тканин махорки 

Генетична 

конструкція/5’UTR 

Середній показник і стандартне відхилення 

концентрації загальних водорозчинних білків, 

мкг/мл 

pSPV2312/5’UTR RbcS 2822 ± 2,0 

pSPV2303/5’ ΩTMV 1905 ± 5,2 

pSPV2317/5’UTR CMV1 2132 ± 3,2 

pSPV2311/5’UTR CMV2 1868 ± 3,6 

pSPV2310/5’UTR Ω PVX 1744 ± 2,0 

pSPV2318/без 5’UTR 1668 ± 2,8 

К GV3101 565 ± 2,3 

К НТ 551 ± 3,2 

НІР0,05 20,78 
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Незважаючи на те, що за результатами деяких дослідників, за 

використання в генетичних векторах послідвностей 5’UTR СMV1 та 

5’UTR СMV2, підвищення рівня накопичення білка люцефирази відбувається 

на однаковому рівні, в наших експериментах рівень накопичення білка GFP за 

використання зазначених послідовностей відрізнявся між собою [271]. 

За результатами електрофорезу у поліакриламідному гелі, репортерний 

білок GFP виявлявся у фракціях водорозчинних білків тканинних екстрактів, 

отриманих із рослин, трансформованих усіма досліджуваними конструкціями 

(рис. 3.23 а). Білки, що не візуалізуються в гелі за освітлення його 

ультрафіолетом, виявляли фарбуючи гель розчином Кумасі (рис. 3.23 б ) [236]. 

 

Рис. 3.23 Електрофоретичне розділення білків у поліакриламідному гелі 

 а) результати нативного електрофорезу (детекція білка GFP в 

ультрафіолетовому світлі); 1,2-5-8 – білкові екстракти тканин N. rustica , у 
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яких ген gfp тимчасово експресується; 3 – екстракти із контрольних рослин 

N. rustica, інфільтрованих штамом GV3101 A. tumefaciens без цільового 

вектора (К GV3101); 4 – екстракти із неінфільтрованих конструкціями тканин 

рослин, К НТ;  

б) результати електрофорезу за денатурації зразків: 1-6 – білкові 

екстракти тканини N. rustica, у яких ген gfp тимчасово експресується (білок 

GFP позначається стрілкою); 7 та 8 – екстракти контролів N. rustica: з 

неінфільтрованих тканин (К НТ) та тканин інфільтрованих A. tumefaciens 

штамом GV3101 без цільового вектора (К GV3101); 9 – стандартний GFP 

(концентрація 1 мкг); 10 – білковий маркер молекулярної маси (PageRuler™ 

Prestained Protein Ladder) 

 

За результатами визначення вмісту білка GFP встановлено, що найвищий 

показник, а саме – 0,4192 ± 0,0089 г/кг сирої речовини рослинної біомаси, 

спостерігалась за використання в генетичному векторі послідовності 

5’UTR RbcS2B (табл. 3.12). Найнижчий же рівень накопичення 

рекомбінантного білка GFP (0,1292 ± 0,0078 г/кг сирої речовини тканин) 

спостерігався нами при використанні конструкції, що не містила послідовності 

5’UTR. Вміст рекомбінантного білка за використання послідовностей 

5’UTR СMV1, 5’UTR CMV2, 5’UTRΩPVX та 5’UTRΩTMV виявилась у 1,18 - 

2,29 разів нижчою за концентрацію GFP, що накопичувався в рослині за 

використання у векторах для трансформації 5’UTR RbcS2B. Загалом, нами 

встановлено, що рівні накопичення рекомбінантного білка для всіх 

досліджуваних конструкцій з 5’UTR істотно відрізнялись.  

Таблиця 3.12 

Концентрація рекомбінантного GFP у тканинах N. rustica 

 

Генетична 

конструкція/5’UTR 

Вміст білка (г/кг) Похибка 

середнього 

значення 

pSPV2312/5’UTR RbcS 
0,4192 ± 0,0089 
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pSPV2303/5’ ΩTMV 
0,3022 ± 0,0056 

pSPV2317/5’UTR CMV1 
0,3556 ± 0,0090 

pSPV2311/5’UTR CMV2 
0,2412 ± 0,0054 

pSPV2310/5’UTR Ω PVX 
0,1830 ± 0,0094 

pSPV2318/без 5’UTR 
0,1312 ± 0,0078 

НІР0,05 0,0506 

 

Показники рівнів експресії в тканинах махорки, отримані нами при 

аналізуванні інтенсивності флуоресценції, концентрації загальних 

водорозчинних білків та концентрації рекомбінантного білка GFP, 

статистично відрізнялись між собою для всіх досліджуваних конструкцій, а 

саме: pSPV2303, pSPV2310, pSPV2311, pSPV2312, pSPV2312, pSPV2318. 

 

3.5 Порівняння рівнів експресії гена gfp при Agrobacterium-

опосередкованій транзієнтній трансформації рослин Nicotiana rustica L. 

генетичними конструкціями з різними термінаторами 

 

Можливість експресії чужорідних генів у рослинних клітинах забезпечує 

потужний інструмент для дослідження функції конкретних генів. Крім того, 

створення генетично модифікованих рослин, які в результаті генетичних 

маніпуляцій набувають нових ознак, є надзвичайно корисним процесом як для 

сільського господарства, так і для промислового виробництва, чи задоволення 

потреб фармацевтичної галузі. Для розробки технології, яка б забезпечувала 

високий рівень експресії гетерологічних генів, одним із ключових параметрів є 

ефективність термінаторів, що використовуються в генетичній інженерії. 

Досить часто рівень експресії генів визначається саме ефективністю цих 

елементів генетичної конструкції, тому перед дослідниками постає завдання 

правильного вибору термінаторів при створенні генетичних векторів [272].  
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3.5.1 Створення генетичних конструкцій для вивчення впливу 

термінаторів на рівні експресії гена gfp при Agrobacterium-опосередкованій 

транзієнтній трансформації махорки Nicotiana rustica L.  

 

Для перевірки впливу термінаторів на рівень експресії гена gfp створили 

п’ять генетичних конструкцій pSPV2312, pSPV2313, pSPV2314, pSPV2315, та 

pSPV2316 (рис. 3.24), які відрізнялись між собою лише термінаторною 

послідовністю.  

 

 

Рис.3.24 Схема Т-ДНК генетичних конструкцій з різними термінаторами 

 

Використовували наступні термінатори: термінатор 7-го гена виділеного з 

A. tumefaciens (Atug7 Т, pSPV2313), термінатор гена манопінсинтази з 

A. tumefaciens (mas Т, pSPV2314), термінатор аденозин 5’-трифосфатази 

томатів Solanum lycopersicum L. (S. lycopersicum L.) (ATPase Т, pSPV2315), 

термінатор гістона H4 картоплі Solanum tuberosum L. (S. tuberosum L.) (Н4 Т, 

pSPV2316) та 35S термінатор вірусу мозаїки цвітної капусти (35S Т, 

pSPV2312). Окрім термінаторних послідовностей, конструкції складались із 

таких елементів: промотор D35SCaMV Р, 5’UTR RbcS2B та кодуюча 

послідовність гена gfp. 

Для перевірки створених генетичних конструкцій використовували ПЛР 

та рестрикційний аналіз (рис. 3.25 а, 3.25 б).  
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Рис. 3.25 Перевірка створених конструкцій 

а) М – маркер довжин фрагментів 250-10000 п.н.; продукти рестрикції 

плазмідної ДНК створених конструкцій; б) ПЛР аналіз отриманих колоній 

A. tumefaciens штаму GV3101; «-» - негативний контроль (вода), М – маркер 

довжин фрагментів 100-1000 п.н. (b.p.) 

 

Для рестрикційного аналізу використовували ендонуклеазу рестрикції 

Bgl II з наступними довжинами фрагментів: pSPV2312 – 5432, 327; pSPV2313 

– 6312, 327; pSPV2314 – 5848, 327; pSPV2315 – 5023, 1053, 327; pSPV2316 – 

4783, 1031, 327 п.н. При ПЛР аналізі ген gfp був детектований за допомогою 

специфічних праймерів, очікуваний розмір амплікона 717 п.н. 

За допомогою зазначених підходів, нами було підтверджено правильність 

збірки та отримано п’ять генетичних конструкцій для подальшої транзієнтної 

трансформації махорки [137]. 

 

3.5.2 Транзієнтна трансформація махорки Nicotiana rustica L. 

генетичними конструкціями з різними термінаторними послідовностями 

для порівняння рівнів експресії гена gfp  

 

Візуальну детекцію експресії гена gfp в тканинах махорки проводили на 7 

день після інфільтрації. Тканини рослин N. rustica візуально не відрізнялись у 

інфільтрованих та неінфільтрованих областях (рис. 3.26 а) при денному 

освітленні. Ділянки листка, інфільтровані векторами із послідовністю гена gfp, 

за рахунок флуоресценції GFP в ультрафіолетовому світлі «світились» 
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зеленим кольором (рис. 3.26 б). В якості негативного контролю (К GV3101) 

був використаний штам GV3101 A. tumefaciens без цільового вектора. 

 

Рис. 3.26 Транзієнтна експресія гена gfp в листках махорки N.rustica L.: 

а) денне освітлення; б) ультрафіолетове освітлення 

 

Як свідчать попередні дослідження, рівень флуоресценції безпосередньо 

корелює з рівнем експресії генів та накопиченням рекомбінантних білків [239, 240]. 

За допомогою спектрофлуорометричного аналізу встановлено (рис. 3.27), що 

найвищий рівень флуоресценції (1,79 ± 0,03 у.о.) спостерігався у тканинах 

N. rustica інфільтрованих конструкцією pSPV2313, що мала у своєму складі 

термінатор Atug7 Т (табл. 3.13). Найнижчий рівень флуоресценції – 0,63 ± 0,04 у.о., 

було виявлено нами при використанні конструкції pSPV2314 з термінатором Н4 Т. 

Рівень флуоресценції GFP за використання термінатора 35S Т (pSPV2312) становив 

1,40 ± 0,03 у.о. При використанні конструкції  pSPV2315 для транзієнтної 

трансформації, яка включає термінатор ATPase Т, рівень флуоресценції GFP 

становив 1,61 ± 0,02 у.о. Тканини, інфільтровані генетичним вектором, які включав 

mas Т термінатор, характеризувались рівнем флуоресценції із кількісним 

показником – 0,92 ± 0,04 у.о. Рівень флуоресценції в усіх зразках тканин, які 

транзієнтно експресували ген gfp під контролем різних термінаторів, статистично 

відрізнявся (табл. 3.14). 
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Рис. 3.27 Спектрофлуорометричний аналіз рівнів флуоресценції GFP в 

тканинах махорки. 

Примітки: буквами (а, б, в, г, д) на графіку позначені зразки для яких 

існує істотна різниця значень 

 

Таблиця 3.14 

Рівень інтенсивності флуоресценції GFP в тканинах махорки 

 

Генетична 

конструкція/термінатор 

Середнє значення 

рівнів флуоресценції 

білка, у.о.  

Похибка середнього 

значення 

pSPV2312/35S T 1,40 ±0,03 

pSPV2315/ATPase T 1,61 ±0,02 

pSPV2313/Atug7 T 1,79 ±0,03 

pSPV2314/mas T 0,92 ±0,04 
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pSPV2316/H4 T 0,63 ±0,04 

К НТ 0,01 ±0,01 

К GV3101 0,02 ±0,01 

НІР 0,05 0,16 

 

Під час транзієнтної експресії гена gfp, числові показники накопичення 

загальних водорозчинних білків залежали від обраних для конструкції 

термінаторів, і мали такі значення: 35S Т – 2444 ± 4,0 мкг/мл, ATPase Т – 

2637 ± 3,5 мкг/мл; Atug7 Т – 2844 ± 4,1 мкг/мл, mas Т – 1902 ± 3,2 мкг/мл, 

H4 Т – 1696 ± 2,9 мкг/мл (табл. 3.15). При аналізі вмісту загальних 

водорозчинних білків встановили, що показники в тканинах махорки 

статистично відрізнялись між собою для всіх досліджуваних генетичних 

конструкцій з різними термінаторами. Концентрація загальних водорозчинних 

білків у контролях K GV3101 та K НТ становила 554 ± 2,0 та 543 ± 4,5 мкг/мл 

відповідно, різниця між якими була статистично недостовірною. 

 

Таблиця 3.15 

Концентрація загальних водорозчинних білків у екстрактах 

листкових тканин махорки 

Генетична 

конструкція/термінатор 

Середній показник і стандартне відхилення 

концентрації загальних водорозчинних білків, 

мкг/мл 

pSPV2312/35S T 2444 ± 4,0 

pSPV2313/Atug7 T 2844 ± 4,1 

pSPV2314/mas T 1902± 3,2 

pSPV2315/ATPase T 2637 ± 3,5 

pSPV2316/H4 T 1696 ± 2,9 

К GV3101 554 ± 2,0 

К НТ 543 ± 4,5 

НІР0,05 20,78 



128 
 

Наявність флуоресценції GFP, яку детектували за освітлення 

ультрафіолетом поліакриламідного гелю із електрофоретично розділеними в 

ньому за неденатуруючих умов білками, свідчить про функціональну 

активність білка-репортера (рис. 3.28 а), У той же час, негативні контролі, як і 

очікувалось, не мали флуоресценції. Концентрацію GFP у перерахунку на 

кілограм сирої речовини по відношенню до маси стандарту GFP (1 мкг), 

визначали обробкою даних розділення білків поліакриламідного гелю 

(рис. 3.28 б) в програмі GelAnalyzer 19.1 (табл. 3.16). 

 

 

Рис. 3.28 Електрофоретичне розділення білків у поліакриламідному гелі 

а) результати електрофорезу за денатурації зразків: 1-6 – білкові 

екстракти тканини N. rustica, у яких ген gfp тимчасово експресується під 

контролем різних термінаторів (білок GFP позначається стрілкою); 7 та 8 – 

екстракти контролів N. rustica: з тканин інфільтрованих A. tumefaciens штамом 

GV3101 без цільового вектора (К GV3101) та неінфільтрованих тканин (К НТ); 

9 – білковий маркер молекулярної маси (PageRuler™ Prestained Protein 

Ladder); 10 – стандартний GFP (концентрація 1 мкг); 
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б) результати нативного електрофорезу (детекція білка GFP в 

ультрафіолетовому світлі); 1-5 – білкові екстракти тканин N. rustica , у яких 

ген gfp тимчасово експресується; 6 – екстракти із контрольних рослин 

N. rustica, інфільтрованих штамом GV3101 A. tumefaciens без цільового 

вектора (К GV3101); 7 – екстракти із неінфільтрованих конструкціями тканин 

рослин, К НТ;  

 

Таблиця 3.16 

Концентрація рекомбінантного GFP у тканинах N. rustica 

 

Генетична 

конструкція/термінатор 

Вміст білка 

(г/кг) 

Похибка середнього 

значення 

pSPV2313/Atug7 T 
0,5585 ±0,0120 

pSPV2314/mas T 
0,4670 ±0,0098 

pSPV2315/ATPase T 
0,3355 ±0,0077 

pSPV2316/H4 T 
0,1930 ±0,0042 

pSPV2312/35S T 0,4060 ±0,0084 

НІР 0,05 0,0556 

 

В результаті проведених досліджень нами було встановлено, що під 

контролем термінатора Atug7 Т показники накопичення рекомбінантного GFP 

були найвищими (0,5585 ± 0,0085 г/кг), і майже втричі перевищували найнижчі 

значення (0,1930 ± 0,0042 г/кг) його концентрації у рослинних тканинах, 

отримані за використання для регуляції експресії гена gfp термінатора гістону 

H4 Т . 

Для термінаторів 35S Т, mas Т та ATPase Т накопичення GFP становило 

0,4060 ± 0,0085; 0,3355 ± 0,0077; 0,4670 ± 0,0098 г/кг сирої речовини тканин, 

що в 1,38; 1,57; 1,20 разів відповідно нижче за концентрації GFP при 

використанні у конструкції Atug7 Т. Рівень накопичення рекомбінантного GFP 

статистично відрізнявся при використанні конструкцій з усіма 

досліджуваними термінаторами.  
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Раніше повідомлялось, що Atug7 Т і 35S Т термінатори позитивно 

впливали на стабільну та транзієнтну експресію гена cry2Ab, cry1Ac для 

забезпечення стійкості до шкідників [273]. Термінатор 35S Т часто 

використовується у генній інженерії як елемент Т-ДНК касет [274-277]. Так, за 

використання в експресійних касетах різних термінаторів, Оrdon із 

співавторами (2020) встановили залежність між рівнем експресії генів та 

використовуваним в касеті  термінатором. У дослідженнях було показано, що 

за транзієнтної експресії рослин N. benthamiana генетичними конструкціями з 

термінаторами Atug7 Т та ATPase Т, експресія гена gus була майже на 

однаковому рівні, тоді як наявність у векторах термінатора гістону H4 Т 

значно знижувала рівень активності гена gus, що знайшло своє підтвердження 

і в наших дослідженнях. Окрім того, дослідники встановили, що за 

використання термінатора 35S Т спостерігався найвищий рівень редагування 

гена gus, а за використання термінатора mas Т в експерименті ген-репортер 

мав значно вищу експресію, ніж за використання Atug7 [278]. Таким чином, 

отримані нами дані щодо найвищого рівня експресії репортерного білка за 

використання у конструкції термінаторної послідовності Atug7 протирічать 

даним представленим в літературі [137]. Така різниця в результатах може 

спостерігатись через непрямий контроль експресії гена gus. Тобто, дослідники 

робили висновок щодо сили термінатора та рівня експресії мутантного гена 

gus після його редагування, що залежало від білка Сas 9, який контролювався 

різними термінаторами. В наших дослідженнях оцінка термінаторів залежала 

від рівня експресії гена gfp, яку ці термінатори контролювали. 

 

3.6 Вплив білка-супресора сайленсингу Р19 на рівень експресії гена gfp 

при Agrobacterium-опосередкованій транзієнтній трансформації 

Nicotiana rustica L.  

 

Механізм «сайленсингу генів», що лежить в основі захисту рослин від 

вірусної інфекції та проявляється у зменшенні або усуненні наслідків 

зараження патогенами, також бере участь у регуляції експресії ендогенних 
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транскриптів генів [279]. Проблема сайленсингу генів гостро постає в 

генетичній інженерії, зокрема при використанні традиційних промоторів, 

оскільки рослини реагують на більшість трансгенів, ініціюючи реакцію 

сайленсингу генів [160]. 

Щоб протистояти замовчуванню генів, в основі якого лежить явище 

специфічного інгібування експресії гена за допомогою механізму 

інтерференції РНК, в процесі еволюції деякі віруси виробили різні стратегії. 

Однією з них є кодування білків, які пригнічують функціонування захисних 

механізмів РНК-інтерференції, і діють як супресори посттранскрипційного 

сайленсингу генів. Білок Р19 вірусу кущистої карликовості томатів (Tomato 

bushy stunt virus, TBSV) здатний функціонувати як потужний супресор 

сайленсингу генів. За допомогою Р19 TBSV, на основі спрямованого 

інгібування РНК-інтерференції, була розроблена нова біотехнологія створення 

трансгенних ліній рослин. Окрім того, Р19 застосовувався для підвищення 

рівнів експресії гетерологічних генів у рослинах [180], але його використання 

обмежувалось лише транзієнтною експресією, головним чином через 

негативний вплив білка при стабільній конститутивній експресії гена [280]. 

 

3.6.1 Створення генетичних конструкцій для вивчення впливу 

інгібітора сайленсингу р19 на рівні експресії гена gfp при Agrobacterium-

опосередкованій транзієнтній трансформації Nicotiana rustica L.  

 

Для вивчення впливу інгібітора сайленсингу Р19 на рівень експресії гена 

gfp використовували конструкції pSPV2313 та pSPV2324 (рис.3. 29). 

Конструкція pSPV2324, окрім транскрипційної одиниці pSPV2313, містила 

додатково транскрипційну одиницю pSPV2323 з геном p19 під контролем 

35SCaMV Р промотора, 5’Ω TMV та термінатора гена октапінсинтази (ocs) 

виділеного із A. tumefaciens. Для створення конструкції pSPV2324 

транскрипційні одиниці (pSPV2313 та pSPV2323) були клоновані в один 

кінцевий вектор, і, таким чином, було створено генетичну конструкцію, яка 

містила гени синтезу gfp та білка-супресора p19.  
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Рис.3.29 Схема Т-ДНК генетичних конструкцій з транскрипційними 

одиницями для генів gfp та p19 

 

Використання C-red селекції (рис. 3.30 в) допомогло швидко детектувати 

колонії E. coli (білого кольору) із створеним вектором pSPV2324. Створену 

конструкцію перевіряли ПЛР та рестрикційним аналізом, які підтвердили 

правильність збірки всіх елементів ДНК. Для рестрикційного аналізу 

використовували рестриктазу Bgl II з наступними довжинами фрагментів 

рестрикції: 6014, 1251, 327 п.н. (рис. 3.30 а). Після трансформації 

компетентних клітин Agrobacterium tumefaciens на отриманих колоніях 

проводили ПЛР з праймерами до гена gfp (рис. 3.30 б) з очікуваним розміром 

амплікону 717 п.н. 

 

 

Рис. 3.30 Електрофореграми розділення продуктів рестрикції та 

ампліфікації створеної конструкції pSPV2324 (стрілкою вказані фрагменти 

ДНК): а) рестрикційний аналіз: М – маркер довжин фрагментів 250-
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10000 b.p. (п.н.); pSPV2324 – фрагменти ДНК рестрикційного аналізу 

конструкції pSPV2324; б) ПЛР аналіз зі специфічними праймерами до гена 

gfp: pSPV2324 – фрагмент ампліфікації для конструкції pSPV2324; 

«+контроль» – позитивний контроль; Маркер – маркер довжин фрагментів 

100-1000 b.p. (п.н.); «-контроль» – негативний контроль; в) C-red селекція 

колоній E. coli після трансформації. 

 

Після проведення молекулярно-генетичних аналізів було підтверджено 

відповідність створеної генетичної конструкції параметрам вектора, що був 

створений in silico. В результаті проведеного клонування, трансформації та 

перевірки бактеріальних колоній нами було створено лінію агробактерії, що 

несе генетичний вектор pSPV2324 для подальшої роботи у рослинних 

системах експресії [167]. 

 

3.6.2 Agrobacterium-опосередкована транзієнтна трансформація 

махорки Nicotiana rustica L. для вивчення впливу інгібітора сайленсингу р19 

на рівень експресії гена gfp 

 

Для дослідження впливу р19 на експресію гена gfp нами було 

інфільтровано тканини махорки конструкціями pSPV2313 та pSPV2324. 

Інфільтровані ділянки (рис. 3.31) з векторами, які включали ген gfp, 

демонстрували флуоресценцію GFP в ультрафіолетовому світлі. В якості 

негативного контролю (К GV3101) був використаний штам GV3101 

A. tumefaciens без цільового вектора.  

 



134 
 

 

Рис. 3.31 Транзієнтна експресія гена gfp в тканинах махорки N.rustica 

(ультрафіолетове освітлення) 

 

За результатами спектрофлуорометричного аналізу (рис. 3.32) було 

встановлено підвищення рівня флуоресценції GFP (2,20 ± 0,10 у.о) у випадку 

використання конструкції pSPV2324 з геном p19, порівняно з рівнем 

флуоресценції за використання конструкції pSPV2313 (1,68 ± 0,03 у.о.), що 

було статистично достовірно (табл. 3.17).  
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Рис. 3.32 Спектрофлуорометричний аналіз рівнів флуоресценції GFP в 

тканинах махорки. 

Примітки: буквами (а, б) на графіку позначені зразки для яких існує 

істотна різниця значень 

 

Таблиця 3.17 

Рівень інтенсивності флуоресценції GFP в тканинах махорки 

Генетична 

конструкція/гени 

Середнє значення 

рівнів 

флуоресценції білка, 

у.о.  

Похибка середнього 

значення 

pSPV2313/gfp 1,68 ±0,05 

pSPV2324/gfp+p19 2,20 ±0,07 

К НТ 0,02 ±0,01 

К GV3101 0,04 ±0,02 

НІР 0,05 0,18 
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При використанні конструкції pSPV2313 рівень накопичення загальних 

водорозчинних білків становив 2621 ± 2,54 мкг/мл (табл. 3.18), тоді як при 

використанні pSPV2324 цей показник статистично достовірно збільшувався до 

3145 ± 4,25 мкг/мл. Концентрація загальних водорозчинних білків у контролях 

(К GV3101 та К НТ) становила 554 ± 2,0 та 570 ± 5,25 мкг/мл відповідно. 

Різниця концентрацій загальних водорозчинних білків у контролях К GV3101 

та К НТ виявилась статистично недостовірною [167].  

 

Таблиця 3.18 

Концентрація загальних водорозчинних білків у екстрактах 

листкових тканин махорки 

 

Генетична 

конструкція/гени 

Середній показник і стандартне відхилення 

концентрації загальних водорозчинних білків, 

мкг/мл 

pSPV2313/gfp 2621 ± 2,54 

pSPV2324/gfp+p19 3145 ± 4,25 

К GV3101 568 ± 3,22 

К НТ 570 ± 5,25 

НІР0,05 20,55 

 

Після електрофоретичного розділення білків у неденатуруючих 

(нативних) умовах у поліакриламідному гелі було детектовано флуоресценцію 

GFP в ультрафіолетовому світлі при використанні всіх конструкцій, тоді як 

негативні контролі, як і очікувалось, не мали флуоресценції (рис. 3.33 а). При 

електрофоретичному розділенні білків в денатуруючих умовах (рис. 3.33 б) 

було детектовано рекомбінантний білок GFP, який відповідав молекулярній 

масі стандарту GFP. 



137 
 

 

Рис. 3.33 Електрофоретичне розділення білків у поліакриламідному гелі 

 а) результати нативного електрофорезу (детекція білка GFP в 

ультрафіолетовому світлі); 1,2 – білкові екстракти тканин N. rustica , у яких 

ген gfp тимчасово експресується; 3 – екстракти із неінфільтрованих 

конструкціями тканин рослин, К НТ; 4 – екстракти із контрольних рослин 

N. rustica, інфільтрованих штамом GV3101 A. tumefaciens без цільового 

вектора (К GV3101);  

б) результати електрофорезу за денатурації зразків: 1 – стандартний GFP 

(концентрація 1 мкг); 2 – білковий маркер молекулярної маси (PageRuler™ 

Prestained Protein Ladder); 3 – екстракти рослин контролю N. rustica, 

інфільтрованих штамом GV3101 A. tumefaciens без цільового вектора 

(К GV3101); 4,5 – білкові екстракти тканини N. rustica, у яких ген gfp 

тимчасово експресується (білок GFP позначається стрілкою) при використанні 

конструкцій pSPV2324, pSPV2313 відповідно; 6 – екстракти контролів 

N. rustica: з неінфільтрованих тканин (К НТ)  
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Voinnet зі співавт. (2003) у своїй роботі показали, що експресія трансгенів, 

опосередкована Agrobacterium, значно пригнічувалась за рахунок 

посттранскрипційного сайленсингу генів (PTGS). При використанні генно-

інженерних конструкцій із активними генами білків-супресорів Р19, авторам 

вдалось уникнути сайленсингу генів, спричинене PTGS. Ефективність білка 

Р19 ТBSV вірусу кущистої карликовості томатів, як одного з найбільш 

ефективних супресорів сайленсингу генів, була встановлена для трансгенів, що 

знаходились під контролем 35S промотору вірусу мозаїки цвітної капусти [180], 

що також підтверджується і в наших дослідженнях.  

Ми показали, що найвищий рівень накопичення рекомбінантного GFP, 

0,8624 ± 0,0085 г/кг (табл. 3.18), було отримано при використанні в 

генетичному векторі транскрипційної одиниці з геном gfp під контролем 

промотора D35SCaMV Р, термінатора 35S Т та 5’UTR RbcS2B, а також 

транскрипційної одиниці, що кодує ген р19 під контролем 35SCaMV Р 

промотора, 5’Ω TMV та ocs T термінатора. При накопиченні GFP, без 

використання інгібітора сайленсингу Р19, концентрація білка становила 

0,5897 ± 0,0078 г/кг, що в 1,46 рази нижче ніж за його використання. Така 

різниця в накопиченні рекомбінантного GFP з та без використання гена р19 в 

генетичному векторі була статистично достовірною.  

 

Таблиця 3.18 

Концентрація рекомбінантного GFP у тканинах N. rustica 

 

Генетична 

конструкція/гени 

Вміст білка GFP (г/кг) Похибка середнього 

значення 

pSPV2313/gfp 
0,8624 ±0,0085 

pSPV2324/gfp+p19 
0,5897 ±0,0078 

НІР 0,05 0,0299 

 

Підвищення рівня експресії гена gfp співпадає як при 

спектрофлуорометричному, так і при аналізі концентрації білків, та залежить 
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від вектора, використаного для транзієнтної експресії. Збільшення експресії 

гетерологічних генів окрім махорки, спостерігалось і в інших видах роду 

Nicotiana, зокрема в рослинах N. benthamiana [281, 282] та N. tabacum [282], при 

використанні р19 ТBSV. Таким чином, нами було вперше показано можливість 

підсилення експресії введеного гена шляхом одночасного введення супресора 

сайленсингу, на прикладі збільшення експресії гена gfp, при використанні гена 

білка-супресора р19 у махорки N. rustica, що є перспективним видом-хазяїном 

для транзієнтної експресії гетерологічних генів. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Вперше нами було використано вид тютюну N. rustica як модельний об’єкт 

для транзієнтної експресії генів. Для досліджень експресії гена gfp перевіряли 

рівні накопичення білка залежно від оптичної густини бактеріальної суспензії 

при довжині хвилі 600 нанометрів (OD600). Спостерігали найвищий рівень 

експресії гена gfp при використанні OD600 в діапазоні 0,8-1,5. Для подальших 

експериментів використовували OD600 = 1,0. Створили шість генетичних 

конструкцій для перевірки впливу промоторів на рівні експресії гена gfp та 

визначили, що найвищий рівень експресії спостерігався при використанні 

D35SCaMV Р промотора в генетичному векторі, а найнижчий – при 

використанні LHB1B1 Р промотора, тому для наступних досліджень при 

створенні генетичних векторів використовували D35SCaMV Р промотор. У 

дослідженні накопичення рекомбінантного GFP в хлоропласті, апопласті, 

мітохондріях та цитозолі нами було встановлено, що найвищий рівень експресії 

відбувався в цитозолі, а найнижчий в апопласті. Тому в подальших 

експериментах створювали генетичні конструкції без сигнальних пептидів, з 

метою накопичення рекомбінантного білка в цитозолі. При вивченні впливу 5’-

послідовностей, що не транслюються, показали, що найвищий рівень експресії 

гена відбувався при використанні 5’UTR RbcS2B, а найнижчий – без 

використання в генетичному векторі послідовності 5’UTR. За використання 

різних термінаторів при транзієнтній трансформації махорки з векторами, що 
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несуть ген gfp, нами було встановлено, що найвищий рівень експресії 

спостерігався з термінатором Atug7, тоді як найнижчий рівень було зафіксовано 

при використанні термінатора гена, що кодує гістон Н4. Нами було показано, 

що при використанні в генетичному векторі гена р19, який кодує білок-

супресор посттранскрипційного сайленсингу генів, рівень експресії гена gfp 

суттєво підвищується. 

Основні положення цього розділу викладено у публікаціях автора: [10], 

[12], [76], [77], [107], [117], [137], [139], [167], [232], [233] 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації сформульовано, обґрунтовано та розв’язано актуальне 

науково-практичне завдання: дослідження впливу різних експериментальних 

факторів на ефективність експресії гетерологічних генів, зокрема репортерного 

гена gfp. Встановлено залежність рівня експресії гена gfp від використання в 

генетичних векторах різних регуляторних елементів (промоторів, термінаторів, 

сигнальних пептидів, 5’-послідовностей, що не транслюються). Виявлено 

кореляцію між рівнем транзієнтної гетерологічної експресії гена gfp та 

густиною бактеріальної суспензії, а також наявністю в генетичному векторі 

гена р19 TBSV, продукт якого інгібує посттранскрипційний сайленсинг генів. 

Результати дисертаційної роботи можуть слугувати важливим теоретичним 

підґрунтям при створенні генетичних векторів для транзієнтної і стабільної 

трансформації рослин, із метою підвищення ефективності експресії генів та 

оптимізації процесів отримання рекомбінантних білків, а також сприяти 

розвитку перспективних напрямків дослідження процесів регуляції експресії 

генів. 

Отримані результати представлені в наступних висновках: 

1. Для вивчення транзієнтної експресії гетерологічного гена gfp найбільш 

придатними, порівняно з іншими видами тютюну, є рослини 

Nicotiana rustica L., вперше обрані нами як модельний об’єкт. 

2. Молекулярне клонування Golden Gate придатне для швидкого 

(впродовж 1-2 тижнів) та якісного створення генетичних конструкцій, 

необхідних для вивчення впливу регуляторних елементів на експресію генів. 

3. Виявлено залежність рівня експресії гетерологічного гена gfp від 

оптичної густини бактеріальної суспензії. Агробактеріальна трансформація 

рослин Nicotiana rustica L. найбільш ефективна за використання бактеріальної 

суспензії з оптичною густиною OD600 = 0,8-1,5, а найменш ефективна – з 

OD600 = 0,2 та/або 0,4. Показано, що ацетосирингон не впливає на рівень 

транзієнтної експресії гена gfp в тканинах модельних рослин. 
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4. Рівень експресії гена gfp залежить від промотора, як генетичної 

складової векторних конструкцій. Найвищий рівень накопичення 

рекомбінантного білка GFP встановлено при використанні регулюючих 

послідовностей промотора D35SCaMV Р, а найнижчий – в конструкціях під 

контролем промотора LHB1B1 Р. 

5. Використання в генетичних конструкціях сигнальних пептидів, що 

забезпечують транспорт рекомбінантних білків в хлоропласти (Rbcs), 

мітохондрії (ScCoxIV) та апопласт (RAmy3A) призводить до зниження 

накопичення білка GFP у відповідних компартментах, порівняно із 

накопичення білка GFP в цитозолі. 

6. Зростання рівня експресії репортерного гена gfp забезпечується 

оптимізацією генетичних векторів 5’UTR-регуляторними послідовностями. 

5’UTR RbcS2B забезпечує зростання рівня накопичення рекомбінантного білка 

GFP у 3,2 рази. Рівень накопичення GFP за використання 5’UTR RbcS2B та 

5’UTR CMV1 був достовірно вищим порівняно з класичною при створенні 

генетичних конструкцій послідовністю 5’ ΩTMV. 

7. Рівень експресії гена gfp залежить від термінатора, використаного у 

генетичних векторах. Найвищий рівень накопичення рекомбінантного білка 

GFP спостерігається при використанні Atug7 Т термінатора, а найнижчий – при 

використанні термінатора H4 Т.  

8. Транзієнтна трансформація рослин Nicotiana rustica L. генетичними 

векторами з геном білка-супресора посттранскрипційного сайленсингу генів 

(р19 TBSV) забезпечує збільшення накопичення рекомбінантного білка GFP. 
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