
АНОТАЦІЯ 

магістерської дисертації студента 6 курсу, групи БТ-41м 

спеціальності 8.05140101 – промислова біотехнологія 

Прищепи Юлії Сергіївни 

на тему «Розробка методу Agrobacterium-опосередкованої гетерологічної 

транзієнтної експресії у рослинах Lactuca sativa L. » 

 
Магістерська робота: 72 с., 11 табл., 8 рис., 140 джерел  

 

Використання рослинних систем в якості продуцентів різноманітних речовин у 

фармацевтичній промисловості є порівняно новим і одним з актуальних напрямків сучасної 

біотехнології. 

Тому метою роботи була розробка умов для отримання рекомбінантних білків у 

рослинах методом Agrobacterium-опосередкованої транзієнтної експресії. 

Об’єкт дослідження: Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія в рослинах. 

Предмет дослідження: фактори, які підвищують вміст рекомбінантного білку при 

транзієнтній експресії чужорідних генів у рослинах. 

В роботі застосовані мікробіологічні, спектрофотометричні, статистичні методи 

дослідження. 

У результаті проведеної роботи було вперше розроблено методику вакуумної 

агроінфільтрації цілісних салатів Lactuca sativa L. суспензією агробактерій. Запропоновано 

перед вакуумною інфільтрацією здійснювати опромінювання рослин синім світлом, що 

дозволяє збільшити ефективність проникнення суспензії агробактерій у міжклітинний 

простір рослин. Проведено відбір речовин для збільшення змочуваності поверхні листового 

матеріалу та зниження антимікробної активності рослинних факторів міжклітинного 

простору при проведенні вакуумної інфільтрації. Запропоновано використання поверхнево-

активної речовини Silwet L-77 та Polyclar AT відповідно. Вперше проведено порівняння 

сортів салату, з метою відбору перспективних для використання у якості хост-організму у 

складі транзієнтної експресійної системи. Запропоновано використання сортів «Салат 

спаржевий Уйсун» та «Берлінський жовтий». 

Розроблений метод транзієнтної експресії у салатах дозволяє отримувати їстівний 

рослинний матеріал, що накопичує репортерний рекомбінантний білок GFP у кількостях, що 

є співставними із комерційною транзієнтною експресійною системою на основі неїстівної 

хост-рослини Nicotiana benthamiana. Такий рослинний матеріал (за умов дослідження 

ефективності та безпечності) може використовуватися у якості готового профілактичного, 

імунобіологічного або лікарського засобу. Розроблений метод не потребує створення нового 

апаратурного оснащення та виробничих потужностей, а є сумісним із виробничою 

інфраструктурою декількох біотехнологічних компаній (які наразі використовують 

транзієнтну експресію у N. benthamiana для біосинтезу білкових продуктів). 
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