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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Бакучіол – природний меротерпен, що виявляє широкий 

спектр різноманітної біологічної активності. Зокрема, йому притаманна 
антимікробна, антизапальна, антипухлинна, гепатопротекторна, цукрознижуюча, 
гіпотензивна, антиоксидантна тощо активності, в зв’язку з чим він може бути 
використаний для створення нових лікарських та косметичних засобів.  

Найбільш вивченим і близьким до практичного впровадження бакучіол є як 
антибактеріальна та антифунгальна речовина. Цей меротерпен є одним з 
найсильніших антибіотиків рослинного походження, котрий діє на грампозитивні 
бактерії і гриби-дерматофіти. Сфера його можливого застосування дуже широка - 
виготовлення лікарських засобів, кремів з антибактеріальною та антифунгальною 
дією, зубних паст, ополіскувачів, шампунів тощо. В останні роки активізувались 
спроби практичного впровадження бакучіолу, відтак, попит на нього зростатиме, 
особливо враховуючи, що потенційні сфери його використання потребували б 
значних кількостей меротерпену. Так, наприклад, об’єм виробництва 
антимікробного засобу триклозану, конкурентом якого в сфері косметичних та 
гігієнічних засобів може стати бакучіол, лише в Європі становить близько 350 тон 
щороку (Singer et al., 2002); світовий ринок препаратів для лікування вугрової 
хвороби у 2009 році оцінено у 2,8 млрд. доларів (Chaudhuri and Marchio, 2011).  

В ході реалізації потенціалу бакучіолу очевидно гостро постане проблема 
сировини для отримання достатньої кількості меротерпену. Відповідно, необхідна 
надійна, відповідна за обсягом сировинна база. 

На разі бакучіол отримують з біомаси надземної частини або насіння 
дикоростучих рослин окремих видів триби Psoraleeae. Проте природні запаси при їх 
інтенсивному використанні швидко вичерпуються, культивування ж даних видів 
пов’язане з труднощами, зокрема, поганим проростанням насіння та загибеллю 
сіянців. Не можна забувати і про географічні та кліматичні чинники, від яких 
безпосередньо залежить кількість отриманої біомаси та вміст цільової речовини в 
ній. Зокрема, в кліматичних умовах України культивування рослин триби Psoraleeae 
практично неможливе. 

Один із способів отримання необхідних речовин – хімічний синтез. 
Опубліковано низку статей, в котрих тим або іншим шляхом бакучіол отримують. 
Проте жоден з відомих синтезів не претендує на використання як основа 
промислової технології. Метою більшості з них була перевірка і доведення 
синтетичних можливостей застосування певних хімічних методів, відпрацювання 
методик чи порівняльне доведення асиметричної конфігурації речовин. Практично 
всі синтези є багатостадійними, вимагають використання дорогих реагентів, 
складних методик і економічна доцільність їх практичного застосування для 
одержання природного ізомеру - (+)-бакучіолу є сумнівною. 

Культура in vitro є альтернативою використанню дикоростучих рослин при  
необхідності отримання з їх біомаси корисних речовин. В ряді випадків культура in 
vitro є єдиною можливістю отримувати ті чи інші речовини в необхідних кількостях 
(зокрема, у випадку неможливості вирощування потрібних видів рослин в даному 



регіоні). Можливість отримання бакучіолу за допомогою різних типів культур in 
vitro потребує дослідження, оскільки інформації про вміст бакучіолу в таких 
культурах немає. Є підстави вважати, що рослини триби Psoraleeae могли б бути 
основою для створення біотехнологічного джерела отримання даного меротерпену, 
оскільки відомо, що окремі види триби містять бакучіол у значних кількостях. 
Проте деяка інформація про вміст бакучіолу існує лише для 6 видів триби з майже 
200 існуючих. Відтак, очевидно, що і це питання потребує подальшого вивчення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконувалась у відділі генетичної інженерії Інституту клітинної біології та 
генетичної інженерії НАН України в рамках тем НДР “Отримання антимікробних, 
фунгіцидних та протипухлинних речовин рослинного походження з використанням 
колекції клітинних ліній і рослин світової флори” (№ держреєстрації 0104U007552, 
2004-2006 рр.), “Створення та застосування клітинних культур – продуцентів для 
отримання цінних біологічно активних речовин рослинного походження” (№ 
держреєстрації 0107U004770, 2007-2009 рр.). 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи було встановити можливість 
отримання біологічно активного меротерпену бакучіолу за допомогою культури in 
vitro та доцільність використання рослин триби Psoraleeae (Fabaceae) як основи для 
створення таких культур. 

Відповідно до цієї мети були поставлені такі завдання: 
1. Отримати асептичні рослини низки видів рослин триби Psoraleeae (Fabaceae) 

та деяких бакучіол-синтезуючих рослин інших триб. 
2. Провести порівняльне дослідження наявності та кількісного вмісту бакучіолу 

в них. 
3. Створити різні типи асептичних культур (як дедиференційованих клітин  - 

калусні та суспензійні культури,  так і культур органів – адвентивних та трансгенних 
коренів, пагонів) для одного з високопродуктивних видів триби Psoraleeae. 

4. Дослідити наявність та кількісний вміст бакучіолу в кожному з типів культур. 
5. Дослідити можливість посилення біосинтезу бакучіолу за допомогою обробки 

регуляторами росту та еліситором метилжасмонатом. 
6. Дослідити вплив умов in vitro на рівень накопичення бакучіолу асептичними 

рослинами та антимікробну активність їх екстрактів. 
Об'єкт дослідження – спосіб отримання біологічно-активних речовин з 

рослинної біомаси, культивованої в умовах in vitro. 
Предмет дослідження – можливість і спосіб використання культур in vitro 

рослин триби Psoraleeae для отримання біологічно активного природного 
меротерпену бакучіолу. 

Методи дослідження. Методи культури in vitro, метод агробактеріальної 
трансформації,  методи виділення нуклеїнових кислот, полімеразної ланцюгової 
реакції, метод високоефективної рідинної хроматографії, метод серійних розведень 
у рідких живильних середовищах, оптимальних для росту кожного тест-
мікроорганізму, методи статистичної обробки. 

 
 
 



Наукова новизна одержаних результатів.  
Вперше отримано асептичні рослини для 13 видів триби Psoraleeae (родів 

Cullen, Psoralea, Bituminaria, Otholobium, Orbexilum). 
Вперше отримано інформацію про наявність та кількісний вміст біологічно-

активного меротерпену бакучіолу для 18 видів рослин триби Psoraleeae (родів 
Cullen, Psoralea, Bituminaria, Otholobium, Orbexilum, Psoralidium, Pediomelum). 

Вперше проведено порівняльне вивчення вмісту бакучіолу у рослинах різних 
родин. 

Вперше отримано інформацію про наявність і вміст бакучіолу в різних типах 
культур in vitro на прикладі культур псоралеї кістянкової Cullen drupaceum (синонім 
Psoralea drupacea) – як в культурах недиференційованих клітин (калусна та 
суспензійна), так і в культурах органів (пагони, культура ізольованих та трансгенних 
коренів). 

Вперше отримано інформацію про вплив низки факторів (регулятори росту, 
еліситор метилжасмонат) на біосинтез бакучіолу.  

З’ясовано, що культивування рослин C.drupaceum в умовах in vitro не впливає 
на кількісний вміст бакучіолу та на антимікробну активність їх екстрактів. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримана інформація щодо 
наявності та кількісного вмісту біологічно активного меротерпену бакучіолу в 
рослинах різних родів та в різних типах асептичних культур є основою для 
створення високоефективної системи біотехнологічного отримання цієї 
фармакологічно цінної речовини.  

Матеріали дисертації можуть представляти інтерес для наукових закладів 
біотехнологічного напрямку та бути використані при викладанні біотехнології 
рослин, фітохімії, генетичної інженерії та фізіології рослин у вузах. 

Особистий внесок здобувача. Результати досліджень, представлені у 
дисертації, одержано автором роботи у відділі генетичної інженерії Інституту 
клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Дисертаційна робота є 
завершеним науковим дослідженням Листван К.В. Особистий внесок здобувача 
полягає в розробці теми, мети і завдань дослідження, пошуку і аналізі літератури, 
проведенні більшості експериментів, підготовці та написанні більшості наукових 
статей. Спільно з науковим керівником проведено обговорення ряду результатів 
дослідження. Культуру трансгенних коренів Cullen drupaceum було отримано 
спільно з к.б.н. Белокуровою В.Б., молекулярний аналіз цієї культури проведено 
к.б.н. Кіщенко О.М. Хроматографічне дослідження екстрактів було проведено к.б.н. 
Шелудько Ю.В. та к.б.н. Остапчуком А.М (Інститут мікробіології та вірусології 
ім.Д.К.Заболотного НАН України). Антимікробна активність екстрактів вивчалась 
автором спільно з к.б.н. Приходько В.О. та співробітниками відділу антибіотиків 
Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. У 
проведенні досліджень і їх узагальненні частка автора складає 75%. Всі дослідження 
виконувались за безпосередньої участі здобувача, отримані результати обговорено 
та опубліковано в спільних публікаціях.  

 
 
 



Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації  були 
представлені та доповідались на Congress of Phytochemical Society of Europe «Plants 
for human health in the post-genome era» (Фінляндія, Хельсінкі, 2007); 2-му з’їзді 
Українського товариства клітинних біологів (Київ, 2007); IX Міжнародній науковій 
конференції «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» (Росія, 
Звенигород, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні 
досягнення біотехнології» (Київ, 2010); науково-практичній конференції 
«Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы 
получения и применения» (АР Крим, Новий Світ, 2011); а також доповідались на 
звітних та наукових семінарах відділу генетичної інженерії ІКБГІ НАН України. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць. З них: 4 
статті у провідних фахових виданнях, 6 – в матеріалах та тезах конференцій і з’їздів. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 149 сторінках 
машинописного тексту, складається з вступу, трьох розділів, узагальнення, 
висновків та списку посилань (284 джерела). Робота містить 20 таблиць та 26 
рисунків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Огляд літератури 
В огляді літератури подана загальна характеристика бакучіолу, описано типи 

його біологічної активності, при цьому підвищена увага приділена найбільш 
вивченому з них – антимікробній активності. Аналізується можливість та  сучасний 
стан впровадження цього меротерпену у практику. Розглядаються основні можливі 
шляхи отримання бакучіолу (хімічний синтез, отримання з рослинної біомаси), 
аналізується можливість їх практичної реалізації та доцільність. Подано інформацію 
про рослини триби Psoraleeae, спектр їх біологічної активності, існуючі і 
перспективні області їх використання; розглядається також аспект культури in vitro  
рослин триби.  
 

Матеріали та методика досліджень 
Методи культури in vitro застосовували для отримання і подальшого 

культивування асептичних рослин триби Psoraleeae та Plumbago zeylanica, 
калусних, суспензійних культур, культур адвентивних коренів Cullen drupaceum. 
Агробактеріальну трансформацію з використанням штаму A4 Agrobacterium 
rhizogenes проводили методом листових дисків для отримання трансгенних коренів 
Cullen drupaceum. Методи виділення нуклеїнових кислот, полімеразної ланцюгової 
реакції були використані для підтвердження присутності rolB гену в культурах 
трансгенних коренів. Наявність та кількісний вміст бакучіолу в рослинних 
екстрактах визначали за допомогою високоефективної рідинної хроматографії. 
Антимікробну активність калусних та рослинних екстрактів визначали методом 
серійних розведень. Для аналізу експериментальних даних використано методи 
статистичної обробки. 



Рослини триби Psoraleeae як перспективні джерела бакучіолу 
Практичне використання бакучіолу як фармакологічно цінної речовини для 

створення широкого спектру лікувальних та косметичних засобів вимагає наявності 
достатньої та надійної сировинної бази. Аналіз можливих джерел отримання цього 
меротерпену показав доцільність використання з цією метою рослинної біомаси. 

Наявні на сьогодні літературні дані щодо вмісту бакучіолу стосуються лише 
шести з майже 200 видів триби Psoraleeae родини Fabaceae: Psoralea corylifolia, 
P.drupacea, P.glandulosa, P.tenuiflora, P.pubescence, Bituminaria bituminosa, а також 6 
видів інших родин: Spiraea formosana (Rosaceae), Piper longum (Piperacea), Plumbago 
zeylanica (Plumbaginaceae), Ulmus davidiana var.japonica (Ulmaceae), Elaeagnus bockii 
(Elaeagnaceae), епіфітної папороті Drynaria fortunei (Polypodiaceae). Інші види, що 
також потенційно можуть містити бакучіол, у цьому напрямку не досліджувались. 

Для з’ясування принципової можливості і перспективності використання різних 
рослин триби Psoraleeae та рослин інших триб як джерел бакучіолу нами було 
проведено порівняльне вивчення (дослідження) низки видів на наявність та 
кількісний вміст даного меротерпену. Досліджено асептичні рослини, насіння та, в 
деяких випадках, корені. 

 
Отримання асептичних рослин триби Psoraleeae. Асептичні рослини триби 

Psoraleeae отримували шляхом вирощування їх в асептичних умовах з поверхнево-
стерилізованого насіння (плодів). Для ефективної стерилізації насіння (плодів) 
достатньою обробкою є витримування його в 10-15% розчині білизни протягом 10-
12 хвилин. З’ясувалось, що пророщування насіння для рослин даної триби – одна з 
проблемних стадій їх культивування. Однією із значимих причин цього явища є 
твердонасінність, відповідно значно покращити показники проростання вдалося, 
застосовуючи методи пошкодження насіннєвої оболонки (механічну або хімічну 
скарифікацію).  

Отримані проростки культивували на живильному середовищі MS, 
доповненому 30 г/л сахарози, а в подальшому - на модифікованому середовищі MS 
(із вдвічі зменшеною концентрацією макросолей і сахарози), оскільки при високому 
вмісті сахарози (30 г/л) спостерігається пригнічення росту проростків, зниження 
вмісту хлорофілу, в ряді випадків – утворення калусу на корінцях проростків.  

Загалом нами отримано асептичні рослини для 13 видів триби: Cullen 
drupaceum, C.leucanthum, Psoralea pinnata, P.fleta, P.ensifolia, P.aphylla, Otholobium 
glandulosum, O.caffrum, O.spissum, O.rubicundum, Orbexilum pedunculatum, 
O.onobrychis, Bituminaria bituminosa. Для 11 з них (крім C.leucanthum та 
B.bituminosa) введення в асептичну культуру було здійснено вперше.  

Асептичні рослини триби досить легко культивувати в умовах in vitro тривалий 
час, переносячи на свіже живильне середовище верхівки пагонів або мікропагони, 
що розвиваються з бічних бруньок після зняття апікального домінування. 

Отримання  асептичних рослин Plumbago zeylanica. Асептичні рослини 
Plumbago zeylanica отримано з поверхнево-стерилізованого насіння; їх легко 
розмножувати в умовах in vitro шляхом культивування вузлів на безгормональному 



живильному середовищі. Мікропагони утворюють корені в середньому протягом 2 
тижнів (10-18 днів), один пагін утворює 5-7 корінців. 

 
Здатність до біосинтезу бакучіолу рослин триби Psoraleeae. Нами досліджено 

питання наявності бакучіолу для 20 видів рослин триби Psoraleeae, в тому числі – 
для 17 видів, інформації про наявність чи відсутність бакучіолу в яких на даний час 
не було. Досліджувались хлороформні екстракти асептичних пагонів та/або насіння, 
в деяких випадках – і асептичних коренів даних видів. Бакучіол визначали за 
допомогою високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) при порівнянні 
характеристик зі стандартом. 

 
Рис. 1. ВЕРХ-хроматограми хлороформних екстрактів Cullen drupaceum: 

асептичних пагонів (1) та коренів (2). 
Стрілкою позначено хроматографічний пік, що відповідає бакучіолу 

Можна стверджувати, що 9 видів містить бакучіол у надземній частині рослини: 
Cullen drupaceum, C.leucanthum, Psoralea pinnata, P.fleta, P.ensifolia, Otholobium 
glandulosum, O.caffrum, O.spissum, O.rubicundum. З цих дев’яти видів наявність 
бакучіолу в пагонах рослин (що росли в природних умовах) була відома дотепер 
лише для двох видів - Cullen drupaceum та Otholobium glandulosum (асептичні 
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пагони даних видів отримані і досліджувались вперше нами). Для низки видів - 
C.leucanthum, Otholobium glandulosum, O.caffrum, O.spissum – з’ясовано, що бакучіол 
міститься не лише в надземній частині рослини, а і в насінні також.  

Крім того, встановлено здатність до біосинтезу бакучіолу ще шести видів 
триби, котрі, як з’ясувалось, накопичують його принаймні в насінні - Psoralidium 
tenuiflorum, Pediomelum esculentum, Cullen parvum, C.pustulatum, C.lachnostachys, 
C.australasica. 

Таким чином, показано доцільність подальшого дослідження перелічених видів  
з точки зору їх застосування як потенційних джерел бакучіолу. Для представників 
ще двох родів триби – Bituminaria та Orbexilum – питання здатності до біосинтезу 
бакучіолу лишається відкритим, однак практична цінність даних видів з точки зору 
отримання цільової речовини є сумнівною. 

Висловлено припущення про можливу значимість бакучіолу як маркерної 
речовини у хемосистематиці триби Psoraleeae. 

 
Здатність до біосинтезу бакучіолу рослин інших триб. На наявність 

бакучіолу вивчено також рослини трьох родів, що не належать до триби Psoraleeae, 
проте, за літературними даними, в деяких їх представниках бакучіол було виявлено. 
Досліджено екстракти з асептичних пагонів одного з видів роду Plumbago – 
P.zeylanica (Рlumbaginaceae), трьох видів роду Spiraea (Rosaceae) – S. dasyantha, S. 
betulifolia spp. lucida і S. x vanhouttei, а також з плодів перцю довгого Piper longum 
(Piperaceae). Меротерпен виявлено в усіх екстрактах. Тобто, вказані види дійсно 
здатні до біосинтезу бакучіолу. Наявність бакучіолу в пагонах трьох досліджуваних 
видів Spirаea показана вперше. 

 
Кількісний вміст бакучіолу в асептичних пагонах, насінні та коренях 

рослин триби Psoraleeae. Досліджено кількісний вміст бакучіолу для 14 видів 
рослин триби Psoraleeae, в тому числі – для 11 видів, інформації про вміст (і 
принципову наявність) бакучіолу в яких на даний час не було.  

Загалом кількісний вміст бакучіолу в асептичних пагонах було визначено для 6 
видів триби – Cullen drupaceum, C.leucanthum, Otholobium caffrum, O.spissum, 
O.rubicundum, Psoralea ensifolia. Для п’яти з них (за винятком C. drupaceum) 
кількість бакучіолу визначена вперше. Також для 12 видів – Cullen drupaceum, 
C.leucanthum, C.corylifolium, C.parvum, C.pustulatum, C.lachnostachys, C.australasica, 
Otholobium caffrum, O.spissum, Psoralea aphylla, Psoralidium tenuiflorum, Pediomelum 
esculentum – було визначено вміст меротерпену в насінні (для всіх видів, за 
винятком C.drupaceum, та C.cor0079lifolium - вперше).  

Отримані нами дані подано в таблиці 1. З’ясовано, що асептичні пагони шести 
досліджених видів – Cullen drupaceum, C.leucanthum, Otholobium caffrum, O.spissum, 
O.rubicundum, Psoralea ensifolia – містять значні кількості бакучіолу – від 2 до 5,6 % 
сухої маси рослини. Насіння трьох досліджених видів – Cullen drupaceum, 
C.leucanthum, C.corylifolium – містить меротерпен теж у значних кількостях – 7,7 %, 
1,9 %, 5,6 % сухої маси рослини відповідно, тоді як у насінні всіх інших видів, що 
досліджувались нами, виявлено лише незначні кількості цього меротерпену. 



Таблиця 1 
Кількісний вміст бакучіолу в рослинах триби Psoraleeae (% сухої ваги) 

 
Вміст бакучіолу, 

 % сухої ваги Вид рослини асептичні 
пагони насіння 

Cullen drupaceum 
(синонім - Psoralea drupacea) 5,6± 1,25 7,7 ± 1,2 

Cullen leucanthum  2,05 ± 0,5 1,9 ± 0,35 
Otholobium caffrum  2,0 ± 0,2 сліди 
Otholobium spissum 5,6 ± 1,4 сліди 
Otholobium rubicundum  2,4 ± 1,1 - 
Psoralea ensifolia  2,6 ± 0,1 - 
Cullen corylifolium -  5,6 ± 0,16 
Cullen parvum - сліди 
Cullen pustulatum - сліди 
Cullen lachnostachys - сліди 
Cullen australasica - сліди 
Psoralea aphylla - сліди 
Psoralidium tenuiflorum  - сліди 
Pediomelum esculentum  - сліди 

 
 Примітка: «-» – вміст бакучіолу не визначали 
 
На відміну від екстрактів надземної частини рослин C. drupaceum, в екстрактах 

з коренів асептичних рослин бакучіол не детектувався взагалі або детектувався в 
слідових кількостях  

З отриманих даних випливає також, що вміст бакучіолу в насінні не є 
інформативним індикатором його вмісту в надземній частині, що слід брати до 
уваги при подальших дослідженнях вмісту меротерпену у інших видах рослин  
триби  Psoraleeae, особливо при пошуку нових видів-продуцентів.  

Висловлено припущення щодо можливості існування бакучіолу в рослинах 
триби у глікозидній формі. У випадку існування подібної форми бакучіолу можна 
було б за умови відповідної обробки сировини (як правило, розчинами мінеральних 
кислот при підвищеній температурі, що призводить до гідролізу глікозидного 
зв’язку), отримувати більшу кількість цієї речовини з рослини. Для попередньої 
оцінки придатності методу нами було проведено оцінку стійкості бакучіолу в  таких 
умовах. Продемонстровано значне зменшення кількості бакучіолу в кислому 
середовищі, що, ймовірно, є результатом перетворення бакучіолу під впливом 



соляної кислоти як гомогенного кислотного каталізатора, і свідчить про недостатню 
стійкість бакучіолу до впливу кислого середовища. Цю обставину слід враховувати 
при роботі з меротерпеном. 

 
Кількісний вміст бакучіолу в асептичних пагонах рослин інших триб. 

Кількість бакучіолу в екстрактах пагонів чотирьох досліджених видів (родів 
Plumbago та Spiraea) дуже незначна. В плодах перцю довгого Piper longum бакучіол 
виявлено у значно вищих кількостях – 0,13±0,017 % сухої ваги, проте і в даному 
випадку вміст бакучіолу значно менший (орієнтовно у 50-100 разів) за його вміст у 
надземній частині та плодах відомих на сьогодні видів-суперпродуцентів триби 
Psoraleeae, зокрема Cullen drupaceum та C.corylifolium. Це не дає можливості 
розглядати згадані види рослин – P.zeylanica, S. betulifolia spp. lucida, S. x vanhoutte, 
S.dasyantha та Piper longum – як потенційне джерело меротерпену бакучіолу. 
 

Отже, підсумовуючи інформацію даної частини роботи, зазначимо, що 
незважаючи на те, що здатність до біосинтезу бакучіолу не обмежується видами 
рослин триби Psoraleeae, з усіх відомих на сьогодні бакучіол-синтезуючих видів 
лише види рослин даної триби продукують бакучіол у значних кількостях (декілька 
відсотків сухої маси рослини), в зв’язку з чим можуть розглядатись як потенційні 
джерела отримання бакучіолу. 

 

Культури In vitro рослин триби Psoraleeae як джерело бакучіолу 
 

Відомостей про вміст бакучіолу в будь-яких типах культур in vitro рослин триби 
Psoraleeae на даний час практично немає. Єдина інформація – згадка про відсутність 
бакучіолу в екстрактах трансгенних  коренів Psoralea corylifolia.  

В нашому дослідженні отримано лінійку (різні типи) культур in vitro для одного 
з видів – псоралеї кістянкової Cullen drupaceum і проведено порівняльне вивчення 
наявності та вмісту бакучіолу в них.  

Досліджено можливість інтенсифікувати біосинтез бакучіолу калусними 
культурами C.drupaceum шляхом зміни складу регуляторів росту у живильному 
середовищі. Вивчено також здатність еліситора метилжасмонату посилювати синтез 
бакучіолу калусними культурами та асептичними пагонами  Cullen drupaceum.  

Вивчено вплив асептичних умов культивування на вміст бакучіолу та 
антимікробну активність екстрактів рослин C.drupaceum (в порівнянні з тими ж 
характеристиками екстрактів рослин, зібраних в природі). 

 
Отримання калусних та суспензійних культур C.drupaceum. Калусні та 

суспензійні культури Cullen drupaceum були ініційовані вперше нами. Отримано 
чотири типи калусної культури різного походження: з сім’ядоль поверхнево-
стерилізованих насінин (на живильному середовищі MS з додаванням 2 мг/л 2,4-Д, 1 
мг/л НОК, 0,1 мг/л БАП і 0,1 мг/л кін) та з експлантів (листки, міжвузля, корені), 
отриманих з асептичних рослин (на живильному середовищі MS з додаванням 1 
мг/л 2,4-Д і 1 мг/л БАП). 



Суспензійну культуру C. drupaceum отримано з калусу сім’ядольного 
походження в рідкому живильному середовищі МS, доповненому 2 мг/л 2,4-Д, 1 
мг/л НОК, 0,1 мг/л БАП  і 0,1 мг/л кін. 
 

Вміст бакучіолу в калусних та суспензійних культурах C.drupaceum. 
Досліджено вміст бакучіолу в хлороформних екстрактах суспензійної та калусних 
культур різного походження. Бакучіолу в випробуваних зразках не виявлено. Тобто, 
недиференційовані культури C.drupaceum за даних умов культивування не можуть 
бути джерелом отримання бакучіолу. 

 
Залежність росту калусних культур C. drupaceum від вмісту в живильному 

середовищі регуляторів росту. Для вивчення залежності росту калусу C. drupaceum 
від вмісту регуляторів росту калус нарощували на живильних середовищах 100 
варіантів, що розрізнялись за якісним і кількісним вмістом регуляторів росту 
(використовували різні комбінації 2-х ауксинів (2,4-Д та НОК) та 2-х цитокінінів 
(кін та БАП) та 4 концентрації  кожного з них – 0,1, 0,5, 1 і  2 мг/л, отримуючи в 
результаті 25 модифікацій середовища для кожної з 4-х комбінацій регуляторів 
росту). Приріст біомаси оцінювали за допомогою індекса росту - відношення сирої 
маси калусу після культивування до сирої маси калусу, використаної для посадки. 
Встановлено наступні закономірності: 

- На безгормональному середовищі маса калусу збільшується лише протягом 
першого пасажу, після чого калус перестає рости і починає відмирати, що свідчить 
про гормон-залежність калусної культури C.drupaceum.  

- На середовищах з додаванням лише цитокініну ріст калусу повільний, приріст 
біомаси незначний, через 4–6 тижнів культивування калус припиняє ріст і починає 
відмирати. Виняток становить лише середовище з додаванням значних кількостей (2 
мг/мл) БАП.  

- На середовищах з додаванням лише ауксину (2,4-Д або НОК) швидкість росту 
калусу залежить від того, який саме ауксин використано і в якій кількості. При 
додаванні до середовища НОК калус практично не наростає, починаючи відмирати 
вже після 1-2 пасажів Так само діє 2,4-Д при невеликій його концентрації (0,1 мг/л), 
проте значні його концентрації (1 і 2 мг/л) стимулюють ріст калусу.  

- Середовища з вмістом регуляторів росту обох типів, проте при значному 
переважанні одного з них (у співвідношенні 10 : 1 чи 20 : 1), придатні для росту 
калусу C.drupaceum, якщо у їх складі переважає ауксин (2,4-Д або НОК) або БАП.  

- Приріст калусної маси на середовищах з низьким вмістом регуляторів росту  
(0,1 та 0,5 мг/л) при будь-яких їх співвідношеннях помітно менший за приріст 
біомаси на середовищах з високим вмістом ростових речовин (1 та 2 мг/л). 

- Оптимальними модифікаціями живильного середовища для збільшення 
калусної маси C.drupaceum є середовища, що містили регулятори росту в 
концентраціях 1 мг/л та 2 мг/л і в співвідношенні ауксин : цитокінін 1 : 1 , 2 : 1, 1 : 2; 
оптимальною комбінацією регуляторів росту є поєднання 2,4-Д та кінетину. 

 



 
Вплив регуляторів росту та еліситора метилжасмонату на вміст бакучіолу 

в калусній культурі C.drupaceum. Було досліджено вплив різних концентрацій 
регуляторів росту (комбінація НОК та БАП) та еліситора метилжасмонату на вміст 
бакучіолу в калусній культурі сім’ядольного походження C.drupaceum. Зазначимо, 
що на сьогодні в науковій літературі інформації про вплив цих або інших факторів 
на біосинтез бакучіолу немає. 

Калусна культура, що вирощувалась на кожному з 25 варіантів середовища, що 
містило НОК та БАП у різних концентраціях, була оброблена метилжасмонатом, для 
чого половину калусної маси з кожної чашки Петрі вміщували у рідке середовище, 
доповнене 200 мкМ метилжасмонату та відповідною комбінацією ростових речовин, 
та культивували при температурі 24-250С протягом 3 діб при обертанні на шейкері. 
Необроблена половина біомаси з кожної чашки Петрі слугувала для порівняння.  

Бакучіол ідентифіковано у екстрактах восьми калусних культур; у калусах, 
додатково підданих впливу метилжасмонату, бакучіол задетектовано у чотирьох 
випадках. Залежності між вмістом регуляторів росту та метилжасмонату і вмістом 
бакучіолу в калусних культурах не виявлено. Кількість бакучіолу в екстрактах 
незначна, спостерігаються лише сліди меротерпену; вміст бакучіолу під впливом 
метилжасмонату не підвищується.  

Очевидно, що досліджувані комбінації регуляторів росту, а також еліситор 
метилжасмонат нездатні інтенсифікувати біосинтез бакучіолу в калусних культурах 
C.drupaceum. 

Слід, проте, зазначити, що присутність в живильному середовищі 
метилжасмонату помітно впливає на вміст деяких інших сполук, що синтезуються 
калусною культурою псоралеї кістянкової. 

Висловлено припущення про спряження біосинтезу бакучіолу з певними 
диференційованими надклітинними структурами, ймовірно, з характерними для 
рослин триби субепідермальними секреторними порожнинами або іншими 
секреторними структурами бакучіол-синтезуючих рослин триби Psoraleeae. 

 
Антимікробна активність екстрактів калусних культур C.drupaceum. 

Паралельно з вивченням вмісту бакучіолу в екстрактах калусних культур 
C.drupaceum, що вирощувались на середовищах з різним вмістом регуляторів росту, 
та підданих впливу метилжасмонату, ми провели дослідження антибактеріальної 
активності низки цих екстрактів.  

Майже у половини з 46 тестованих варіантів калусних культур виявлено 
невисоку антибактеріальну активність щодо Staphylococcus aureus (МІК - 100-400 
мкг/мл). Після обробки метилжасмонатом майже всі досліджувані калусні культури 
набували слабкої антистафілококової активності. Оскільки встановлено, що жоден з 
досліджених варіантів калусів не містив помітної кількості бакучіолу, можна 
припустити, що виявлена антимікробна активність їх екстрактів була зумовлена 
наявністю в них інших антимікробних речовин – слабоактивних або синтезованих у 
незначних кількостях.  

 
 



Отримання культур ізольованих та трансгенних коренів C. drupaceum. 
Отримано добре ростучі культури ізольованих коренів C.drupaceum при вміщенні 
відрізків бічних коренів асептичних рослин в рідке живильне середовище MS, 
доповнене ауксинами НОК або ІМК (0,1 мг/л), і культивуванні в умовах 
перемішування на орбітальному шейкері. 

Генетичну трансформацію експлантів з метою отримання трансгенних коренів 
проводили з використанням модифікованого методу листкових дисків. Загалом 
отримано 21 клон швидко ростучих культур коренів C.drupaceum, трансгенну 
природу котрих підтверджено за допомогою ПЛР-аналізу. 

Для C.drupaceum таких культур досі не отримували; питання про можливість 
продукції та вміст бакучіолу в культурах коренів рослин даної триби не 
досліджувалось.  

 
Вміст бакучіолу в культурах ізольованих та трансгенних коренів 

C.drupaceum. Дослідження за допомогою ВЕРХ хлороформних екстрактів 
отриманих нами культур ізольованих та трансформованих коренів C.drupaceum не 
виявило в них бакучіолу. В коренях асептичних рослин C.drupaceum бакучіол 
задетектовано, так само як і в кореневій частині рослин, зібраних в природі; при 
цьому кількість бакучіолу була незначною – спостерігались лише його сліди – що 
контрастувало з високим вмістом речовини в надземній частині рослин.  

Оскільки в культурах трансгенних, а також ізольованих коренів – тобто, 
коренів, позбавлених зв’язку з надземною частиною рослини – бакучіолу не 
виявлено взагалі, тоді як в коренях інтактних рослин він є, можна припустити, що 
бакучіол не синтезується в клітинах кореня, а потрапляє туди в слідових кількостях 
з надземної частини рослини. 

 
Асептичні пагони C.drupaceum як перспективне джерело бакучіолу. Нами 

показано, що типи культур in vitro, які найчастіше застосовуються для отримання 
вторинних метаболітів (культури дедиференційованих клітин та культури коренів), 
у випадку C .drupaceum помітних кількостей меротерпену бакучіолу не містять. 
Спроби інтенсифікувати біосинтез бакучіолу в калусних культурах за допомогою 
впливу регуляторів росту, еліситора метилжасмонату тощо не призвели до бажаного 
результату. Однак бакучіол в значних кількостях (декілька відсотків сухої ваги 
рослини) накопичують асептичні пагони низки видів триби Psoraleeae. Відтак, слід 
розглянути можливість використання культури асептичних пагонів C.drupaceum як 
потенційного джерела рослинної біомаси для отримання бакучіолу. 

На даному етапі дослідження нами розглянуто основні особливості 
мікророзмноження C.drupaceum, проаналізовано вплив умов асептичного 
культивування на вміст та антимікробну активність екстрактів пагонів псоралеї 
кістянкової та оцінено можливість використання еліситора метилжасмонату для 
підвищення виходу бакучіолу. 

 
 
 



Особливості мікроклонального розмноження C. drupaceum. Проростання 
насіння – один з проблемних етапів розмноження псоралеї кістянкової, однак 
застосування  механічної або хімічної скарифікації здатне значно покращити цей 
процес. 

Асептичні пагони C.drupaceum можна тривалий час підтримувати в умовах in 
vitro шляхом регулярного перенесення на свіже живильне середовище апексів 
пагонів або мікропагонів, що утворюються з бічних бруньок після зняття 
апікального домінування.  

Підвищити коефіцієнт розмноження пагонів можна, культивуючи вузли або 
верхівки пагонів на середовищі, збагаченому цитокінінами, зокрема, 
бензиламінопурином БАП або тідіазуроном ТДЗ. На живильних середовищах, 
доповнених 0,1-0,2 мг/л БАП, спостерігається утворення 2-6 добре розвинутих 
пагонів з однієї бруньки. Підвищення концентрації БАП до 1 мг/л не призводить до 
збільшення кількості утворених з одного вузла пагонів, проте помітно сповільнює їх 
ріст. При використанні ТДЗ у концентрації 0,1-0,2 мг/л кількість бруньок 
C.drupaceum, індукованих з однієї вихідної, значно підвищується – до 15-30. Проте 
розвиток таких бруньок в нормальні пагони відбувається набагато повільніше, ніж 
при використанні БАП, або не відбувається взагалі. 

Найбільш проблемною стадією мікроклонального розмноження C.drupaceum є 
укорінення: зазвичай при культивуванні пагонів на живильному середовищі MS без 
додавання регуляторів росту корені з’являються лише після 30-90 днів 
культивування. При цьому відсоток укорінених пагонів коливається від 12 до 50%, 
додавання ауксинів ІМК або НОК у концентрації 0,1 мг/л майже не впливає на 
ефективність укорінення експлантів. Порівняння з іншими культивованими нами 
видами триби дозволило припустити, що низька ефективність коренеутворення є 
видовою особливістю Cullen drupaceum. 

 
Порівняльна характеристика вмісту бакучіолу та антимікробної 

активності екстрактів рослин C. drupaceum, зібраних в природі та вирощених в 
асептичних умовах. Умови in vitro значно відрізняються від умов, в котрих 
перебуває рослина в своєму природному місцезростанні, і можуть впливати як на 
анатомічні, так і на біосинтетичні характеристики культури пагонів. Відтак, при 
розробці методів біотехнологічного отримання біомаси пагонів слід переконатись, 
що вміст цільової речовини та її біологічна активність принаймні не зменшуються. 

Згідно з отриманими нами даними (таблиця 1) середнє значення вмісту 
бакучіолу в асептичних пагонах C.drupaceum – 5,6±1,25 % сухої ваги рослини. В тих 
самих умовах визначення вміст бакучіолу в надземній частині рослин псоралеї 
кістянкової, зібраних в природі, становить 3,4 – 4,67%. Рівень антимікробної 
активності екстрактів пагонів різного походження також не зазнавав змін. 

Тобто, умови культивування пагонів in vitro не впливають негативно на вміст 
бакучіолу в пагонах C. drupaceum. Відомо також, що вміст багатьох вторинних 
метаболітів сильно варіює в залежності від генотипу особин. Значна варіабельність 
вмісту бакучіолу спостерігається і для асептичних пагонів C. drupaceum; в окремих 
зразках вміст бакучіолу досягав 11% сухої ваги рослини. Методи культури in vitro 
значно полегшують відбір і швидке розмноження вдалих клонів рослин, що є 



особливо важливим при зниженій здатності рослин даного виду розмножуватись 
вегетативним шляхом (що стосується псоралеї кістянкової).  

 
Вплив еліситора метилжасмонату на вміст бакучіолу в асептичних 

пагонах. Цікаво з’ясувати, чи впливає метилжасмонат на біосинтез бакучіолу і чи 
доцільно застосовувати його в процесі культивування для підвищення виходу 
меротерпену. Оскільки біосинтез меротерпену відбувається в надземній частині 
рослини, ми спробували вплинути на цей процес безпосередньо у пагонах шляхом 
обробки їх метилжасмонатом, що перебуває у газоподібному стані. В даному 
дослідженні було використано асептичні рослини Psoralea ensifolia, що були 
клонами однієї материнської рослини.  

Всупереч очікуванням, в результаті впливу еліситора спостерігалось помітне 
пригнічення біосинтезу бакучіолу. Вміст меротерпену знизився більш, ніж на 
третину: з 3,4±0,52 % сухої ваги рослини в контрольних рослинах до 2,15±0,18 % в 
рослинах, що були піддані впливу метилжасмонату. 

Очевидно, отримані нами дані не дозволяють розглядати обробку 
метилжасмонатом (принаймні при досліджуваних концентрації еліситора та 
тривалості обробки) як практично придатний спосіб підвищення виходу бакучіолу з 
біомаси асептичних пагонів P.ensifolia та, ймовірно, інших видів-продуцентів триби 
Psoraleeae.  

Пояснити явище зниження вмісту бакучіолу в результаті впливу 
метилжасмонату можна перепрограмуванням біосинтезу меротерпену і 
перенаправленням проміжних сполук на інші біосинтетичні шляхи – на користь 
синтезу ізопреноїдів або/та фенілпропаноїдних сполук.  

 

ВИСНОВКИ 
 

1. Підібрано умови введення в культуру in vitro для низки видів рослин триби 
Psoraleeae.  

2. Проведено порівняльне вивчення вмісту бакучіолу в рослинах різних родин. 
Показана доцільність та перспективність застосування низки видів рослин триби 
Psoraleeae як джерела бакучіолу. Види інших триб (зокрема, родів Plumbago, 
Spiraea та Piper)  накопичують бакучіол у незначних кількостях.  

3. Найбільш перспективними для використання як джерела бакучіолу є низка 
видів-суперпродуцентів - Cullen drupaceum (синонім Psoralea drupacea), 
C.leucanthum, Otholobium spissum, O.rubicundum, O.caffrum.  

4. При подальшому відборі видів, що синтезують значні кількості бакучіолу, та 
вивченні фітохімічного складу рослин триби Psoraleeae слід керуватись вмістом 
цільової речовини в надземній частині рослин, оскільки, як встановлено нами, вміст 
бакучіолу в насінні рослин триби Psoraleeae не корелює з його вмістом в пагонах.  

5. Показано доцільність застосування біотехнологічних методів для отримання 
біомаси рослин – продуцентів бакучіолу. З’ясовано, що найбільш перспективним 
типом культури in vitro є культура асептичних пагонів, в котрій цільова речовина 
накопичується в кількості 2-11% сухої ваги рослини. 



6. Корені асептичних рослин містять бакучіол в слідових кількостях, тоді як 
культури ізольованих або трансгенних коренів взагалі його не містять. Тому є 
підстави вважати, що бакучіол коренями не синтезується, а лише потрапляє туди з 
надземної частини рослин.  

7. Підібрано оптимальні умови наростання біомаси калусної культури 
C.drupaceum. Накопичення бакучіолу в культурах дедиференційованих клітин не 
відбувається. Обробка калусу метилжасмонатом та/або різними концентраціями 
регуляторів росту не призводить до стимулювання продукції бакучіолу, проте 
значно стимулює продукцію інших речовин. 

8. Газоподібний метилжасмонат не призводить до інтенсифікації біосинтезу 
бакучіолу в асептичних пагонах, що не дозволяє розглядати обробку даним 
еліситором як практично придатний спосіб підвищення виходу бакучіолу. 

9. Умови in vitro не впливають на синтез бакучіолу асептичними пагонами 
C.drupaceum - кількість бакучіолу та антимікробна активність екстрактів пагонів 
залишається така ж, як і у рослинах, зібраних в природі. Навпаки, кількість 
бакучіолу в деяких клонах асептичних рослин в 1,5 – 2 рази вища за його кількість в 
дикорослих рослинах.  
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