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Практична робота № 1 

ІСТОРІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИН І ТКАНИН. КЛІТИННА БУДОВА РОСЛИН ТА 

ТВАРИН. 

 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються спеціальні компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

1. Історія культивування рослинних клітин, тканин  і органів invitro.  

Ідея можливості культивування клітин поза організмом була висказано ще наприкінці 

XIX ст. Період з 1892 по 1902 р. можна вважати предісторією розвитку методу культури 

клітин та тканин рослин. В цей час німецькі вчені Х. Фехтінг, К. Рехінгер, Г. Габерландт 

зробили спроби вирощувати ізольовані з рослин шматочки тканин, групи клітин, волоски. Не 

досягнувши експериментальних успіхів, ці перші дослідники, однак, висловили низку ідей, 

реалізованоних пізніше. У наступні 20 років були отримані перші результати з культивування 

тканин тварин на живильних середовищах з додаванням сивороток. Але в рослинному світі 

якихось значних успіхів дос тигнути не вдалося, незважаючи на спроби створення 

оптимальних живильних середовищ, здатних забезпечувати тривале існування та 

розмноження клітин рослин in vitro. У 1922 р. В. Роббінс і Котте незалежно один від одного 

показали можливість культивування на синтетичних живильних середовищах клітин 

меристеми кінчика кореня томатів та кукурудзи. Ці досліди поклали початок  застосування 

методу культивування ізольованих клітин та органіврослин. 

У 30-60-ті роки. ХХ ст., завдяки роботі великої кількості вчених (Ф. Уайт, Р. Готре та 

інші) число видів рослин, клітини та тканини які вирощували in vitro, досягло значної 

кількості (понад 150). Були описані склади поживних середовищ, визначені потреби культур 

у вітамінах та стимуляторах росту, розроблені методи отримання та вирощування великих 

мас клітинних суспензій, а також культивування окремої, виділеної із суспензії клітини. Ф. 

Стюард, працюючи з культурою ізольованої флоеми моркви, отримав з неї в 1958 р. цілі 

рослини. Значний внесок у розвиток культури клітин та тканин рослин внесли дослідження Р. 

Г. Бутенка та її співробітників, використав ці методи для вивчення фізіології рослинних 

клітин і морфогенезу рослин. 

У наступні роки були запропоновані методи отримання ізольованих протопластів з 

рослинних тканин, знайдені умови культивування, при яких вони здатні утворювати нову 

клітинну стінку, ділитися і давати початок клітинним лініям. З використанням ізольованих 

протопластів були розроблені методи гібридизації соматичних клітин шляхом злиття 

протопластів за допомогою ПЕГ (поліетиленгліколю) та введення в них вірусних РНК, 

клітинних органел, клітин бактерій.  За допомогою методу культури меристем було отримано 

безвірусні економічно важливі рослини з високим коефіцієнтом розмноження. В даний час 

активно продовжується розробка методів глибинного культивування клітин, методів 

електрозлиття ізольованоних протопластів і т.д. 



Використання методів отримання сомаклональних варіантів, екс-периментальних 

гаплоїдів, скринінгу біохімічних мутантів до появи більш продуктивних та пристосованих до 

умов культивування клітинних штамів, що використовуються для створення нових форм та 

сортів сільськогосподарських, лікарських, декоративних та інших рослин. 

 

2. Історія культивування тваринних клітин, тканин  і органів in vitro.  

Перші досліди з культури тварин тканин були проведені німецьким біологом В. Ру, 

якому вдалося в 1885 протягом кількохднів підтримувати розвиток нервової платівки 

курячого ембріона втеплому сольовому розчині. Однак лише запропонована 

американськимбіологом Р. Гаррісоном у 1907 р. відтворювана техніка послужилаосновою для 

подальшого розвитку методу культивування тваринклітин поза організмом. Культивуючи в 

згустках лімфи невеликі шматочки нервової трубки ембріона жаби, Гаррісон через кілька 

тижнівспостерігав утворення нервових волокон. Французький хірург і патофізіолог                      

А. Каррель, який зумів протягом 34 років зберігати у штамі клітини серця курячого ембріона 

здатність до активних поділів, довів таким чином, що тваринні клітини можуть необмежено 

довго зростати у культурі in vitrо.  

Культивування клітин та тканин тварин до теперішнього часу набуло широкого 

поширення в різних галузях дослідження - від клітинної та молекулярної біології до швидко 

прогресуючих прикладних областей біотехнології. Культуру тваринних тканин застосовують 

для вивчення механізмів росту та диференціювання клітин, гістогенезу, міжтканинних та 

міжклітинних взаємодій, обміну речовин тощо. 

Культури тварин клітин є важливими продуктами. ними багатьох біологічно важливих 

речовин. На них вирощують віруси для їх ідентифікації та отримання вакцин. Клітинні 

культури часто застосовують при тестуванні та вивченні механізму дії лікарських та 

косметичних засобів, пестицидів, консервантів тощо. Методи культури клітин знайшли 

широке застосування для реконструкції різних тканин та органів. Так, культура клітин шкіри 

використовується для замісної терапії при опіках, культура клітин ендотелію – для 

реконструкції стін судин. Здатність клітин до зростання в культурі призвела до розвитку 

методів клонування, зберігання та злиття клітин, що, у свою чергу, викликало становлення 

нової галузі науки – генетики соматичних клітин.  

Органні культури використовують щодо вивчення закономірностей розвитку органів  

та для вивчення способів збереження життєздатності ізольованих органів, призначених для 

трансплантації. В даний час практично будь-які клітини людини та тварин можуть бути 

введені в культуру і тим самим служити засобом і об'єктом у багатьох медико-біологічних 

дослідженнях. 

Найчастіше культивуються такі елементи: 

• сполучної тканини – фібробласти; 

• скелетні – кістка та хрящі; 

• м'язові – скелетні, серцеві та гладкі м'язи; 

• епітеліальні – печінка, легені, шкіра, сечовий міхур, нирки, молочної залози; 

• нервові – гліальні клітини та нейрони (хоча вони позбавлені здатності  до 

проліферації); 

• ендокринної системи – гіпофіз, надниркові залози, клітини острівців Лангерганс; 

• різні типи пухлинних клітин. 

3. Особливості клітинних будов рослин і тварин.  
 

Тварини і рослини, у відповідності до загальнодоступних матеріалів є 

багатоклітинними організмами, у яких відбувається диференціація клітин в процесі розвитку 



організму з однієї клітини. Проте ця багатоклітинність має дещо різну природу. Тваринний 

організм утворюється при заплідненні яйцеклітини сперматозоїдами, що утворилися 

внаслідок гаметичного мейозу. Це явище можна назвати певною мірою саме статевим 

розмноженням. Відсутнє чергування гаплоїдного та диплоїдного поколінь, яке притаманне 

рослинам, для яких характерним є статевий процес, а не статеве розмноження. При цьому у 

рослин ми маємо справу зі споричним мейозом, в результаті якого утворюються гаплоїдні 

спори, що здатні перетворюватися на багатоклітинні гаметофіти різного рівня розвитку (від 

багатоклітинного двостатевого автономного заростка зі власною системою коренеподібних 

структур-ризоїдів до залежного від спорофіту жіночого гаметофіту у вигдяді зародкового 

мішка та чоловічого, представленого пилковим зерном та трубкою його проростання). 

Запліднення відбувається саме між гаметофітами, де утворюються спеціалізовані жіночі 

структури (архегонії з яйцеклітинами, або зародковий мішок з яйцеклітиною та центральною 

клітиною) та чоловічі (антерідії зі сперматозоїдами або пилкові зерна, в яких утворюються 

сперматозоїди або безджутикові спермії).  

Рослини належать до евкаріотного субдомену Dіaphoretіkes (=Bіkonta) – діафоретики, 

біконти. Назва в перекладі з грецької означає «різноманітні». Велика супергрупа, яка 

об’єднує більшість автотрофних еукаріотів та їх численних гетеротрофних родичів. Більшість 

Dіaphoretіkes мають два джгутики, і саме така структура  вважається для цієї групи 

первинною (звідси друга назва субдомену, Bіkonta – дводжгутикові).За нижчим рівнем 

градації рослини  належать до  надцарства Archaeplastіda – архепластиди. Походження 

назви: від грецьк. archаeo — давній, plastіda – пластида, хлоропласт; букв. «власники 

найдавніших пластид». 

Місце в еволюції цієї групи: «винахідники» еукаріотичного фотосинтезу: уперше 

використали ціанобактерії як хлоропласти. 

Рівень організації: одноклітинні, колоніальні й багатоклітинніформи, включаючи 

макроорганізми із тканинами й органами (судинні рослини). 

Екологія: мешкають у прісних і солоних водоймах; освоїли суходіл, де стали єдиною 

групою багатоклітинних автотрофів. 

Джгутиковий апарат: 2 рівних передніх джгутика, рідше 1, 4,8 або ∞ (рис. 1).  

Мітохондрії: мають пластинчасті кристи. 

Хлоропласти: прокаріотичного походження, містять такі хлорофіли: а (глаукофіти), a 

і b (зелені рослини), a і d (червоні водорості); у червоних і глаукофітових водоростей є 

фікобіліни. 

Статевий процес: регулярний. 

Філогенетичні зв’язки у межах надцарства показані на рис. 2. 

 
Рис. 1. Джгутикові клітини Archaeplastіda: 1 – глаукофіти; 2–3 – хлорофіти;                                                    

4–5 – стрептофіти (вищі рослини).  

 



Царство Vіrіdіplantae, = Choroplastіda, Plantae sensu strіcto – зелені рослини, рослини у 

вузькому сенсі Хлоропласти мають яскраво-зелене забарвлення, містять хлорофіли а і b; 

фікобіліни відсутні. 

Підцарство Streptophyta – стрептофіти: джгутиковий апарат переважно асиметричний; у 

більшості видів відомий фрагмопласт – перегородка, що утворюється з пухирців 

ендоплазматичного ретикулюму і розділяє клітини в ході поділу. 

Група Embryophyta, = Plantae sensu strіctіssіmo — вищірослини, ембріофіти, рослини в 

найбільш вузькому сенсі.Багатоклітинні первинно-наземні організми, для яких характерне 

живлення зародка (ембріона) рослиною попереднього покоління, первинна присутність 

специфічного жіночого гаметангія – архегонію, а також продихів (первинна відсутність 

останніх допускається в Marschantіophyta). 

 

Рис 2. Представники Archaeplastіda і філогенетичні зв’язки між ними. 

Тварини належать до субдомену евкаріот Amorphea (=Unіkonta, Podіata) –  аморфеї, 

уніконти, подіати. Назва в перекладі з грецької означає «безформні», що вказує водночас як 

на схильність до утворення амебоїдних клітин, так і на різноманіття форм. Найбільша за 

кількістю видів супергрупа, яка об’єднує значну частину вищих гетеротрофних еукаріотів. На 

відміну від Excavata і Dіaphoretіkes, більшість Amorphaea мають один джгутик. Однак така 

структура, як показали недавні дослдження, не є первинною, тому друга назва субдомену, 

Unіkonta (одноджгутикові), визнана невдалою. Меншим рівнем градації системати тварин є 

надцарство Obazoa — обазої.  Це надцарство створене 2013 р. шляхом об’єднання надцарств 

Opіsthokonta і Apusozoa. Це об’єднання порушило питання про таксономічний статус 



найбільшої й найважливішої групи Opіsthokonta, до складу якої, зокрема, входять тварини й 

гриби. Оскільки загальноприйнятий таксономічний ранг для цієї групи не запропонований, 

ми будемо розглядати її в несистемному ранзі «групи царств».  

Походження назви: об’єднання назв Opіsthokonta, Brevіatea і Apusomonadіda (дві 

останні групи в системі Едла зі співавторами утворюють надцарство Apusozoa). 

Місце в еволюції: нащадки Amoebozoa, володарі найскладнішого рівня організації й 

найбільшого видового різноманіття.  

Рівень організації: одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні форми, у т. ч. 

макроорганізми із тканинами й органами. 

Екологія: мешкають в усіх середовищах – прісних й солоних водах, ґрунті, суші, або 

ведуть паразитичний спосіб життя. 

Джгутиковий апарат: два субапікальних джгутика (Apusozoa), один задній джгутик 

(більшість Opіsthokonta), зрідка – багато задніх джгутиків (гриб Neocallymаstіx; терміт 

Mastotermes) (рис. 3). Більшість багатоклітинних форм, за винятком вищих грибів, зберегли 

джгутиконосні клітини. У людини та ссавців до таких належать сперматозоїди, війчасті 

клітини дихальних шляхів, яйцепроводів, сім’япроводів, шлуночків мозку й спинномозкового 

каналу, а також рецепторні клітини нюхового, слухового й вестибулярного аналізаторів. 

Мітохондрії: мають пластинчасті кристи (окрім найархаїчніших форм, де трапляються 

інші типи). 

 

 

Рис. 3. Джгутикові клітини Obazoa: 1 – апузомонади; 2 – анкіромонади; 3 –бревіати;                    

4, 5 – одноджгутикові Opіsthokonta (сперматозоїди тварин, зооспори й гамети нижчих 

грибів); 6 – багатоджгутикові Opіsthokonta (гриб Neocallymаstіx; терміт Mastotermes) 

Хлоропласти: відсутні в переважної більшості видів, однак у грибів (лишайники) і 

тварин (ряд червів, молюсків і асцидій) поширений стійкий симбіоз із водоростями й 

ціанобактеріями, який дозволяє повністю відмовитися від поглинання органічної їжі ззовні. 

Статевий процес: регулярний (крім деяких одноклітинних форм). У багатоклітинних 

тварин набуває форми статевого розмноження.  

Наступною градацєю є група царств Opіsthokonta — опістоконти.  Група вищих 

Obazoa, яка об’єднує високорозвинені гетеротрофні форми — тварин і грибів, а також їхніх 

одноклітинних предків. Найбагатша видами група живих організмів. Назва походить від 

грецьк. opіsthos — задній, kontos — джгутик; літерально: «задньоджгутикові». Опістоконти 

розділяються на два царства, Holomycota і Holozoa. Саме до цих царств належать усі 

багатоклітинні тварини й значна частина міцеліальних грибів. Для зручності до зазначених 



царств застосовують традиційні назви «Тварини» і «Гриби», однак, щоб уникнути 

змішування цих монофілетичних таксонів із традиційними поняттями тварин і грибів, 

заснованими на типі живлення й рівні організації, доцільно говорити про «справжні гриби» і 

«справжні тварини» (рис. 4).  

 
Рис. 4. Представники Opіsthokonta і філогенетичні зв’язки між ними 

 

Справжні тварини розглядаються в межах царства Holozoa (справжні тварини) та 

підцарства Metazoa (багатоклітинні тварини). Це найбільша група живих організмів, до якої 

входять усі без винятку багатоклітинні представники тваринного світу, а також деякі 

вторинноодноклітинні форми. Систематична структура групи дуже складна; у ній, як і у світі 

вищих зелених рослин, виділяється декілька «безіменних» рангів, покликаних відбити етапи 

розгалуження еволюційного дерева.  

Загальна схема систематичного положення обох нами досліджуваних груп забражена 

на рис 5.  



 
Рис 5. Філогенетична кладистична схема еукаріот, у відповідності до даних генетичних 

досліджень. 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Основні етапи розвитку біотехнології рослин. 

2. Основні етапи розвитку біотехнології тварин. 

3. Класифікація об’єктів клітинної інженерії. 

4. Особливості рослин, як багатоклітинних організмів. 



5.  Особливості тварин, як багатоклітинних організмів. 

6. Класифікація живих еукаріот та місце тварин і рослин в ній.  

7. Особливості тварин, що визначають їх специфіку . 

8. Особливості рослинних організмів, що визначають їх специфіку. 

9. Відмінності між рослинами та тваринами. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Визначити особливості специфіки одноклітинних евкаріот, як можливих об’єктів клітинної 

інженерії. 

2. Проаналізувати мету і задачі клітинної інженерії рослин і тварин та їх відмінності. 

3. Визначити, що є суб’єктом і об’єктом клітинної інженерії рослин та тварин. 

4. Проаналізувати відмінності між рослинами і тваринами на генетичному рівні.  

 

Практична робота №2 

КЛІТИННА БУДОВА РОСЛИН. ТКАНИНИ РОСЛИН. РОЗВИТОК РОСЛИННИХ ТКАНИН. 

 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

1. Будова рослинної клітини.  

У залежності від віку і функцій клітини рослин можуть бути живими або мертвими, а 

їх розміри – від мікроскопічно малих (10-60 мкм) до видимих неозброєним оком. Форма 

клітин дуже різноманітна, а морфологічних типів два: паренхімні клітини, що мають 

приблизно однакові розміри в усіх напрямках у просторі, і прозенхімні, у яких довжина більш 

ніж у п’ять, часто в десятки, сотні, іноді в тисячі разів перевищує ширину.  

Рослинна клітина складається з живого вмісту протопласта і продуктів 

життєдіяльності протопласта - клітинної оболонки, вакуолі з клітинним соком та 

включень.  

Рослинна клітинавідрізняється від тваринної наявністю пластид, вуглеводної 

оболонки, плазмодесм, центральної вакуолі з клітинним соком, кристалічних включень (рис. 

1).  

До складу протопласта входять ядро і цитоплазма з мембранними структурами й 

органелами. 

• До органел цитоплазми відносяться: гладенький і шорсткий ендоплазматичний 

ретикулум (ЕПР), який забезпечує синтез білків, вуглеводів, ліпідів та їх транспорт по 

клітині; рибосоми, що синтезують білок; комплекс Гольджі, який бере участь у синтезі, 

накопиченні і виведенні з клітин різних речовин, утворенні складових оболонки; лізосоми, 

які гідролізують білки, нуклеїнові кислоти й інші сполуки; мітохондрії, за допомогою яких 

здійснюються процеси вивільнення енергії й утворення АТФ; пластиди. 



• До органел цитоплазми не відносять ядро. При вивченні рослинної клітини за 

допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки 

відокремлює – плазмолема. 

 

 

• Зв'язок протопластів рослинних клітин та обмін речовин між ними забезпечують 

тонкі цитоплазматичні нитки, що проходять крізь пори у клітинній стінці – плазмодесми. 

 
 

• При додаванні до рослинних клітин гіпертонічного розчину солі спостерігали 

відходження цитоплазми від оболонки – явище – плазмолізу.  

• До органел рослинної клітини, що забезпечують концентрацію, зневоднення і 

ущільнення речовин ендо- і екзогенної природи, належать – комплекс Гольджі – система 

диктіосом і пухирців.  

 
 



• У рослинній клітині захисну функцію виконують – лізосоми органели цитоплазми. 

• У рослинній клітині вмістища клітинного соку, що відмежовані від цитоплазми 

тонопластом, накопичують воду, запасні та ергастичні речовини, забезпечують осмотичний 

тиск і тургор клітин – це вакуолі. 

 

 

 

В утворені вакуолей беруть участь – ЕПР і комплекс Гольджі.  

• Мембрана, що прилягає до вакуолі, називається – тонопласт. Вакуолі відмежовані від 

цитоплазми білково-ліпоїдною вакуолярною мембраною.  

• Клітинний сік оплоднів цитрусових містить жовті пігменти, які забарвлюють плоди і 

беруть участь в окисно-відновних реакціях – антохлори.  

• При мікроскопічному і гістохімічному аналізі епідерми пелюсток встановлено, що 

клітинний сік містить фіолетовий пігмент – антоціан.  

• Клітинний сік цибулин часнику і цибулі містить біологічно активні вторинні 

метаболіти, що захищають рослини від шкідників і хвороб та використовуються як природні 

антибіотики – фітонциди.  

Пластиди – відносно великі двомембранні органели, властиві лише рослинним 

клітинам. 

У залежності від структури, забарвлення і функцій пластиди вищих рослин поділяють 

на хлоропласти, хромопласти, лейкопласти; пластиди водоростей - хроматофори. 

Хлоропласти - зелені пластиди, що забезпечують фотосинтез. Вони мають 

дисковидну форму. Вкриті подвійною білково-ліпоїдною мембраною, яка має внутрішні 

вирости - ламели, або тилакоїди, містять фотосинтезуючі хлорофіли а, b і супутні пігменти 

каротиноїди. Основна речовина,строма, або матрикс, хлоропласта містить ферменти, ліпіди, 

цукри і забезпечує темнові реакції фотосинтезу. 

Іон комплексоутворювач хлорофілу Mg2+; у хлоропластах синтезується первинний 

асиміляційний крохмаль. 

Хромопласти – пластиди, забарвлені в жовтий, оранжевий або червоний колір завдяки 

наявності каротиноїдів - а-, β-, γ-каротинів та ксантофілів, містяться в тканинах пелюсток, 

плодів, насіння, коренеплодів. Є провітамінами вітаміну А і антиоксидантами. 

Лейкопласти – безбарвні пластиди без пігментів у білково-ліпідній стромі. Виконують 

роль світлофільтра, синтезують та накопичуютьзапасаючі речовини: 

–  амілопласти - синтезують вторинний крохмаль у вигляді крохмальних зерен; 

–  протопласти - утворюють запасні білки; 

–  олеопласти - накопичують жирні олії. 



 

 

Рис. 6. Схема диференціації складових рослинної клітини. 

 

Хроматофори водоростей мають різноманітну, але видоспецифічну форму, містять 

хлорофіли а, b, с, d, каротини та специфічні пігменти (фікоціани, фікоеритрини), білковий 

комплекс - піреноїд. Для спірогіри характерний стрічковий хроматофор. 

Продукти життєдіяльності протопласта.  

Клітинна оболонка, або стінка рослинної клітини, надає клітині певної форми, 

обмежує і захищає протопласт, бере участь у поглинанні, проведені та виділення речовин. 

Під час поділу клітини спочатку утворюється клітинна пластинка, слідом – серединна 

пластинка , або міжклітинна речовина, потім – первинна оболонка, яка має найтонші 

первинні порові поля з плазмодесмами – ниткоподібними полями цитоплазми. 

У ході росту і спеціалізації клітин оболонка зазнає хімічних змін, стає менш 

еластичною, потовщується шляхом нашарування усередину клітини целюлозних фібрил 

вторинної оболонки, залишаючи непотовщені місця – пори. 



Опорно – структурними одиницями вторинної клітинної оболонки є молекули 

целюлози, об’єднані в ланцюжки – міцели. Пучки міцел уворюють мікрофібрили, зібрані у 

волокнисті фібрили. Простір між міцелами заповнює пластичний матрикс із геміцелюлози. 

Пори. 

До простих пор, що складаються із порового отвору і порового каналу, відносяться 

прямі, косі, щілиноподібні і розгалужені пори. До складних пор належать облямовані та 

напівоблямовані пори. 

Клітинна стінка (рис 7).  

 
Рис. 7. Детальна будова клітинної оболонки: А-ділянка клітини; Б- мікрофібрила;                                 

В- макрофібрила; Г- ділянка макрофібрили міцели, якої містять впорядковану будову;                        

Д- фрагмент міцели. 

 

Вторинні зміни клітинної оболонки. 

Здерев’яніння, або лінгіфікація – просочування оболонки лінгіном: стійкою 

речовиною фенольної природи жовтого кольору, нерозчинною у воді та звичайних 

розчиниках. Лінгін виявляє антисептичну консервуючу дію. Здерев’яніння фіксує форму, 

веде до відмирання протопласта, знижує еластичність клітинних стінок, підвищує їх 

твердість, міцність і стійкість. Виявляють лінгін за допомогою якісних мікрореакцій. 

Скорковіння, або суберинізація – просочування оболонки клітин покривної тканини 

- корка високомолекулярною жироподібною речовиною -суберином. При цьому клітини 

відмирають втрачають еластичність, стають водо- і газо-непроникними, стійкими до гниття, 

не розчиняються навіть у сірчаній кислоті. 

Кутинізація – процес виділення жироподібної речовини – кутину в зовнішню стінку 

базисних клітин епідерми, а також утворення зовнішнього воскоподібного шару-кутикули. 

Кутинізовані клітини живі, оболонки слабо проникні для води і газів, надійно захищають від 

перегріву, переохолодження, проникнення мікроорганізмів тощо. 

Мінералізацію клітинної оболонки викликають аморфні або кристалічні мінеральні 

речовини, найчастіше кремнезем (стебла і листки злаків, осок, хвощів), іноді - карбонати. 

Мінералізовані оболонки стають твердими, але тендітними та ламкими. Виявити кремнезем в 

оболонці можна за допомогою реактивів. 



Ослизнення – метаболічні процеси ізомерного перетворення полісахаридів оболонки 

чи цитоплазми, що призводить до появи слизу. Ослизнення поверхні кореневих волосків, 

кореневого чохлика сприяє поглинанню води і поживних речовин, термозахисту, поглинанню 

і закріпленню в субстраті. Якісне виявлення слизу проводять за допомогою реактивів. 

Камедевиділення або гумоз – патологічне постравматичне ослизнення клітин 

деревини або серцевини, при якому оболонки і вміст клітини перетворюються на камеді, або 

гуми. Це складні полісахариди, які містять кальцієві і магнієві солі уронових кислот і 

етерифіковані нейтральні моносахариди. 

Мацерація – руйнування міжклітинної речовини, що призводе до роз’єднання клітин. 

Природним шляхом мацерація відбувається при переході протопектину в пектин у процесі 

дозрівання соковитих плодів. 

Клітинні включення.  

Непостійні компоненти рослинних клітин. Вони тимчасово виводять з обмінних 

процесів, накопичуються, використовуються в процесі життєдіяльності. Знаходяться у 

вакуолях, гіалоплазмі чи органелах. Можуть бути твердими (зернистими, 

кристалоподібними) і рідкими; поживними (крохмальні та алейронові зерна) або 

екскреторними – кінцевими продуктами вторинного метаболізму (кристали оксалатів, 

карбонатів, силікатів, гіпсу тощо). До розчинних включень відносяться моно- і дисахариди, 

полісахариди (інулін, глікоген), жири, ефірні олії, смоли, алкалоїди, глікозиди, поліфеноли, й 

інші біологічно активні речовини. 

Запасні поживні речовини  
Вуглеводи: крохмаль (Amylum). Крохмальні зерна складає водорозчинна амілаза (15-

25%) і нерозчинний у воді амілопектин (75-85%). 

Крохмальні зерна мають здатність набрякати у холодній воді, при обробці гарячою 

водою утворюють клейстер. Під дією йодовмісних реактивів крохмальні зерна набувають 

темно-фіолетового забарвлення, зерна рису – синього. 

Інулін – розчинний полісахарид клітинного соку вакуолей, його виявляють за 

допомогою реактивів. Характерний для представників родини айстрових. 

Глікоген – розчинний полісахарид клітин синьозелених водоростей і грибів. 

Алейронові або протеїнові зерна поділяють на прості і складні. 

Прості алейронові зерна складаються з білкової оболонки і аморфного білка, зрідка 

включають округлий чи гроновидний глобоїд (Са, Mg сіль фосфорної кислоти). 

У складних алейронових зернах крім вищезазначеного, утворюються білкові 

кристалогідрати – кристалоїди. 

Жири Olea pinquia. За хімічною природою рослинні олії – тригліцериди 

високомолекулярних кислот. Вони накопичуються в гіалоплазмі у вигляді ліпідних крапель 

або синтезуються в олеопластах. Нелеткі, залишають на папері жирні плями, які 

збільшуються при нагріванні. Омилюються лугами, забарвлюються Суданом ІІІ у 

жовтогарячий колір. 

Ефірні олії – це суміш летких, рідких, ароматичних сполук рослинної клітини. 

Накопичуються в секреторних структурах, залозках, канальцях, вмістищах (родини 

ясноткові, айстрові, рутові, соснові). 

Кристалічні включення – кінцеві продукти обміну речовин 

Кінцевими продуктами метаболізму є кальцієва сіль щавлевої кислоти. Вона 

накопичується у вакуолях у вигляді кристалогідратів певної форми, яка залежить від 

кількості молекул кристалізаційної води. 

Накопичуються кінцеві продукти обміну в органах і частинах рослин, що періодично 

відокремлюються, скидаються рослиною: у листках, корі, оплодні, шкірці насінин. У 

старіючих клітин кристалів більше, вони крупніші. 



 

 
 

Кристали карбонату кальцію та кремнезему. 

Відкладаються в оболонках, вакуолях чи формують тіло цистоліта. 

Цистоліт – внутрішній виріст оболонки спеціалізованих клітин – літоцист. Може бути 

диференціованим на целюлозну ніжку і тіло – зростки кристалів карбонату кальцію чи 

кремнезему. 

Вакуолі і клітинний сік 

Вакуоля – це вмістище клітинного соку, відмежоване від цитоплазми вакуолярною 

мембраною - тонопластом. Молоді клітини мають густу цитоплазму без вакуолей, але в міру 

їх росту з’являється безліч дрібних вакуолей. В їх утворенні беруть участь диктіосоми, 

пухирці Гольджі, цистерни й агранулярні пухирці ендоплазматичного ретикулуму. У зрілій 

клітині вакуолі зливаються в одну, центральну вакуолю, яка притискує цитоплазму до 

оболонки. Речовини, що синтезуються у цитоплазмі, вибірково надходять до вакуолей і 

утворюють складну суміш - клітинний сік. Він в’язкіший, ніж вода, оптично неактивний, із 

слабокислою, нейтральною, рідше - лужною реакцією. 

Хімічний склад і концентрація клітинного соку змінюються в залежності від віку, 

типу, функції, стану клітин і тканин, виду рослини, умов її місцезростання. Клітинний сік 



складається із води (90 %), істинних і колоїдних розчинів різноманітних мінеральних та 

органічних сполук, солей мінеральних кислот, дисоційованих до іонів. Також у певних 

тканинах утворюються вакуолярні включення - кристалогідрати оксалату кальцію, 

алейронові зерна. Солі органічних кислот разом з мінеральними іонами відіграють важливу 

роль в осмотичних процесах клітин. При гістохімічному аналізі мікропрепаратів виявленню 

сполук клітинного соку сприяє здатність деяких з них до фіксації специфічних барвників. 

 

 
 



 
 

Функції вакуолей – накопичення води, запасних і ергастичних речовин. Вони 

забезпечують осмотичний тиск і підтримку тургору клітин. Це дозволяє соковитим частинам 

рослин зберігати форму і положення в просторі, протидіяти механічним впливам, проявляти 

холодо-, жаровитривалість. 

Концентрація іонів і цукрів клітинного соку вища, ніж в оболонці клітини. Тонопласт 

сповільнює дифузію цих речовин із вакуолі, але не перешкоджає проходженню води. Тому 

вода, достатньо наситивши оболонку, шляхом дифузії надходить до вакуолі. 

Односпрямований процес дифузії води через напівпроникну для розчинних речовин 

мембрану називається осмосом. Вода, що надходить до вакуолі, тисне на протопласт, а через 

нього - на оболонку, викликаючи її напружений стан, або тургор клітини. Якщо клітина 

знаходиться в гіпертонічному розчині солі або цукру, то відбувається плазмоліз - осмотичний 

вихід води з вакуолі, скорочення її об'єму, відходження цитоплазми від оболонки та 

зникнення тургору клітини. 

Зворотній процес – деплазмоліз – відбувається у разі повернення цитоплазми у 

вихідне положення внаслідок вбирання води плазмолізованою клітиною. 

2. Тканини рослин.  

 



Тканини – це сукупність клітин, що мають спільне походження, однакову форму і 

виконують одну й ту саму функцію (або тканина – це стійкий, тобто закономірно 

повторюваний, комплекс клітин, які подібні за походженням, будовою і пристосовані до 

виконання однієї або кількох функцій). Між клітинами в деяких тканинах знаходиться 

міжклітинна речовина, яка не має клітинної будови. 

Залежно від виконуваної функції виділяють такі типи тканин: твірна, основна, 

провідна, покривна, механічна; багато з них можна поділити на дрібніші групи. Покривна, 

провідна, механічні і основні тканини (постійні тканини) рослини виникають із твірної 

тканини, клітини якої безперервно діляться і дають початок постійним тканинам. 

Справжньою тканиною називають групу клітин, які мають спільне походження, 

подібну будову і функції. 

Твірні тканини. 

Твірна тканина (меристема) дає початок усім постійним тканинам, забезпечує ріст 

органів. Клітини меристеми паренхімні, живі, тонкостінні, щільно зімкнуті, з густою 

цитоплазмою, крупним ядром, великою кількістю рибосом; пластиди у формі пропластид і 

лейкопластів, вакуолі відсутні чи дуже дрібні. Клітини меристеми, що знаходяться в стані 

постійного поділу, називаються ініціальними, а ті, що утворюються із них і 

диференціюються, - похідні ініціалів, або основна меристема. 

Відрізняються меристеми походженням ( первинні і вторинні) та місцем розташування 

в тілі рослини. Це тканини, які є ідеальними об’єктами для маніпуляцій в сфері клітинної 

інженерії.  

 
Покривні тканини. 

Функції покривних тканин − захист органів від випаровування, висихання, 

охолодження, пошкоджень, забезпечують газообмін (продихові клітини) і всмоктування води 

(кореневі волоски). У залежності від походження та гістологічного складу розрізняють 



покривні тканини: первинну – епідерму, вторинну – перидерму, третинну – кірку (кільчата і 

луската). До тканин, які виконують покривну і всисну функцію належать епіблема і веламен, 

захисну і водонакопичувальну функцію – екзодерма і гіподерма.  

З цієї группи тканин може бути використана тільки група окремі типи первинних 

покривних тканин, зокрема веламен орхідних (обмежена придатність).  

 

 
 

 

 



 

Видільні таканини. 

 Є непридатними для використання в клітинній інженерії.  

 

 
 



Механічні тканини (скелетні або арматурні). 

Є обмежено придатними для використання в клітинній інженерії і далеко не всі (лише 

коленхіма).  

 
Провідні тканини. 



Непридатні для використання в клітинній інженерії, окрім клітин-супутниць 

ситовидних трубок, обмежено-придатних. 

 

 
У провідних елементах – судинах внутрішні потовщення стінки мають вигляд кілець, 

спіралі, драбини, сітки. 

 
7. Основна тканина (паренхіма) 



Основна тканина або паренхіма, називається виповнюючою, тому що заповнює 

простір між іншими тканинами. Це жива тканина, що зберігає меристематичну активність. 

Вона є обмежено придатною до використання. 

 

 
 



Важливою особливістю рослинних клітин і тканин є їх здатність до дидеференціації, 

перетворення до рівня меристематичних тканин. Ця здатність має назву тотипатентності. У 

тварин  ця здатність дуже обмежена складною системою епігенетичної та гуморальної 

регуляції онтогенезу. 

 

Питання для обговорення: 

1. Основні елементи рослинної клітини (органелли). 

2. Будова рослинної клітини. 

3. Класифікація пластид у рослин. 

4. Особливості будови клітинної стінки рослин. 

5.  Запасаючі речовини рослинної клітни та класифікація клітинних включень. 

6. Модифікації клітинної стінки у рослин. 

7. Кристалічні включення в рослинній клітині. 

8. Вакуолі та клітинний сік. Їх функції. 

9. Первинні та вторинні рослинні тканини. 

10. Класифікація меристем. 

11. Класифікація покривних тканин. 

12. Класифікація видільних тканин. 

13. Класифікація  механічних тканин рослин. 

14. Класифікація провідних тканин рослин. 

15. Кластфікація основних тканин рослин (хлоренхіма, паренхіма, аеренхіма, 

запасаюча тканина). 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Визначити особливості специфіки рослинної клітини. 

2. Проаналізувати можливість використання різних рослинних тканин у клітинній 

інженерії. 

3. Пояснити приоритет використання в клітинній інженерії меристемних тканин та 

основні локалітети їх розміщення у рослин. 

 

 

Практична робота №3 

КЛІТИННА І ТКАНИНА БУДОВА ТВАРИН. ОСНОВНІ ТИПИ ТВАРИННИХ ТКАНИН. 

РОЗВИТОК ТВАРИННИХ ТКАНИН. 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

Тваринна клітина в цілому нагадує рослинну, як і клітини решти еукаріот. Проте в її 

будові є певні суттєві відмінності. Роздивимся їх у відповідності до рис. 8. 



 
Рис. 8. Будова тваринної клітини. 

 

У тваринній клітині присутні каріоплазма ядра і цитоплазма клітини, матрикс та 

органели, мембранні органоїди та корпускулярні, плазмалемма, ендоплазматичний ретикулум 

(гладкий та шорсткий), лізосоми, пероксисоми, комплекс Гольджі, мікротрубочки 

цитоскелету та мікрофіламенти актину (більш виражені ніж у рослин, утворюють єдине ціле з 

мембранними структурами), полісоми з рибосомами, ядерця та хромосоми. Проте відсутні 

такі мембранні структури як гліоксисоми, сферосоми, притаманні лише рослинним клітинам.  

Як ми також бачимо із цієї схеми, у тваринної клітини відсутні пластиди, які 

забеспечують автотрофний характер живлення рослин. Тобто тваринна клітина є 

гетеротрофною, тобто живиться готовою органічною речовиною рослинного, протистного, 

бактеріального, грибного чи також тваринного походження, яку отримує багатоклітинний чи 

одноклітинний організм внаслідок живлення за допомогою особливих механізмів поглинання 

– піноцитозу та фагоцитозу, оскільки клітинні стінки чи пеликула у представників цієї 

группи відсутні. Клітинна оболонка представлена переважно рухливою двошаровою 

аморфною мембраною, здатною до фагоцитозу та піноцитозу, під час якого утворюються 

харчові вакуолі, що кардинально відрізняються від таких у рослин. Мембрана має покрив із 

глікокаліксу – утворення з молекул вуглеводів, що можуть утворювати комплекси з білками 

та ліпідами мембрани. Вони поєднуються в один комплекс з лізосомами, структурними 

одиницями клітини, що утворюються в комплексі Гольджі та містять ферменти, для процесу 

травлення (присутні і у рослин). Мало того, у тваринних клітин мембрани тісно зв’язані з 

елементами цитоскелету, які складаються з волокон тубуліну та актину та приєднані до 

клітинного центру (центріолі), які у вищих рослин часто є відсутніми.  В якості запасаючих 



речовин у тваринних клітинах переважає глікоген та ненасичені жири, які перебувають у 

цитоплазмі у вигляді зернин та крапель. Зустрічаються також і включення солей у вигляді 

кристалів та пігментні. Кінцевий продукт азотного метаболізму – сечовина або сечова 

кислота.  На поверхні клітин бувають спеціальні війки, іноді джутики, які в клітинах вищих 

рослин звично відсутні.  

Тканини тварин. 

Тканини тваринного організму починають закладатися під час поділу заплідненої 

яйцеклітини (зиготи) під час процесу ембріогенезу (пренатального розвитку)за рахунок 

поділу стовбурових клітин. Цей процес переважно є незворотнім, на відміну від рослин. 

Після появи дорослого організму та закінчення ембріогенезу (за виключенням організмів з 

вторинним метаморфозом), утворення нових групп, органів та систем органів у тварин не 

спостерігається. Відбувається просто поділ клітин в тому чи іншому органі, а також в 

окремих органах залишаються окремі плюрипотентні та мультипотентні клітини, здатні 

проводити регенерацію тих чи інших органів.  Тотипоте нтність (омніпотентність) у тварин 

– здатність однієї клітини багатоклітинного організму давати початок цілому новому 

організму шляхом поділу. На відміну від плюрипотентних клітин, які можуть 

диференціюватись у будь-який із типів клітин дорослого організму, тотипотентні мають 

також здатність утворювати і позазародкові тканини, зокрема плаценту у ссавців. Тільки 

зигота та, у деяких організмів, її прямі нащадки (наприклад клітини морули) є 

тотипотентними. У рослин, на відміну від тварин, соматичні клітини за певних умов, 

наприклад при обробці великими дозами ауксинів, можуть набувати здатності утворювати 

ембріон, тобто ставати тотипотентними. 

На відміну від тотипатентних клітин плюрипатентні здатні формувати лише органи 

ембріону організму тварин. З цих стовбурових клітин розвиваються три зародкові листки: 

ектодерма, мезодерма та ентодерма. У 2015 році виявили новий тип клітин – 

плюрипотентні стовбурові клітини, специфічні до місця (region-selective pluripotent stem 

cells). Вони самостійно колонізують ту чи іншу область тіла зародка, після чого можуть 

розвиватися клітини різних тканин. 

Мультипотентні стовбурові клітини породжують клітини різних тканин, але 

різноманіття їх видів обмежене межами одного листка зародка (ентодерми, мезодерми чи 

ектодерми). Ектодерма у вищих тварин, зокрема у хордових, дає початок нервовій системі, 

органам чуття, передньому та задньому відділам кишкової трубки, шкірному епітелію. З 

мезодерми формуються хрящовий та кістковий скелет, кровоносні судини, нирки та м'язи. З 

ентодерми – залежно від біологічного виду – утворюються різні органи, відповідальні за 

дихання та травлення. У людини це слизова оболонка кишечника, уротелій сечового міхура, а 

також печінка, підшлункова залоза і легені. 

Олігопотентні клітини можуть диференціюватися лише на деякі, близькі за 

властивостями, типи клітин. До них, наприклад, відносяться клітини лімфоїдного та 

мієлоїдного рядів, що беруть участь у процесі кровотворення. 

Уніпотентні клітини (клітини-попередниці, бластні клітини) – незрілі клітини, які, 

строго кажучи, вже не є стовбуровими, оскільки можуть виробляти лише один тип клітин. 

Вони здатні до багаторазового самовідтворення, що робить їх довготривалим джерелом 

клітин одного конкретного типу та відрізняє від не стовбурових. Однак їх здатність до 

самовідтворення обмежена певною кількістю поділів, що також відрізняє їх від істинно 

стовбурових клітин. До клітин-попередницям відносяться, наприклад, деякі з 

міосателітоцитів, що беруть участь у утворенні скелетної та м'язової тканин. 

Стовбурові клітини можна розділити на три основні групи залежно від джерела їх 

одержання: ембріональні, фетальні та постнатальні (стволові клітини дорослого 

організму). 



Ембріональні стовбурові клітини 

Ембріональні стовбурові клітини (ЕСК) утворюють внутрішню клітинну масу (ВКМ), 

або ембріобласт, на ранній стадії розвитку ембріона. Вони є плюрипотентними. Важливим 

плюсом ЕСК є те, що вони не експресують HLA (human leucocyte antigens), тобто не 

виробляють антигени тканинної сумісності. Кожна людина має унікальний набір цих 

антигенів, і їхня розбіжність у донора та реципієнта є найважливішою причиною 

несумісності при трансплантації. Відповідно, шанс того, що донорські ембріональні клітини 

будуть відкинуті організмом реципієнта, дуже невисокий. 

В трансплантології за пересадки імунодефіцитним тваринам ембріональні стовбурові 

клітини здатні утворювати пухлини складної (багатотканинної) будови – тератоми, деякі з 

них можуть стати злоякісними. Достовірних даних, про те, як поводяться ці клітини в 

імунокомпетентному організмі, наприклад, в організмі людини, немає.  Одним з головних 

недоліків ЕСК є неможливість використання аутогенного, тобто власного матеріалу при 

трансплантації, оскільки виділення ЕСК з ембріона несумісне з його подальшим розвитком. 

Фетальні стовбурові клітини. 

Фетальні стовбурові клітини одержують із плодового матеріалу після аборту (зазвичай 

термін гестації, тобто внутрішньоутробного розвитку плода, становить 9-12 тижнів). 

Фетальні стовбурові клітини є сумішшю мультипотентних та уніпотентних стовбурових 

клітин. Звичайно, вивчення та використання такого біоматеріалу також породжує етичні 

проблеми. Ці клітини вже почали диференціювання, і, отже, кожна з них, по-перше, може 

пройти лише обмежену кількість поділів, і, по-друге, дати початок не будь-яким, а досить 

певним видам спеціалізованих клітин. Так, з клітин фетальної печінки можуть розвинутись 

спеціалізовані клітини печінки та кровотворні клітини. З фетальної нервової тканини 

відповідно розвиваються більш спеціалізовані нервові клітини. 

Постнатальні стовбурові клітини.  

Незважаючи на те, що стовбурові клітини зрілого організму мають меншу потентність 

у порівнянні з ембріональними і фетальними стовбуровими клітинами, тобто можуть 

породжувати меншу кількість різних типів клітин, етичний аспект їх дослідження та 

застосування не викликає серйозної полеміки. Крім того, можливість використання 

аутогенного матеріалу забезпечує ефективність та безпеку лікування. Стовбурові клітини 

дорослого організму можна поділити на три основні групи: гемопоетичні (кровотворні), 

мультипотентні мезенхімальні (стромальні) та тканинно-специфічні прогеніторні 

клітини. Іноді в окрему групу виділяють клітини пуповинної крові, оскільки вони є найменш 

диференційованими з усіх клітин зрілого організму, тобто мають найбільшу потентність. 

Пуповинна кров переважно містить гемопоетичні стовбурові клітини, а також 

мультипотентні мезенхімальні, але в ній присутні малі кількості інших різновидів 

стовбурових клітин, за певних умов здатні диференціюватися в клітини різних органів та 

тканин. 

Гемопоетичні стовбурові клітини. 

Гемопоетичні стовбурові клітини (ГСК)– мультипотентні стовбурові клітини, що 

дають початок всім клітинам крові мієлоїдного (моноцити, макрофаги, нейтрофіли, базофіли, 

еозинофіли, еритроцити, мегакаріоцити і тромбоцити, дендритні клітини і дендритні клітини) 

і лімфоїдного рядів (Т-лімфоцити, В-лімфоцити та природні кілери). Гемопоетична тканина 

містить клітини з довгостроковими та короткостроковими можливостями до регенерації, 

включаючи мультипотентні, олігопотентні та клітини-попередники. Мієлоїдна тканина 

містить одну ГСК на 10 000 клітин. ГСК є неоднорідною популяцією. Розрізняють три 

субпопуляції ГСК відповідно до пропорційного відношення лімфоїдного потомства до 

мієлоїдного (Л/М). У мієлоїдно орієнтованих ГСК низьке Л/М співвідношення (>0, <3), у 

лімфоїдно орієнтованих – високе (>10). Третя група складається із «збалансованих» ГСК, для 



яких 3 ≤ Л/M ≤ 10. В даний час активно досліджуються властивості різних груп ГСК, проте 

проміжні результати показують, що тільки мієлоїдно орієнтовані та «збалансовані» ГСК 

здатні до тривалого самовідтворення. Крім того, експерименти трансплантації показали, що 

кожна група ГСК переважно відтворює свій тип клітин крові, що дозволяє припустити 

наявність успадкованої епігенетичної програми для кожної субпопуляції. Популяція ГСК 

формується під час ембріогенезу, тобто ембріонального розвитку. Доведено, що у ссавців 

перші ГСК виявляються в областях мезодерми, первинної аорти, гонада та мезонефрос, до 

формування кісткового мозку популяція розширюється у фетальній печінці. Такі дослідження 

сприяють розумінню механізмів, відповідальних за генезис (формування) та розширення 

популяції ГСК, і, відповідно, відкриття біологічних та хімічних агентів (діючих речовин), які 

в кінцевому рахунку можуть бути використані для культивації ГСК in vitro. Основним 

джерелом ГСК є кістковий мозок. Це джерело і сьогодні найширше використовується в 

трансплантології (трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин). ГСК розташовуються 

в кістковому мозку у дорослих, включаючи тазові кістки, ребра, грудину та інші кістки. 

Клітини можуть бути отримані безпосередньо з тазових кісток за допомогою голки та 

шприца або з крові після попередньої обробки цитокінами, включаючи G-CSF 

(гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор), що сприяє виходу стовбурових клітин з 

кісткового мозку. 

Мультипотентні мезенхімальні стовбурові клітини.  

Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини (ММСК) – мультипотентні 

стовбурові клітини, здатні диференціюватися в остеобласти (клітини кісткової тканини), 

хондроцити (хрящові клітини) та адипоцити (жирові клітини). Попередниками ММСК в 

ембріогенний період розвитку є мезенхімальні стовбурові клітини (МСК). Вони можуть 

бути виявлені в місцях поширення мезенхіми, тобто зародкової сполучної тканини. Основним 

джерелом ММСК є кістковий мозок. Крім того, вони виявлені в жировій тканині та ряді 

інших тканин з гарним кровопостачанням. Існує ряд доказів того, що природна тканинна 

ніша ММСК розташована периваскулярно навколо кровоносних судин. Крім того, ММСК 

були виявлені в пульпі молочних зубів, амніотичної (навкоплодної) рідини, пуповинної крові 

та сторожовому холодцю пупкового канатика. Наприклад, виділення молодих ММСК із 

Вартонова студня є вкрай трудомістким процесом, оскільки клітини в ньому також 

розташовуються периваскулярно. Численні дослідження показали, що ММСК людини 

можуть уникати відторгнення при трансплантації, вступати у взаємодію з дендритними 

клітинами та Т-лімфоцитами та створювати імуносупресивне мікросередовище за допомогою 

вироблення цитокінів. Було доведено, що імуномодулюючі функції ММСК людини 

підвищуються, коли їх пересаджують у запалене середовище з підвищеним рівнем гамма-

інтерферону. Інші дослідження суперечать цим висновкам, що з гетерогенної природою 

ізольованих МСК і значними відмінностями між ними, залежно від способу культивування. 

МСК можуть бути активовані у разі потреби. Проте ефективність їх використання відносно 

низька. Так, наприклад, пошкодження м'язів навіть при трансплантації МСК гоїться дуже 

повільно. В даний час проводяться дослідження з активації МСК. Раніше проведені 

дослідження внутрішньовенної трансплантації МСК показали, що цей спосіб трансплантації 

часто призводить до кризи відторгнення і сепсису. Сьогодні визнано, що захворювання 

периферичних тканин, наприклад, запалення кишківника краще лікувати не трансплантацією, 

а методами, що підвищують локальну концентрацію МСК. Проте дослідження ефективності 

застосування МСК для реепітелізації пошкоджених шкірних покривів, наприклад, при 

синдромі діабетичної стопи, показали свою результативність у клінічних дослідженнях.  

Тканеспецифічні прогеніторні клітини. 

Тканеспецифічні прогеніторні клітини (клітини-попередниці)– 

малодиференційовані клітини, які розташовуються в різних тканинах і органах і відповідають 



за оновлення їхньої клітинної популяції, тобто заміщають загиблі клітини. До них, 

наприклад, відносяться міосателітоцити (попередники м'язових волокон), клітини-

попередниці лімфо- та мієлопоезу. Ці клітини є оліго- та уніпотентними та їхня головна 

відмінність від інших стовбурових клітин у тому, що клітини-попередниці можуть ділитися 

лише певну кількість разів, у той час як інші стовбурові клітини здатні до необмеженого 

самооновлення. Тому їх приналежність до істинно стовбурових клітин піддається сумніву.  

Окремо досліджуються нейральні стовбурові клітини, які також відносяться до 

групи тканеспецифічних. Вони диференціюються в процесі розвитку ембріона та в плідний 

період, внаслідок чого відбувається формування всіх нервових структур майбутнього 

дорослого організму, включаючи центральну та периферичну нервові системи. Ці клітини 

були виявлені і в ЦНС дорослого організму, зокрема, в субепендимальній зоні, в гіпокампі, 

нюховому мозку і т. д. Незважаючи на те, що більшість загиблих нейронів не заміщається, 

процес нейрогенезу в дорослій ЦНС все-таки можливий за рахунок нейральних стовбурових 

клітин, тобто популяція нейронів може «відновлюватися», проте це відбувається в такому 

обсязі, що не позначається на результатах патологічних процесів. 

Існують чотири групи тканин у тварин у постнатальному стані(рис. 9): епітеліальна, 

сполучна, м'язова і нервова. Для нервової, м'язової і залозистої тканин характерні здатність 

клітин сприймати роздратування (подразливість) і відповідати на зміну зовнішнього 

середовища реакцією збудження (збудливість). М'язова тканина, крім того, має здатність до 

скорочення – здатністю клітин відповідати скороченням на роздратування. 

Епітеліальна тканина.  

 
Клітини епітелію щільно прилягають одна до одної; міжклітинна речовина розвинена 

слабо. Вони виконують функції захисту, всмоктування, секреції і сприйняття подразнень. 

Вистилає ротову порожнину, порожнину стравоходу, ниркові канальці, шлунок і 

кишечник, дихальні шляхи, носову порожнину та утворюють гормони, молоко, піт, вушну 

сірку.  

Сполучна тканина. 

ЇЇ риса – наявність великої кількості міжклітинної речовини.  



 
Щільна волокниста – в якій переважають волокна, виконує захисну функцію, надає 

органам еластичності.  

Пухка волокниста – в якій переважає аморфна маса, заповнює проміжки між 

внутрішніми органами.  

Кісткова і хрящова тканина. В основній речовині кісткової тканини переважають 

неорганічні речовини, а в хрящовій – органічні. Виконують захисну та опорну функції.  

Рідке внутрішнє середовище – міжклітинна рідка речовина. Підтримує гомеостаз, 

транспорт речовин, захисні реакції, гуморальна регуляція.  

Ретикулярна тканина. У цій тканині містяться стовбурові клітини, з яких виникають 

клітини крові. Складає основу кровотворних органів.  

Жирова тканина. Клітини містять жир. Запас поживних речовин, теплоізоляція. 

 

Мязова тканина.  

Складається з м’язових волокон різної форми та розмірів. Має здатність до скорочення 

і розслаблення й виконує рухову функцію.  

 
Поперечно-посмугована тканина має волокна циліндричної форми, дуже тонкі, 

клітини довгі багатоядерні, що прикріплюються до кісток і забезпечують рух тіла та його 

частин.  

Гладенька (непо- смугована) тканина має дрібні веретеноподібні одноядерні 

волокна та забезпечує пересування речовин у внутрішніх полих органах.  

Серцева мязова тканина має волокна, які переплітаються між собою. Відповідає за 

скорочення серця. 

Нервова тканина складається з нейронів та нейроглії. Нейрон (нервова клітина) 

складається з тіла і відростків – аксона та дендритів. Клітини все життя перебувають у стані 

інтерфази.  

 
Нейроглія складається з дрібних, із численними виростами клітин, здатних до поділу. 

Виконує функції сприйняття подразнень і проведення збудження. Секреція спеціалізованими 

нервовими клітинами біологічно активних сполук – нейрогормонів. 



Ці тканини хоча і здатні існувати в кеультурі тривалий час, проте не здані 

дидеференціювати  в зворотньому напрямку, тобто з уніпатентних ставати олігопатентними, 

мультипатентними, плюрипатентними і тотипатентними.  

Тканини у тварин утворюють органи та системи органів.  

В даний час практично будь-які клітини людини та тварин можуть бути введені в 

культуру і тим самим служити засобом і об'єкттом у багатьох медико-біологічних 

дослідженнях. 

 
 

Рис 9. Класифікація постнатальних тваринних тканин. 

 

Найчастіше культивуються такі елементи: 

• сполучної тканини – фібробласти; 

• скелетний – кістка та хрящі; 

• м'язовий – скелетні, серцеві та гладкі м'язи; 

• епітеліальної – печінка, легені, шкіра, сечовий міхур, нирки, молочна залоза; 

• нервової – гліальні клітини та нейрони (хоча вони позбавлені здатності до проліферації); 

• ендокринної системи – гіпофіз, надниркові залози, клітини острівців Лангерганс; 

• різні типи пухлинних клітин. 



Питання для обговорення: 

1. Характеристика тваринної клітини. 

2. Відмінності тваринної клітини від рослинної. 

3. Характеристика тотипатентних тваринних клітин. 

4. Характеристика плюрипатентних  тваринних клітин. 

5. Характеристика мультипатентних тваринних клітин. 

6. Характеристика олігопатентних тваринних клітин. 

7. Стенопатентні клітини тваринного організму 

8. Типи тканин тваринного організму.  

9. Які види тканин тваринного походження можуть бути використані як обєкт клітинної 

інженерії? 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Охарактеризувати основні типи пухлинних клітин за їх рівнем дидеференціації. 

2. Охарактеризувати гени, що відповідають за диференціацію клітин багатоклітинного 

організму (гомеозисны гени).  

3. Онкогени та їх оосбливості. 

 

 

Практична робота №4 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КУЛЬТИВУВАННЯ ТВАРИННИХ ТА РОСЛИННИХ КЛІТИН ТА 

ТКАНИН 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

Культура клітин і тканин, клітини, шматочки тканин або зачатків органів, окремі 

клітини вирощені поза організмом (in vitro) є основним об’єктом дослідження клітинної 

інженерії. В основі вирощування клітин і тканин лежить суворе дотримання стерильності та 

використання спеціальних живильних середовищ, що забезпечують підтримку 

життєдіяльності клітин, що культивуються, і максимально подібних із середовищем, з яким 

клітини взаємодіють в організмі. Насправді термін «культура клітин» належить переважно 

вирощування клітин, які стосуються однієї тканини, отриманих від багатоклітинних 

еукаріотів, найчастіше тварин. Історичний розвиток технології та методик вирощування 

культур клітин нерозривно пов'язані з вирощуванням тканинних культур та цілих органів. 

Для культивування клітин тварин і людини можуть бути використані клітини різного 

походження: епітеліальні (печінка, легені, молочна залоза, шкіра, сечовий міхур, нирка), 

сполучнотканинні (фібробласти), скелетні (кістка та хрящі), м'язові (скелетні, серцеві та 

гладкі м'язи). ), нервової системи (гліальні клітини та нейрони), залізисті клітини, секретуючі 

гормони (надниркові залози, гіпофіз, клітини острівців Лангерганса), меланоцити та різні 



типи пухлинних клітин. Виділяють 2 напрями їх культивування: культура клітин та органна 

культура (культура органів та тканин). Для отримання культури клітин – генетично 

однорідної швидко проліферуючої популяції – шматочки тканини (зазвичай бл. 1 мм
3
) 

вилучають з організму, обробляють відповідними ферментами (для руйнування міжклітинних 

контактів) і суспензію, що утворюється, поміщають у живильне середовище. Культури, 

отримані з ембріональних тканин, характеризуються кращим виживанням і активнішим 

зростанням (через низький рівень диференціювання та наявності стовбурових клітин-

попередників в ембріонах) порівняно з відповідними тканинами, взятими з дорослого 

організму. Нормальні тканини дають початок культурам з обмеженим часом життя (так звана 

межа Хейфліка), тоді як культури, отримані з пухлин, здатні проліферувати необмежено 

довгий час. Однак навіть у культурі нормальних клітин деякі клітини спонтанно 

іммортализуются, тобто стають безсмертними. Вони виживають і дають початок клітинним 

лініям із необмеженим терміном життя. Вихідна клітинна лінія може бути отримана з 

популяції клітин або з окремої клітини. В остванньому випадку лінію називають клоновою, 

чи клоном. При тривалому культивуванні під впливом різних факторів якості нормальних 

клітин змінюються, відбувається трансформація, основними ознаками якої є порушення 

морфології клітин, зміна числа хромосом (анеуплоїдія). При високому ступені трансформації 

(дидеференціації)  введення таких клітин тварин може викликати утворення пухлини.В 

органній культурі зберігаються структурна організація тканини, міжклітинні взаємодії, 

підтримується гістологічне та біохімічне диференціювання. Тканини, залежні від гормонів, 

зберігають чутливість до них і мають характерні відповіді, залозисті клітини продовжують 

секретувати специфічні гормони та ін. Такі культури вирощують у культуральній посудині на 

плотиках (паперових, міліпорових) або на металличних сітках плаваючих на поверхні 

живильного середовища. 

У рослин культивування клітин засноване загалом на тих самих принципах, що й у 

тварин. Відмінності ж у способах культивування визначаються структурними та 

біологічними особливостями клітин рослин. Більшість клітин та тканин рослин мають 

тотипотентність: з однієї такої клітини за певних умов може розвинутися повноцінна 

рослина. Не здатні до цього тільки надзвичайно спеціалізовані тканини, такі як судини та 

трахеїди ксилеми, судини флоеми, клітини епідрми, перидерми тощо.  

Для отримання культури рослинних клітин використовується шматочок будь-якої 

тканини (наприклад калюсу) або органу (кореня, стебла, листа), в якому присутні живі 

клітини. Його розміщують на живильне середовище, що містить мінеральні солі, вітаміни, 

вуглеводи та фітогормони (найчастіше цитокіни та ауксини). Зростаючі культури 

підтримують при температурах від 22 до 27 ° C, у темряві або при освітленні.  

Культури клітин та тканин знаходять широке застосування у різних галузях біології та 

медицини. Культивування соматичних клітин (всі клітини органів і тканин за винятком 

статевих) поза організмом визначило можливість розвитку нових способів вивчення генетики 

вищих організмів з використанням, поряд з методами класичної генетики, методи 

молекулярної біології. Найбільшого розвитку набула молекулярна генетика соматичних 

клітин ссавців, що пов'язано з можливістю постановки прямих експериментів з клітинами 

людини. Ці культури використовують при вирішенні таких загальнобіологічних. проблем, як 

з'ясування механізмів експресії генів, раннього ембріонального розвитку, диференціювання 

та проліферації, взаємодії ядра та цитоплазми, клітин із середовищем, адаптації до різних 

хімічних та фізичних впливів, старіння, злоякісної трансформації та інших. Їх застосовують 

для діагностики та лікування спадківих захворювань. Як тест-об'єкти клітинні культури є 

альтернативою використанню тварин при випробуванні нових фармакологічнихзасобів. Вони 

необхідні для отримання трансгенних рослин, клонального розмноження. Важливу роль 



клітинні культури грають у біотехнології при створенні гібридів, виробництві вакцин та 

біологічно активних речовин. 

Основним методом клітинної інженерії, поряд з культурою клітин та тканин, є метод 

гібридизації – злиття окремих клітин (або їх фрагментів), вирощених в умовах культивування 

або виділених із організму; він дозволяє об'єднувати клітини організмів, що належать різним 

видам і навіть царствам (наприклад клітини моркви з клітинами людини). З його допомогою 

можна змінювати як генетичний апарат клітин, їх плоїдність (кількість хромосомних 

наборів). Він дає можливість комбінувати органели різного походження (наприклад ядра, 

центросоми, мітохондрії) в цитоплазмі клітини, що злилася. При поєднанні ядерного 

фрагмента однієї клітини (каріопласту) з цитоплазматичним фрагментом іншої клітини 

(цитопласт) утворюється реконструйована клітина. Технологія перенесення ядра, витягнутого 

із соматичної клітини, всередину яйцеклітини, з якої попередньо видалено власне ядро, є 

основою клонування організмів. Введення конструкцій, що складаються з фрагментів ДНК, 

дозволяє змінювати геном клітини таким чином, що в ній відбувається гіперекспресія деяких 

генів, або припинення експресії ряду генів, або експресія чужорідних для даної клітини генів. 

Використовуючи такі прийоми, можна отримати як трансгенні клітини для вирощування поза 

організмом, так і трансгенні організми із заданими властивостями. Введення в клітини 

певних фрагментів РНК (її називають інтерферуюча РНК) призводить до припинення 

експресії тих чи інших генів на короткий або тривалий час. Клітинна інженерія 

використовується для вирішення як багатьох теоретичних проблем клітинної біології 

(вивчення взаємодії ядра та цитоплазми, механізму клітинної диференціювання та регуляції 

клітинного циклу, перетворення нормальної клітини на пухлинну та ін), так і практичних 

завдань  медицини та сільського господарства. Культьтура клітин застосовується для 

отримання високопродуктивних ліній клітин, що утворюють моноклональні антитіла  

(гібридоми), створення нових форм рослин, стійких до несприятливих умов середовища, 

хвороб та шкідників, з прискореним зростанням, більшою тривалістю зберігання плодів, 

поліпшенням їх якості та збільшенням кількості. Вона дає можливість зберігати генотипи 

окремих організмів і створювати банки генофондів цілих видів, отримувати вакцини 

(наприклад проти кору, поліомієліту), моделювати тканини (тканинна інженерія) та органи, 

які можуть бути матеріалом для трансплантації. Клітинні конструкції, вирощені поза 

організмом, при введенні в організм можуть, наприклад посилювати зростання кровоносних 

судин або нервових відростків в уражених ділянках організму, замінювати суглоби або 

сприяти відновленню шкірних покривів, ушкоджених внаслідок опіків або інших травм. 

1. Культури клітин, взятих безпосередньо з об'єкта (ex vivo), називаються 

первинними. Більшість первинних клітин, крім пухлинних, мають обмежений термін 

використання. Після певної кількості поділів такі клітини старіють і припиняють ділитися, 

хоча можуть зберегти життєздатність. Існують имморталізовані («безсмертні») лінії клітин, 

здатні розмножуватися нескінченно. У більшості пухлинних клітин ця здатність є 

результатом випадкової мутації, але в деяких лабораторних клітинних ліній вона придбана 

штучно шляхом активації гена теломерази. У рослинних клітинних культур цієї проблеми 

майже не існує. Кожна рослинна клітина є тотипатентною, тобто здатною до культивування 

необмежену кількіть раз та до регенерації в цілий організм.  

2. Клітини вирощують у спеціальних живильних середовищах, за постійної 

температури. Для культур рослинних клітин використовується регульоване освітлення, а для 

клітин ссавців зазвичай необхідна також спеціальне газове середовище, підтримуване в 

інкубаторі клітинних культур. Як правило, регулюється концентрація в повітрі вуглекислого 

газу та пари води, але іноді також і кисню. Поживні середовища для різних культур клітин 

розрізняються за складом, pH, концентрації глюкози, складом факторів росту  (гормонів) та 

ін. 



3. Фактори росту, що використовуються в живильних середовищах для клітин 

ссавців, найчастіше додають разом із сироваткою крові. Одним із факторів ризику при цьому 

є можливість зараження культури клітин пріонами чи вірусами. При культивуванні однією з 

важливих завдань є виключення або мінімізація використання заражених інгредієнтів. Однак 

на практиці це буває досягнуто не завжди. Найкращим, але й найдорожчим способом є 

додавання замість сироватки очищених факторів зростання. Клітини можна вирощувати в 

суспензії або в адгезивному стані. Деякі клітини (такі, як клітини крові) у природних умовах 

існують у зваженому стані. Існують також лінії клітин, штучно змінених таким чином, щоб 

вони не могли прикріплюватися до поверхні; це зроблено для того, щоб збільшити густину 

клітин у культурі. Для вирощування адгезивних клітин потрібна поверхня, наприклад, 

культура тканини, або пластик, покритий елементами позаклітинного матриксу для 

поліпшення адгезивних властивостей, а також стимулювання росту і диференціювання. 

Більшість клітин з м'яких та твердих тканин адгезивні. З адгезивного типу культури 

виділяються органотипові культури клітин, які є тривимірним середовищем, на відміну від 

звичайного лабораторного посуду. Ця система культивування фізично та біохімічно найбільш 

подібна до живих тканин, але має деякі технічні складності в обслуговуванні (наприклад, 

потребує дифузії). З метою забезпечення необхідних фізичних умов для культивування 

адгезивних культур і заселення об'єму позаклітинного матриксу тканеінженерних 

конструкцій використовуються системи динамічного культивування на основі роторних і 

вихрових біореакторів, біореакторів з безпосереднім на скаффолд: компресійних біореакторів 

для електростимуляції клітин та тканин, а також комбінованих біореакторів. Фітогормони 

рослин в наш час отримуються переважно шляхом хімічного синтезу. Частина із них є суто 

синтетисними речовинами, які нагадують за властивостями природні фітогормони.  До того ж 

немає особих вимог до ємностей для вирощування рослинних експлантів. Достаньо звичних 

пробірок або колб Ерленмайєра. Типи культивування цих культур – на твердих агарізованих 

середовищах або на рідких за умови постійного перемішування.  

4. Працюючи з клітинними культурами вчені можуть зіштовхнутися з проблемою 

перехресного забруднення. 

5. При вирощуванні клітин, через постійний поділ може виникнути їх надлишок у 

культурі, і, як наслідок, виникають такі проблеми: 

– накопичення у живильному середовищі продуктів виділення, у тому числі 

токсичних; 

– нагромадження у культурі відмерлих клітин, які припинили життєдіяльність; 

– скупчення великої кількості клітин негативно впливає на клітинний цикл, 

зростання і поділ уповільнюються, а клітини починають старіти і відмирати 

(контактне інгібування росту); 

– з тієї ж причини може розпочатись клітинне диференціювання. 

Для підтримки нормального функціонування культур клітин, а також для запобігання 

негативним явищам періодично проводять заміну живильного середовища, пасерування та 

трансфекція клітин. Щоб уникнути забруднення культур бактеріями, дріжджами або іншими 

лініями клітин, всі маніпуляції зазвичай проводять з дотриманням правил асептики в 

стерильному боксі. Для пригнічення мікрофлори в живильне середовище можуть бути додані 

антибіотики (пеніцилін, стрептоміцин) та протигрибкові препарати (амфотерицин B). Одним 

із продуктів метаболізму в клітинах є кислоти, внаслідок чого pH середовища поступово 

знижується. Для контролю кислотності живильних середовищ, додають індикатори pH.  

Якщо культура клітин адгезивна, живильне середовище можна повністю замінювати.  

6. Пасирування (поділ) клітин – це відбір невеликої кількості клітин для вирощування в 

іншій лабораторній посудині. Якщо культура швидко зростає, це необхідно робити 

регулярно, оскільки серед них виснажуються поживні речовини і накопичуються продукти 



метаболізму. Суспензивні культури пасерувати простіше, тому що для цього достатньо лише 

відібрати необхідну кількість клітин, помістити їх в інші посудини, і додати свіжого 

живильного середовища. Адгезивні клітини перед цим слід відокремити від субстрату і 

розділити їх скупчення. Найчастіше для цієї мети використовують суміш трипсину та ЕДТА 

або інші ферментні суміші, іноді достатньо тільки ЕДТА у фізіологічному розчині (розчин 

Версена). Якщо культура росте повільно, її зазвичай підгодовують без перенесення в іншу 

судину, періодично (зазвичай раз на 2-3 дні) відбираючи частину використаного середовища 

та додаючи свіже. 

7. У клітини за її вирощуванні можна впроваджувати чужорідну ДНК шляхом 

трансфекції (невірусний метод). Часто цю технологію застосовують для керованої експресії 

генів. Порівняно недавно для цих цілей було успішно реалізовано трансфекцію іРНК. ДНК 

також може бути впроваджена в геном клітини за допомогою вірусів або бактеріофагів. Вони, 

будучи внутрішньоклітинними паразитами, якнайкраще підходять для цих цілей, оскільки 

впровадження генетичного матеріалу в клітину-господаря є звичайною частиною їхнього 

життєвого циклу. Для біологічної трансформації рослин використовують також метод 

плазмідної трансформації, біобалістики. Цей метод у всії випадках називається 

трансдукцією. 

8.  Отримання  біотехнологічних продуктів. Промисловим методом із культур клітин 

отримують такі продукти, як ферменти, синтетичні гормони, моноклональні антитіла, 

інтерлейкіни, лімфокіни, протипухлинні препарати.  Хоча багато простих білків відносно 

просто можуть бути отримані з використанням рДНК у бактеріальних культурах, більш 

складні білки, такі як глікопротеїни, в даний час можуть бути отримані тільки з тварин 

клітин. Одним із таких найважливіших білків є гормон еритропоетин. Вартість вирощування 

культур клітин ссавців є досить високою, тому в даний час проводяться дослідження щодо 

можливості виробництва складних білків у культурах клітин комах або вищих рослин. З 

клітнинних культур рослин можуть бути отримані БАРи, зокрема алкалоїди, сапоніни, 

пігменти, кумарини, флавоноїди, глікозиди, терпени, політерпени, складні комплекси сполук, 

первинні метаболіти життєвого циклу рослин, тощо. За допомогою ферментативних систем 

генно-модифікованих рослин може відбуватись біотрансформація синтетичних або 

отриманих із інших джерел органічних сполук для фармакології. Проте більша частина 

клітинних технологій рослин спрямована переважно на потреби сільского господарства та 

розсадницького декоративного господарства. 

 

Питання для обговорення: 

1. Основні етапи культивування клітин, загальні як для рослинних, так і для тваринних 

культур. 

2. Відмінності в умовах культивування рослинних і тваринних культур. 

3. Основні принципи культури invitro. 

4. Проблеми росту клітинної культури в замкнутому просторі. 

5. Поняття пасирування та причини її необхідності. 

6. Основні напрямки розвитку культури клітин. 

7. Технології отримання біологічних продуктів в клітинній культурі. 

8. Поняття трансдукції. 

9. Умови культивування рослинних культур та вимоги до них. 

 

Завдання для самостійної роботи  



1. Охарактеризуйте найперспективніші напрямки культури тканин тварин. 

2. Охарактеризуйте найперспективніші напрямки культури тканин рослин. 

3. Надайте характеристику господарської спрямованості та використання тканин тварин та 

рослин.  

 

Практична робота №5 

 

ЖИВИЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИННИХ КЛІТИН ТА 

ТКАНИН. 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

На сучасному етапі для культивування клітин, тканин і органів використовують 

різноманітні модифікації цих середовищ стосовно до окремих випадків культивування 

тканин і органів різних видів рослин.  

Середовище Мурасіге і Скуга – найбільш універсальне і багатоцільове середовище, 

яке сприятливе для рослинних клітин багатьох видів рослин. Дає позитивні результати при 

калусоутворенні та підтриманні неорганізованого калусного росту клітин і викликає індукцію 

морфогенезу у більшості дводольних видів.  

Середовище Гамборга і Евеленга (середовище В-5) використовується при 

культивуванні клітин і тканин бобових рослин і злаків.  

Середовище Уайта – для укорінення пагонів і нормального росту стеблової частини 

після регенерації.  

Середовище Нічей та китайські середовища – рекомендують для індукції 

андрогенезу в культурі пиляків., а також для індукції морфогенезу у злаків.  

Середовище Као і Михайлюка – для культивування одиничних (або з малою 

густиною висіву) ізольованих протопластів і клітин.  

Будь-яке поживне середовище для вирощування культури ізольованих рослинних 

тканин включає до свого складу наступні компоненти:  

– макроелементи  

– мікроелементи  

– вуглеводи  

– амінокислоти  

– вітаміни  

– стимулятори росту синтетичного і природного походження  

– агар (у випадку вирощування тканин на твердому поживному середовищі)  

– воду.  

Розглянемо кожний компонент поживного середовища окремо. 

1. Макроелементи, які входять до складу більшості середовищ, представлені 

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

Азот. Рослинні тканини, що ростуть в ізольованій культурі, автотрофні у відношенні 

азотного живлення. Використовуючи неорганічні джерела азоту, рослинні тканини на їх 

основі синтезують всі необхідні для життєдіяльності органічні азотні сполуки. Найкращою 

формою азотного живлення тканин є нітрати, у вигляді яких азот входить до складу 



більшості поживних середовищ і тільки в деякі середовища, крім нітратів, добавляються солі 

амонію. 

За даними Хаймера і Філера асиміляція нітратів в культивованих клітинах рослин 

відбувається за наступною схемою: 

Середовище (NO3-) // Нітратредуктаза // Нітритредуктаза - NH4+ - перетворення 

аміаку в органічний азот: амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти. 

Фосфор для росту рослинних тканин використовується в основному вигляді 

ортофосфату (РО4 -3 ).Джерелом фосфорного живлення можуть бути також фосфати цукрів. 

Іони Na+ , Cl- , SO4-2 потрібні для культивування тканин в невеликих кількостях і 

привносяться до складу середовища з елементами мінерального живлення і при регулюванні 

pH середовища. 

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

метіоніну. 

Залізо використовують у вигляді неорганічних солей і солей органічних кислот. При 

цьому одночасно з солями залізо в поживне середовище вводять етилендиамінтетраоцтову 

кислоту (ЕДТА). Наявність цієї сполуки як хелатуючого агента, покращує доступність заліза 

в широких межах pH, поскільки на його засвоюваність впливають метаболіти, що 

виділяються культурами тканин. 

2. Мікроелементи. Внесення Mn, Co, Cu, Zn, Mo в поживне середовище особливо 

важливе при культивуванні тканин в рідкому середовищі. Відсутність їх зменшує 

інтенсивність росту на 40% в першому пасажі і призводить до загибелі культури на протязі 

двох наступних пасажів. При вирощуванні ізольованих тканин на твердому агаризованому 

середовищі, вони не так гостро реагують на відсутність мікроелементів, оскільки агар містить 

в своєму складі макро- і мікроелементи. 

3. Вуглеводи. Ці сполуки необхідні для нормального розвитку хлорофілоносних 

тканин. Хоча в останні роки і одержані клони культур тканин, які характеризуються значною 

інтенсивністю фотосинтезу і розроблені умови їх культивування, одержання автотрофних 

культур тканин – завдання майбутнього. В більшості поживних середовищ, які 

використовуються для ізольованих культур рослинних тканин, джерелом вуглецю і енергії є 

гексози: сахароза і глюкоза в концентрації 20-40 г/л. Дослідження класу вуглеводів, які 

найбільш придатні для росту окремих видів тканин, були проведені Готре. На середовищах з 

пентозами, за виключенням ксилоли, культури на ростуть. Для деяких тканин оптимальними 

джерелами вуглеводневого живлення є фруктоза, манноза або галактоза. Тканини, для яких 

характерна наявність активних гідролітичних ферментів, які вони виділяють в поживне 

середовище, можуть рости на середовищах з полісахаридами: розчинним крохмалом 

(пухлинні тканини, тканини деревних рослин), рафінозою і целобіозою.  Дисахариди, що 

складаються тільки із глюкозних субодиниць – мальтоз, целобіоз, трегалоз, здебільшого 

також успішно використовуються, як сахароза і глюкоза. Це пов'язано, ймовірно, з високою 

активністю відповідних ферментів гідролаз, швидкість розщеплення яких перевищує 

швидкість метаболізації глюкози. У деяких випадках підвищення концентрації сахарози 

сприяє утворенню вторинних сполук. Меншою мірою досліджено вплив інших груп 

вуглеводів. Зокрема, більша частина вивчених культур нездатна до росту на середовищах із 

цукроспиртами (сорбітом або манітом), пентозами (рибозою, арабінозою або ксилозою), 

дезоксигексозою (рамнозою). Лише деякі види рослин (в тім числі й троянда) уповільнено 

ростуть на пентозах. Однак максимальне накопичення біомаси в них є в декілька разів 

нижчим, ніж при використанні сахарози. При створенні живильних середовищ 

використовуються багатоатомні спирти, які утворюються в рослинах шляхом відновлення 

моноцукрів, зокрема їх альдо- і кетогруп. Найбільш поширені в рослинах сорбіт, манніт, 

дульцит (галактит). 



D-манніт - цукровий етиловий спирт, який утворюється в рослинах при відновленні 

маннози або фруктози. Використовується як живильний субстрат або як речовина, що змінює 

осмотичний тиск, особливо при стимулюванні формування та злитті протопластів. 

Сорбіт широко розповсюджений в рослинах, біосинтез якого відбувається при 

відновленні фруктози або глюкози. Міститься в основному в плодах. Вперше був виділений із 

плодів горобини. Іноді додається до культуральних середовищ. 

Відомо, що манніт успішно використовується при культивуванні ясеня, сорбіт – 

деяких видів розоцвітих, крохмаль – злаків. Культури рослин інших родин не проявляють 

здатності до росту при внесенні цих вуглеводів в живильні середовища або використовують 

їх значно меншою мірою, що засвідчує про збереження в ізольованих культурах деяких 

біохімічних особливостей вихідних рослин. 

4. Амінокислоти. Окремі амінокислоти, внесені в поживне середовище як доповнення 

до нітратів можуть проявляти стимулюючу, пригнічуючи або нормативну дію, а суміш 

амінокислот, як правило, стимулює ріст тканин. Амінокислоти використовують в двох 

випадках: 

–  як єдине джерело азотного живлення; 

–  на фоні основного азотного живлення для активації метаболізму і росту тканин. 

Дуже часто суміш амінокислот замінюють гідролізатом казеїну, який синергічно діє з 

цитокінінами та ауксинами. В деяких випадках внесення до середовища гідролізату казеїну 

може бути замінено дією однієї або декількох амінокислот. 

5. Вітаміни. Більшість тканин, що культивуються in vitro, здатні до синтезу всіх 

необхідних для їх життєдіяльності вітамінів. Переважна кількість вітамінів, як відомо входять 

до складу ферментів-біокаталізаторів різноманітних важливих реакцій обміну в тканинах. Ряд 

рослинних тканин синтезують вітаміни в субоптимальній кількості і при їх внесенні до 

поживного середовища ріст тканин значно покращується. Крім того, внесення вітамінів в 

поживне середовище може викликати нормативний ефект. Вітаміни подовжують термін 

життя експланту і нормалізують деякі ростові процеси, що протікають при регенерації 

рослин. Найбільш важливу роль в рості культури тканин відіграють вітаміни групи В. 

Використовують жиророзчинні вітаміни:А, Д, Е, К та водорозчинні вітаміни: групи В (В0 – 

В12), нікотинову кислоту, пантотенат кальцію, мезо-інозит, параамінбензойну кислоту, 

фолієву кислоту, аскорбінову кислоту, біотин, рибофлавін. 

6.Стимулятори росту – синтетичні і природного походження. 

Для росту ізольованих тканин більшості рослин при культивуванні їх на штучних 

поживних середовищах необхідна наявність в поживному середовищі різних стимуляторів 

росту. Без додавання в середовище стимулюючих речовин в культурі здатні рости тільки 

пухлинні тканини (галлові пухлини, пухлини вірусного походження, звиклі тканини) і 

камбіальні тканини обмеженого числа видів рослин. 

Стимулятори росту синтетичного походження підрозділяють на наступні групи: 

Ауксини вводять для індукції клітинного ділення і диференціації. Вони активують 

утворення кореневих зачатків у основи пагонів, цибулинок в культурі тканин, регулюють 

соматичний ембріогенез, регенерацію пагонів із калусів експлантів. Найчастіше 

використовують індолілоцтову кислоту (1-30 мг/л), нафтилоцтову кислоту (0,1- 2 мг/л) 2,4 

дихлорфеноксіоцтову кослоту (1 мг/л).   

– β-Індолілоцтова кислота (ІОК, індоліл-3-оцтова кислота, C10H9NO2) часто 

застосовується для укорінення мікрочеренків in vitro (надалі може пригнічувати 

коренеутворення). На світлі проявляє нестабільність, тому препарат потрібно зберігати в 

темному місці. В культурі in vitro використовується значно рідше, ніж синтетичні ауксини, 

оскільки клітини і тканини, як правило, зберігають здатність до утворення ендогенної ІОК в 

достатній кількості. Міститься у всіх частинах рослини, особливо молодих. Найбільш 



інтенсивно синтез ІОК відбувається в апікальних меристемах і молодих листках. На 

ювенільних етапах розвитку основним джерелом ІОК є ендосперм і сім'ядолі, які 

забезпечують гормонами надземну і підземну частини рослини. У сполученні з гіберелінами 

ІОК індукує мітози в тканинах рослин. Основний попередник синтезу ІОК у рослинних 

тканинах – амінокислота триптофан. Виявлено близько 50 ауксинрегулюючих генів, 

експресія яких активується (або пригнічується) концентрацією ІОК. 

– β-індолілмасляна кислота (ІМК, індоліл-3-масляна кислота, C12H13NО2) – 

гормон укорінення. Синтезується в рослинах природним шляхом, однак існує і штучний 

аналог. У складі культуральних середовищ структурно більш стійка, ніж ІОК, тому in vitro 

переважно застосовується для індукції коренеутворення. 

– α-Нафтилоцтова кислота (НОК, 1-нафтилоцтова кислота, С12Н10О2) - черговий 

промотор коренеутворення, який часто використовують для підтримання стабільного росту 

калюсу (в подальшому може пригнічувати коренеутворення). 

– 2,4-Дихлорфеноксиоцтова кислота (2,4-Д, С8Н6Сl2О3) - синтетичний ауксин, який 

найбільш широко застосовується на практиці для активізації клітинного поділу і підтримання 

стабільного росту культури. Ця сполука використовується при розмноженні in vitro для 

ініціації росту калюсу. Однак у деяких випадках може проявляти інгібуючу дію на утворення 

тих або інших вторинних сполук у калюсах. Відомо, що 2,4Д роз’єднує процеси 

окислювального фосфорилювання, що призводить до порушення забезпечення мітозу 

енергією. 

– Дикамба (3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота, C8Н6С12O3) – синтетичний 

регулятор росту типу ауксину, що використовується як гербіцид. В асептичній культурі 

необхідний для ініціації калюсоутворення. 

Цитокініни приймають участь майже у всіх морфогенетичних реакціях. Вони 

активують і прискорюють процес де диференціації, клітинного ділення, утворення калусу, 

індукують розвиток пазушних бруньок, регулюють ріст соматичних зародків, активують 

диференціацію стеблових бруньок в калусній тканині. В поживних середовищах кінетин 

використовують в концентрації 0,001-10 мг/л, 6-бензиламінопурин - 0,0001-10 мг/л, зеатин - 

0,01-10 мг/л. 

– Зеатин (С10Н13N5О) – домінуючий вид цитокінінів в рослинних тканинах. 

Знаходиться в рослинах в формі рибозидів, риботидів або глікозидів, які є транспортною або 

запасною формою гормону.  

– 6-Бензиламінопурин або бензиладенін; 6-бензиламінопурин (БАП, С12Н11N5) 
використовується значно частіше, ніж інші цитокініни як промотор пробудження пазушних 

бруньок. В культуру тканини вводиться синтетична сполука, оскільки цю речовину в рослині 

важко ідентифікувати. Одна з форм 6-бензиламінопурину - рибозид (С17Н19N5О4). 

Наявність БАП в живильному середовищі необхідна для процесів клонального 

мікророзмноження, однак перешкоджає нормальному коренеутворенню. Тому часто 

практикують проміжне культивування на середовищах зі зниженою концентрацією БАП, 

після чого рослини-регенеранти переводять на середовища для укорінення.  

– БПА, або ПБА (N-бензил-9-(2-тетрагодропіраніл) аденін; С17Н19N5O) – 

синтетичний регулятор росту цитокінінового типу, який іноді використовують для 

збільшення об'єму калюсної маси або ініціації пазушних бруньок.  

– 2-іР (N6-(2-ізопентил)аденін, С10Н13N5) – синтетичний компонент прописів 

багатьох середовищ для культури тканин вищих рослин. Ініціює активний поділ клітин і їх 

наступний нерегульований ріст.  

– Кінетин (6-фурфуриламінопурин, С10Н9N5О) – регулятор росту виділений з ДНК. 

Часто використовується в середовищах як промотор поділу клітин (збільшує частоту мітозів 

в меристемах). В низьких концентраціях ця речовина скорочує тривалість інтерфази. 



Гібереліни активують ріст і витягування стебла: прискорюють ріст сформованих в 

культурі бруньок, сприяє отриманню рослин (посадкового матеріалу) з міцною, добре 

розвиненою надземною частиною. Один з гіберелінів – гіберелову кислоту (ГК3) - 

використовують в комплексі з ауксинами і цитокінінами як регулятор росту в культуральних 

середовищах. ГК3 пригнічує утворення антоціанів і лігніну, але стимулює біосинтез 

проантоцианідинів. 

Абсцизова кислота (АБК) синтезується у всіх органах рослини. В клітинах мезофілу 

біосинтез АБК відбуваються головним чином в цитозолі, але накопичується фітогормон 

переважно в хлоропластах. Концентрація активної форми АБК визначається процесами її 

синтезу, метаболізму, компартментації і транспорту. Встановлено, що АБК пригнічує ріст і 

синтез розчинних фенольних сполук та лігніну в клітинах, а також ріст коренів на світлі і їх 

геотропічну реакцію. Фітогормон виявлено в кореневому чохлику, який проявляє підвищену 

чутливість до світла і дії гравітації. Пересуваючись з кореневого чохлика в базипетальному 

напрямку АБК накопичується в меристематичних тканинах кореня, і разом з ІОК бере участь 

в регулюванні метаболічних процесів. При додаванні в середовище АБК нормалізується 

ембріогенез, оскільки утворення in vitro соматичних ембріоїдів часто відбувається з різними 

морфологічними відхиленнями. В рослинному організмі АБК виступає як антагоніст ІОК, 

цитокінінів і гіберелінів. Основні шляхи інактивації АБК в рослинах – окиснення і 

кон’югація з вуглеводами. Гальмування росту, спричинене АБК, супроводжується 

пригніченням синтетичних процесів і прискоренням старіння тканин. 

Ancymidol (C15H16N2О2) – ретардант з цитокініновим ефектом, відомий як 

комерційний препарат під назвою A-Rest. Іноді його використовують в культурі in vitro для 

скорочення кількості небажаних бічних пагонів або ініціації росту бруньок у деяких культур. 

Пара-хлорфеноксиоцтова кислота (С8Н7ClO3) - ауксиноподібний регулятор росту. 

Етилен (С2Н4) – ненасичений вуглеводень, який утворюється в рослинному організмі 

в процесах його росту й розвитку. Попередником етилену є метіонін. В останні роки значно 

зріс інтерес до етилену. Довгий час цю сполуку не відносили до гормонів, вважаючи, що 

викликані ним ефекти опосередковані ауксинами. Етилен впливає на багаточисельні життєво 

важливі процеси в рослинному організмі (листопад, цвітіння, плодоносіння). Хоча етилен не 

входить до складу живильних середовищ, при культивуванні в асептичних умовах необхідно 

враховувати активне продукування етилену рослинами in vitro, що може мати небажані 

наслідки, враховуючи відносну замкнутість посудин для культивування. Відомо, що 

вітрифіковані культури виділяють значно більше етилену. Оскільки синтез етилену 

індукується в стресових умовах (in situ - критичні температури, патогени, посуха, аноксія; in 

vitro - тривалі пасажі), його іноді називають стресовим гормоном. Етилен здатний 

пригнічувати процес полярного транспорту ауксину і таким чином впливати на динаміку 

вмісту ауксинів у тканинах. 

Paclobutrazol (DL,-1,2,4-триазол-3-аланін) – ретардант із цитокініновим ефектом. 

Додається до культуральних середовищ на останній стадії вирощування для оптимізації 

адаптації пробіркових рослин. 

Phloroglucinol (1,3,5-триоксибензол) – проявляє бактерицидні властивості та 

підтримує ріст окремих культур. Крім того, може використовуватись як антиоксидант, а 

також при обробці вітрифікованих рослин. 

TIBА (2,3,5-трийодобензойна кислота) – основні функції – уповільнення утворення 

небажаного калюсу, підтримання росту деяких культур та блокування транспорту ауксинів в 

рослинних тканинах. 

Фузікокцин – метаболіт фітопатогенного гриба Fusicoccum amygdali Del., відомий як 

регулятор росту рослин. За хімічною природою - це глікозид карботрициклічного дитерпена з 

елементною формулою С36Н56О12. Крім основної сполуки (фузікокцин А), гриб продукує 



низку споріднених речовин, які розрізняються за ступенем ацетилювання, положенням 

ацетильных груп або меншим ступенем окиснення агліконової частини молекули. 

Фузікокцин активно проникає через плазматичні мембрани клітини, викликаючи низку змін, 

в результаті чого індукується проростання насіння. При цьому його дія на насіння у стані 

спокою перевищує ефект гіберелінів. Особливо фузікокцин стимулює проростання 

світлочутливого насіння у темряві та ріст зародків, діючи при цьому більш ефективно, ніж 

гібереліни та БАП. 

Жасмонати – це група гормонів рослин, які регулюють їх ріст і розвиток. До 

жасмонатів відносять жасмонову кислоту і її ефіри, наприклад, метилжасмонат. Жасмонати 

синтезуються з ліноленової кислоти, і є циклопентанонами (також є аналогами 

простагландинів – гормонів ссавців, які також синтезуються з жирних кислот). Склад 

жасмонатів в тканинах рослин відрізняється на різних етапах розвитку, і є відповіддю на 

стимули зовнішнього середовища. Високі рівні жасмонатів виявлені в квітках та тканинах 

перикарпу, а також у хлоропластах на світлі. Рівень жасмонатів швидко зростає у відповідь 

на механічний вплив, наприклад, при закручуванні вусиків і при виникненні ушкоджень. 

Брассиностероїди – фітогормони класу стероїдів, що підтримують нормальне 

функціонування імунної системи рослини, особливо в несприятливих умовах, наприклад, при 

знижених температурах, заморозках, затопленні, посусі, хворобах, дії пестицидів, засоленні 

ґрунту та ін. Брассиностероїди – стресові адаптогени, які мають сильну ростостимулюючу 

активність. Містяться в кожній рослинній клітині в дуже малій кількості. Концентрація 

ферментів біосинтезу брассиностероїдів найбільш висока в молодих тканинах рослини: 

етіолованих проростках, меристемах, флоральних примордіях, пилку, що розвивається. 

Перший представник групи брассиностероїдів – брассинолід – був виділений 

американськими вченими у 1979 році у вигляді кристалічної речовини у кількості 4 мг із 40 

кг зібраного бджолами пилку ріпаку (Brassica napus). З часу їх відкриття з рослин було 

виділено понад 70 сполук BR. 

7. Стимулятори росту рослинного походження – рослинні екстракти. Додавання їх в 

середовище завжди викликає ефективну дію, але при цьому експерименти важко 

відтворюються, оскільки діючий компонент, як правило, точно не відомий. Для внесення в 

поживні середовища використовують кокосове молоко, ендосперми кінського каштану, 

грецького горіху, кукурудзи та інших злаків, екстракти із органів вегетуючих рослин, 

солодовий екстракт, дріжджовий екстракт, весняну пасоку деяких дерев, томатний сік, 

березовий сік. 

Гідролізат казеїну – це суміш амінокислот, яка в культурі in vitro виконує функцію 

додаткового джерела органічного азоту. 

Кокосове молоко - рідка частина ендосперму кокосового горіха (Cocos nucífera). Ця 

добавка широко використовувалась іще на початку етапу формування мікроклонального 

розмноження рослин in vitro, як окремого напрямку біотехнологічних досліджень. Проявляє 

цитокінінову дію. Ріст тканин рослин багатьох видів стимулюється при додаванні до 

живильного середовища від 5 до 20% кокосового молока. Різноманітність активних речовин, 

які входять до складу кокосового молока, і синергізм їх дії дозволяють припустити, що його 

активність загалом залежить від взаємодії цих речовин. Кокосове молоко термостабільне і не 

втрачає активності при автоклавуванні. 

Екстракт ендосперму зерен кукурудзи застосовують рідко. Припускають, що 

позитивний ефект досягається внаслідок наявності в ньому зеатину. 

Кукурудзяний екстракт (“corn steep water”) одержують як побічний продукт при 

виробництві кукурудзяного крохмалю і використовують в основному для культивування 

незрілих зародків кукурудзи. 



Кукурудзяний крохмаль застосовується в культурі in vitro як частковий замінник 

агару сумісно із штучним замінником агару gelrite у пропорції 50,0 і 0,5 г відповідно на 1 л 

середовища. 

Картопляний екстракт з успіхом використовують для культивування деяких видів 

орхідних (Cymbidium, Laeliá) та Agrobacterium tumefaciens. Іноді його додають до живильних 

середовищ для ініції андрогенезу пиляків вищих рослин. 

Дріжджовий екстракт - природне джерело вітамінів. Препарат продається у вигляді 

порошку. Активною складовою частиною дріжджового екстракту є вітаміни, нуклеїнові 

сполуки та амінокислоти. Оптимальна доза екстракту – 7-15%. Автоклавування знижує його 

активність приблизно на 40%. Дріжджовий екстракт проявляє синергічну дію по відношенню 

до багатьох стимуляторів росту (2,4-Д, солоду і ауксинів). 

Солодовий екстракт (солод) – джерело вітамінів, головним чином групи В. 

Застосовується при культивуванні незрілих зародків, пиляків та пилку. 

Кокосове молоко, солод, дріжджовий екстракт успішно застосовуються для 

активування первинного росту ізольованих із рослин тканин. Однак при подальшому 

перепасированню культури їх можна повністю замінити синтетичним середовищем. 

Екстракти із стебел і листків. Проявляють стимулюючу або пригнічувальну дію, яка 

залежить великою мірою не тільки від виду рослини, типу органу і тканини, із яких його 

одержують, але й від фізіологічного стану даної рослини та балансу метаболітів в її тканинах, 

активних по відношенню до росту ізольованої тканини. 

Екстракти із пухлинних тканин. Застосовують екстракти із галової пухлинної 

тканини томатів, тагетусів і хризантем. Невисокі їх дози стимулюють, а високі - інгібують 

ріст галових пухлин, спричинених дією Agrobacterium rhizogenes. Спостерігається синергізм 

екстрактів пухлинних тканин з кокосовим молоком. 

Березовий сік і пасока інших рослин. Пасока берези (ксилемний сік) Betulla pendulla 

L., зібрана навесні у період активного соковиділення, містить деякі регулятори росту, 

вітаміни і вуглеводи в доступній для рослин формі. Сприяє покращанню розвитку насіннєвих 

зачатків і стимулює ріст каллюсної тканини. Додавання цього інгредієнта до складу 

культуральних середовищ (10-12 %) дає позитивний результат при вирощування 

представників Bromeliaceae Juss. В помірній кліматичній зоні у період активного 

соковиділення у В. pendulla цей компонент можна заготовлювати в необхідній кількості, а 

надлишки зберігати в холодильнику. 

Морквяний сік (свіжоприготовлений) у концентрації 10-15 % активно стимулює 

розвиток деяких представників тропічних орхідних роду Laelia. 

Томатний сік стимулює ріст тканини ендосперму кукурудзи, пиляків, галових 

пухлинних тканин. Спостерігається синергізм томатного соку із 2,4-Д, ІОК та ІМК. Томатний 

сік із зрілих плодів має більшу стимулюючу дію, ніж екстракт із недозрілих. Останній в 

високих концентраціях проявляє пригнічувальну дію. Максимальне стимулювання 

спостерігається при застосовуванні соку із зрілих плодів в концентрації 5-10%. Активні 

фактори томатного соку термостійкі, однак при кімнатній температурі його активність 

повністю втрачається протягом місяця. 

Апельсиновий сік проявляє стимулюючу дію на процеси калюсоутворення. 

Гомогенат банану (Musa hybr.) дуже ефективний при вирощуванні низки тропічних 

орхідних (представники Cattleya, Laelia). Однак цей ефект досить вибірковий. Так, на 

додавання даного інгредієнта в культуральне середовище негативно реагують деякі види 

Paphiopedilum (Р.insigne, Р.delenatii і їх гібриди), Odontoglossum, Dendrobium, Laelia lobata. 

8. Агар. Додають для приготування твердого поживного середовища. Агар – це 

полісахарид, який добувають із морських водоростей у берегів Далекого сходу, Китаю та 

Японії. Звичайний агар має вигляд пластинок, зерен, або порошку. Агар утворює з водою 



гель, який плавиться при температурі 100оС і твердне при +45о С. Слід зазначити, що агар 

втрачає здатність утворювати гель в кислому середовищі. Агар додають до поживного 

середовища в концентрації 0,8-1,5%. Останнім часом використовують гелеутворюючі 

речовини – біогелі, силікагелі, поліакріламідні гелі. Желатинові поживні середовища 

непридатні для культури in vitro,в зв’язку з тим, що желатин токсичним для рослинних 

тканин. 

9. Вода. Використовують дистильовану або бідистильовану воду. Воду або 

переганяють двічі або отримують при допомозі іонообмінників (в де іонізаторах). 

10. Антибіотики – природні (утворені рослинами або мікроорганізмами), чи 

синтетичні сполуки, які пригнічують ріст інших мікроорганізмів або спричинюють їх 

загибель. Зазвичай антибіотики не використовуються для позбавлення від інфекцій, що 

виявляються після чергового пасажу або невдалої стерилізації, оскільки за їх допомогою, як 

правило, не можна повністю позбутися від небажаних мікроорганізмів. Однак вони можуть 

слугувати ефективним додатковим стерилянтом при введенні експлантатів в культуру in vitro. 

Виявлено, що антибіотики можуть впливати на генотип рослин, викликаючи мутації в 

хромосомах. 

Ампіцилін успішно використовується в культурі протопластів Petunia в концентраціях 

100-400 мг/л. 

Карбеніцилін разом з еугментином в концентраціях 500 і 250 мг/л застосовується в 

деяких генетичних експериментах для підвищення ефективної роботи (управління) з 

окремими штамами Agrobacterium. 

Цефотаксим використовується при виділенні деяких ендофітних бактерій із вищих 

деревних рослин. Слід зауважити, що комбінація розчину, який складається із 25 мг/л 

цефотаксиму, 6 мг/л тетрацикліну і 6 мг/л рифампіцину є термічно нестабільною. 

Сульфат гентаміцину - антибактеріальний препарат, стійкий до автоклавування. 

Компанія "Sigma" рекомендує застосовувати гентаміцин у концентрації 50 мг/л. Для культури 

протопластів його використовують в розчинах ферментів разом з ампіциліном (400 мг/л) і 

тетрацикліном (10 мг/л). 

Methylolurea (оксиметилсечовина) – комерційна назва препарату UF-85. Сполуку 

синтезують з продуктів сечовиноформальдегідних реакцій і використовують для боротьби з 

деякими штамами дріжджових клітин. Підлягає автоклавуванню. 

Поліміксин В - антибіотик, який використовується в суспензійній культурі клітин. 

Стрептоміцин застосовується в клітинній селекції в концентраціях 20-100 мг/л, 

ефективний навіть після автоклавування. 

Віразол - антивірусний препарат широкого спектру дії. Особливо ефективний проти 

деяких вірусів картоплі. 

Антибіотики бацитрацин, мікостатин, ністатин, пеніцилін, фосфоміцин і тераміцин не 

проявляють антибактеріальної дії в культурі in vitro. 

При створенні поживних середовищ і культивуванні на них тих чи інших експлантів 

слід враховувати вплив деяких фізичних факторів, необхідних для успішного культивування 

клітин тканин і органів рослин. До них відносять: 

12. Умови аерації – особливо важливі при культивуванні тканин коренів і клітинної 

суспензії. Аерація середовища в певній мірі обумовлює аеробне чи анаеробне протікання 

біохімічних процесів і є одним із факторів, які спричинюють клітинну диференціацію. 

13. Температурний фактор – безпосередньо впливає на ряд процесів і особливо на 

активність ферментів, необхідних для метаболізації джерел живлення та інших біохімічних 

процесів. Для більшості культивованих тканин температурний фактор становить +25– 26
о
С. 

14. Осмотичний тиск поживного середовища є однією із умов направлення 

швидкості транспорту речовин через цитоплазматичну мембрану клітин. Регуляція величини 



осмотичного тиску здійснюється в основному варіаціями компонентів поживного 

середовища. В ряді випадків для підтримання відповідного осмотичного тиску в поживне 

середовище вводять компоненти, які не є джерелом живлення і не мають токсичних 

властивостей. 

15. Освітлення є необхідним фактором для утворення хлорофілу та морфогенезу, 

обумовлює реалізацію генетичної інформації, впливає на мітотичну активність і ріст клітин. 

Як джерело світла використовують люмінесцентні лампи з інтенсивністю освітлення 1000-

5000 лк. Оптимум освітлення для більшості рослин лежить в області 1000 лк при 14-ти 

годинному світловому дні. Збільшення або зменшення інтенсивності світла пригнічують ріст 

і розвиток тканин. 

16. рН поживного середовища. Концентрація іонів водню в поживному середовищі 

при автоклавуванні впливає на стійкість індолілоцтової кислоти, на осідання фосфатів і солей 

важких металів, на желетинизацію агару, на стійкість вітаміну В1, пантотенової кислоти, 

цистину, триптофану, гіберелової кислоти. Оптимальне значення рН для більшості 

рослинних тканин лежить в межах 5,0-5,5. 

17. Оптимізація живильних середовищ. Математичне планування експерименту. 

Натепер слабкою ланкою в мікроклональному розмноженні рослин залишається підбір 

живильних середовищ і умов культивування. Одним із шляхів вирішення цієї важливої 

проблеми є застосування методів математичного планування експерименту. Ці методи 

дозволяють швидко при невеликому об’ємі експериментів визначити оптимальні умови, які 

забезпечують високу швидкість розмноження, вивчити залежність мікророзмноження від 

сукупності факторів, що діють на процес, а також встановити наявність і оцінити ефекти 

багатофакторних взаємодій. 

В останні роки багатофакторні експерименти почали широко використовувати для 

оптимізації культивування калюсних тканин рослин. Встановлено, що однією із основних 

переваг оптимізованого середовища є цитогенетична стабільність популяції культивованих 

клітин. При математичному плануванні не завжди можливо чітко виділити фактори 

першочергової важливості. На результати експерименту суттєво впливають невраховані 

фактори, що може призвести до невірного уявлення про вплив того чи іншого фактора на 

процес. Іншою обставиною, яка ускладнює проведення експериментів і оцінку результатів, є 

ушкоджуюча дія стерилізую чого розчину, який завжди токсичний для рослинних тканин і 

тією чи іншою мірою пригнічує ріст експлантатів. Правильний вибір стерилізуючого агента, 

його дози і часу стерилізації забезпечують задовільні результати. При постановці і 

проведенні багатофакторних експериментів необхідно враховувати неоднорідність вихідного 

рослинного матеріалу і гетерогенність культивованих тканин. 

Склад живильного середовища і умови клонального мікророзмноження значною 

мірою залежать від особливостей культивування тканин і органів на попередньому етапі 

мікророзмноження. Вплив цього фактору можна зменшити двома способами: 

–  культивувати тканини, органи, які пройшли декілька пасажів, на стандартному 

середовищі. В якості стандартного краще використовувати оптимальне 

середовище попереднього етапу; 

– органи і тканини, одержані із одного експерименту, рівномірно розподілити між 

різними варіантами нового експерименту. 

На другому етапі враховують загальну кількість розвинених пагонів, ембріоїдів, яка 

відображує ефективність розмноження. Критерієм оптимізації третього етапу є довжина 

кореневої системи. При цьому необхідно враховувати висоту і загальний стан рослини, а 

також ступінь виживання і ріст її при пересаджуванні в землю. Завдяки проведенню 

багатофакторних експериментів було показано, що мінімальні середовища, які не містять 

вітамінів, рослинних екстрактів, аденіну, цитокінінів, з низькою концентрацією мінеральних 



солей, сахарози, ауксинів сприятливо впливають на укорінення і закалювання рослин-

регенерантів. 

Таким чином, методи математичного планування є ефективним засобом оптимізації 

культивування рослинних тканин in vitro і клонального мікророзмноження рослин. 

 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризувати особливості поживних середовищ, для вирощування рослинних 

клітинних культур. 

2. Мінеральні складові живильних середовищ. 

3. Органічні компоненти живильних середовищ. 

4. Фітогормони та їх використання у складі живильних середовищ. 

5. Складні компоненти живильних середовищ.. 

6. Умови, необхідні для культивування культур рослинних клітн та тканин. 

7. Антибіотики, як компоненти живильних середовищ. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Як може бути використаний метод математичного моделювання при оптимізації рослинних 

живильних середовищ?. 

2. Які існують непоширені види живильних середовищ? 

 

Практична робота №6 

ЖИВИЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ТВАРИННИХ КЛІТИН ТА 

ТКАНИН. 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

Класичні живильні середовища, що використовуються для культивування клітин 

тварин, поділяють на природні (або природні) та штучні (або синтетичні). До природних 

поживних середовищ відносяться біологічні рідини (плазма, сироватка, лімфа, сироватка 

пуповинної крові людини та тварин, амніотична рідина), тканинні екстракти (екстракт 

печінки, селезінки, кістковий мозок, екстракти бичачого та курячого ембріонів), коагуляти 

або згусток. Штучні середовища поділяються на збалансовані сольові розчини, що 

утворюють основу для комплексних середовищ (фосфатно-сольовий буфер – PBS, фосфатний 

буфер Дульбекко – DPBS, розчин Хенкса – HBSS, розчин Ерла – EBSS), основні або 

мінімальні середовища (MEM, DMEM) та комплексні середовища (RPMI-1640, IMDM, F-10 

та F-12 Хема).  

Природні середовища дуже зручні, ефективні та підходять для культивування 

широкого спектру культур клітин тварин. Однак основними недоліками таких середовищ є 



низька відтворюваність через варіювання компонентів у різних партіях та відсутність 

інформації про їх точний склад. Штучні чи синтетичні середовища отримують шляхом 

поєднання поживних речовин (як органічних, і неорганічних), вітамінів, солей, сироваткових 

білків, вуглеводів, кофакторів. В даний час розроблено різні штучні середовища, що 

забезпечують виконання одного або декількох завдань, таких як підтримка життєздатності, 

тривале культивування, необмежене зростання культури або спеціалізовані функції. Клітини 

тварин можна культивувати, використовуючи виключно природне живильне середовище або 

штучне середовище з додаванням натуральних компонентів.  

Залежно від складу штучні середовища також класифікують на середовища, що 

містять сироватку, безсироваткові середовища, безбілкові середовища та хімічно визначені 

середовища. 

Безсироваткові середовища (serum-free media) були розроблені для усунення недоліків, 

пов'язаних із впливом сироватки на кінцевий результат експерименту, наприклад, при 

інтерпретації в імунологічних дослідженнях. Як правило, вони призначені для культур, що 

складаються з клітин одного типу (наприклад, Knockout Serum Replacement та Knockout 

DMEM від Thermo Fisher Scientific для стовбурових клітин) і включають певні кількості 

очищених факторів росту, протеїнів та ліпопротеїнів, джерелом яких традиційно є сироватка. 

Такі середовища належать до «певних культуральних середовищ», оскільки їх компоненти 

відомі. У разі, коли безсироваткові середовища доповнюють фракціями загального білка 

(бичачого сироваткового альбуміну, α- або β-глобуліну), вони відносяться до «хімічно 

невизначених середовищ».  

Безбілкові середовища (protein-free media) не містять високомолекулярні протеїни, але 

можуть включати пептидні фракції (гідролізати білків). У порівнянні з середовищами, 

доповненими сироваткою, застосування безбілкових середовищ сприяє активному зростанню 

клітин та експресії білка, а також полегшує подальше очищення будь-якого експресованого 

продукту, наприклад, моноклональних антитіл. Прикладами безбілкових середовищ можуть 

бути MEM і RPMI-1640, які при необхідності можуть бути доповнені білковими 

компонентами. 

До складу хімічно визначених середовищ (chemically defined media) не входять білкові 

фракції, гідролізати або екстракти тканин, такі середовища включає тільки хімічно чисті, які 

не містять домішки, неорганічні та органічні компоненти. До їх складу можуть входити 

білкові добавки, такі як фактори росту, що продукуються в бактеріях або дріжджах 

генноінженерним способом з подальшим додаванням вітамінів, холестерину, специфічних 

амінокислот та жирних кислот.  

Деякі автори також виділяють середовища, що не містять чужорідних компонентів 

(xeno-free media або animal-derived component-free media), до складу яких входять тільки 

сполуки людського, але не тваринного походження (наприклад, сироватковий альбумін 

людини). При цьому середовища, що не містять компоненти тваринного походження, можуть 

включати бактеріальні, дріжджові гідролізати або екстракти рослин. 

Компоненти живильного середовища. 

Вибір живильного середовища безпосередньо впливає на можливість тривалої 

підтримки клітин у культурі, здатність клітин активно проліферувати, експресувати цільовий 

продукт або виконувати будь-яку функцію. У зв'язку з цим при плануванні експерименту, а 

також при доборі живильного середовища та умов культивування необхідно враховувати 

особливості та функції компонентів, що становлять її основу, чим і визначається неослабний 

інтерес дослідників до потреб клітин у поживних елементах та до можливості їх поповнення 

культуральним середовищем. 

Основні компоненти. 



Склад поживних середовищ варіює залежно від типу клітин, для культивування яких 

середовище було розроблено, від функціонального призначення середовища проживання і від 

уявлень її укладача про потреби клітин, що вирощуються в штучних умовах. Однак 

обов'язкові компоненти, що забезпечують життєздатність клітин поза живим організмом, 

присутні з усіх складів комерційних середовищ. 

1.Буферна система Підтримання оптимального рівня рН є обов'язковою умовою 

культивування клітин in vitro. Найбільш поширеними є два типи буферних систем – на основі 

бікарбонату натрію та на основі HEPES. 

Бікарбонатна буферна система забезпечує постійний рівень рН рівноважним 

співвідношенням між бікарбонатом натрію (NaHCO3) у культуральному середовищі та CO2 в 

інкубаторі, при цьому вона є недорогою та нетоксичною для клітин. В результаті підвищення 

концентрації CO2 у газовій фазі збільшується кількість CO2, розчиненого в живильному 

середовищі, що веде до зростання концентрації H2CO3 та зниження рН. Навпаки, якщо 

концентрація CO2 газової фази знижена, рН підвищується за рахунок зворотної реакції. Як 

правило, теоретично оптимальною концентрацією СО2 в інкубаторі вважається 5–6 %, проте 

фактично вона має регулюватися залежно від концентрації NaHCO3 у культуральному 

середовищі. Наприклад, рівень CO2 5 % адекватний при вмісті в середовищі 26 ммоль/л 

NaHCO3 (середа MEM), 2 % CO2 відповідає 14 ммоль/л NaHCO3 (середовище F-12 Хема), 10 

% CO2 – 44 ммоль/л NaHCO3 (середовище DMEM) ). Ці величини є теоретичними 

значеннями, обчисленими з допомогою рівняння Хендерсона – Хассельбаха.  

(pH = pKa + log[HCO3−]/[CO2](рідкої фази), де pKa – негативний логарифм (константи 

кислотної дисоціації), на практиці рекомендується перевіряти pH живильного середовища 

після досягнення рівноваги, а потім коригувати концентрацію CO2. 

HEPES або (4-(2-гідроксіетил)-1-піперазинетансульфонова кислота) має більшу 

буферну ємність, ніж бікарбонатна система, і забезпечує стабільний рівень рН середовища в 

діапазоні рН 7,2-7,4 навіть в умовах культивування клітин поза CO2 інкубатора. Застосування 

HEPES також доцільне при підтримці культур з високою щільністю клітин, коли рН швидко 

знижується внаслідок накопичення метаболітів, наприклад лактату, і у разі використання 

безсироваткових середовищ, позбавлених буферної дії сироватки. У той же час буферна 

система на основі HEPES є більш дорогою і може негативно впливати на певні типи клітин, 

такі як епіфізарні хондроцити курячих ембріонів та ембріональні стовбурові клітини. Також 

було показано, що HEPES підвищує чутливість середовища до фототоксичних ефектів, 

індукованих впливом флуоресцентного світла, посилюючи генерацію цитотоксичних 

продуктів, переважно перекису водню. Тому при використанні буферної системи, заснованої 

на HEPES, слід тестувати вплив буферу на клітини, що культивуються. 

2. Феноловий червоний. Більшість пропонованих комерційних середовищ містять 

феноловий червоний як індикатор рН, що дозволяє безперервно відстежувати рівень 

кислотності культурального середовища. При низькому рівні рН феноловий червоний стає 

жовтим, тоді як при високих рівнях рН він має пурпурове забарвлення, яскраво-червоний 

колір середовища відповідає рН 7,4, оптимальному для культивування клітин тварин. Однак 

додавання індикатора до середовища має ряд недоліків:  

1. Феноловий червоний імітує дію стероїдних гормонів, наприклад естрогену, що 

впливає на проліферацію деяких клітин ссавців.  

2. Присутність фенолового червоного в ряді безсироваткових композицій порушує 

калій-натрієвий гомеостаз, проте цей ефект можна нейтралізувати, включивши до складу 

середовища сироватковий або бичачий гормон гіпофізу. 

3. Феноловий червоний може спотворювати результати у дослідженнях, що 

ґрунтуються на проточній цитометрії. Тому при його додаванні в середовище слід перевіряти, 



чи він впливає на культивованя клітини і на емпіричні результати, особливо за роботи з 

чутливими до естрогену клітинами, такими як клітини молочної залози.  

3. Неорганічні солі у середовищах сприяють підтримці осмотичного балансу та 

допомагають регулювати мембранний потенціал. Основними іонами, що входять до складу 

культуральних середовищ є Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl−, SO42−, PO43− та HCO3. Кальцій (~10-

3 M) забезпечує адгезію клітин до субстрату, та в середовищах, призначених для 

суспензійних культур, його концентрація знижена. Крім того, він відіграє роль сигнальної 

трансдукції, і концентрація цього іона є визначальною для розмноження або 

диференціювання клітин. Магній (~10–4 M) є ключовим іоном підтримки активності низки 

ферментів, він також впливає стабільність мембрани. Натрій (~10-1 М), калій (~10-3 М) і 

хлорид (~10-1 M) відповідальні за мембранний потенціал клітин, тоді як аніони фосфату 

(~10-3 М), сульфату (~10-6 М) M) та гідрокарбонату (~10–2 М) необхідні для синтезу 

позаклітинного матриксу та відіграють роль у регуляції внутрішньоклітинного заряду. 

4. Вуглеводи у формі цукрів є основним джерелом енергії для культивованих клітин. 

Найбільш поширеним елементом харчування у комерційних середовищах є глюкоза, проте 

деякі можуть містити галактозу, мальтозу або фруктозу. Залежно від метаболічної активності 

клітин та швидкості їх проліферації для підтримки культур деяких типів клітин потрібна 

більша кількість поживних речовин. Такі особливості культури слід враховувати під час 

виборів середовища. Наприклад, середовище DMEM спочатку містило 5,6 ммоль/л глюкози, 

але зараз клітин з активним метаболізмом доступний модифікований варіант з підвищеною 

концентрацією глюкози, 25 ммоль/л. Однак застосування цього середовища для 

культивування активно проліферуючих клітин може призводити до швидкого накопичення 

серед таких метаболітів, як лактат (у штучному середовищі клітини отримують енергію 

переважно за рахунок гліколізу), що викликає зниження рН розчину. У цьому випадку 

рекомендується більш часта заміна середовища або використання буферної системи HEPES, 

що має більшу буферну ємність. 

5. Амінокислоти входять до складу білків, що визначає їхню обов'язкову присутність 

у всіх середовищах; вони необхідні проліферації клітин, тому їх концентрація визначає 

максимальну щільність, яку може досягти культура. Так як клітини не здатні синтезувати 

незамінні амінокислоти, вони повинні бути включені до складу живильного середовища, на 

відміну від замінних амінокислот, які, як правило, не входять до складу основних середовищ 

(BME та MEM). Однак не всі типи клітин здатні синтезувати достатню кількість замінних 

амінокислот у штучних умовах. Тому внесення їх у живильне середовище (наприклад, 

середовище F-12 Хема) може забезпечити сприятливі умови для зростання та розмноження 

клітин, а також дозволяє знизити біосинтетичне навантаження на клітини, здатні синтезувати 

амінокислоти з необхідною для підтримки життєдіяльності швидкістю. Особливу увагу слід 

приділяти амінокислотам з розгалуженим ланцюгом, валіном, лейцином та ізолейцином. Всі 

вони відносяться до групи незамінних амінокислот, і для культивування деяких типів клітин, 

включаючи людські фібробласти та клітини мишачої мієломи, необхідна їх висока 

концентрація. Для цих культур рекомендується своєчасна заміна середовища або додаткове 

внесення амінокислот у процесі культивування. Особливо важлива для культивованих клітин 

така амінокислота, як L-глутамін. Він забезпечує клітини азотом, необхідним для НАД, 

НАДФН, біосинтезу нуклеотидів та білків, а також є додатковим джерелом енергії для 

метаболізму (беручи участь у циклі лимонної кислоти). Потреба клітин у цій амінокислоті у 3 

– 40 разів (залежно від типу клітин) перевищує потребу в інших амінокислотах; додавання 

глутаміну необхідно при культивуванні клітин, вимогливих до підвищеного вмісту поживних 

компонентів у середовищі. Однак варто враховувати, що глутамін стабільний приблизно 

протягом 3 тижнів при 4ºС  і легко розкладається в середовищі з утворенням аміаку, що надає 

токсичну дію на клітини, тому переважним є додавання глутаміну до середовища 



безпосередньо перед вживанням або використанням його похідних, більш стійких до 

деградації, таких як L-аланіл-L-глутамін або глицил-L-глутамін. Ці дипептиди, відомі також 

під комерційною назвою GLUTAMAX™, більш термостабільні, ніж глутамін, і можуть 

витримувати стерилізацію автоклавування. У клітинах вони розщеплюються пептидазами, 

вивільняючи глутамін та аланін або гліцин, тому доступність глутаміну залежить від 

пептидазної активності клітин, що визначає його невисоку внутрішньоклітинну 

концентрацію та знижує ризик утворення токсичних кількостей аміаку. Таким чином, 

дипептиди можуть замінювати глутамін при тривалому культивуванні клітин клітин, що 

повільно ростуть. 

6. Вітаміни необхідні як попередники різних кофакторів для проліферації та росту 

клітин. Вітаміни групи B найбільш часто вносять у культуральні середовища для 

стимулювання росту, вітаміни С і Е мають антиоксидантні властивості. Здебільшого 

водорозчинні вітаміни (B1, B2, B6, B12, C, фолієва кислота) присутні в основних 

середовищах; що стосується жиророзчинних вітамінів (A, D, E, K), то їх склад і кількість 

часто обмежені, у достатніх концентраціях вони присутні лише у складних середовищах, 

таких як середовище 199, RPMI 1640. Основним недоліком додавання вітамінів у живильні 

середовища є їхня нестабільність: вітаміни A, C, D та E швидко деградують при окисленні 

киснем повітря, крім того, вітамін С окислюється в результаті реакції з мікроелементами, що 

може супроводжуватися генерацією активних форм кисню. На швидкість розпаду вітамінів 

A, B1, B2, B12, C і K також впливає світло, деградація вітамінів B1 і B5 сприяє підвищенню 

температури. Фолати відрізняються слабкою розчинністю і в деяких випадках можуть бути 

частково видалені з середовища під час стерилізації фільтрацією. Гідроксокобаламін та 

аскорбінова кислота взаємодіють, сприяючи взаємній деградації.  

7. Додаткові компоненти. 

Сироватка тварин є складним комплексом високомолекулярних і 

низькомолекулярних біомолекул з різними, фізіологічно збалансованими стимулюючими та 

інгібуючими зростання активностями. Широке поширення у технології культивування клітин 

набули сироватки дорослих (кінська сироватка), новонароджених тварин (теляча сироватка) 

або ембріональні сироватки (ембріональна або фетальна бича сироватка – FBS). Остання на 

сьогоднішній день є найбільш популярною сироваткою. Ембріональна бича сироватка багата 

факторами росту і містить низький рівень γ-глобулінів (які мають інгібуючу ріст клітин 

активністю), тому вона підходить як для клонування клітин, так і для підтримки проліферації 

клітин, вирощування яких у штучних умовах викликає труднощі. Теляча сироватка, навпаки, 

має слабку стимулюючу зростання активністю, тому використовується в основному для 

вивчення контактного інгібування або при дослідженні клітинної диференціації, коли 

фактори росту можуть спотворювати результат. Ще вона причина, через яку сироватка телят 

може виявитися кращим за ембріональну сироватки, це вміст ліпідів, який підвищується в 

сироватці після народження з часом, тому при культивуванні клітин, що вимагають високого 

вмісту ліпідів, вибирають телячу сироватку або сироватку дорослого бика. Кінська сироватка, 

яка отримується від дорослих коней, характеризується порівняно високою однорідністю 

різних партій. Вона відрізняється низькою концентрацією поліаміноксидази, що бере участь у 

синтезі поліамінів, які стимулюють проліферацію клітин та повільно метаболізуються. 

Склад сироватки тваринного походження дуже складний, різноманітний і може 

змінюватись в залежності від лоту, партії або фірми – виробника продукту. До компонентів, 

ідентифікованих у сироватці, належать такі біомолекули: 

– білки, серед яких виділяють сироваткові білки (альбумін, глобуліни, у тому числі 

імуноглобуліни), транспортні білки (трансферин, транскортин, ліпопротеїни α1 та β1), 

інгібітори протеаз (α1-антитрипсин та α2-макроглобулін), фактори прикріплення та фактори 



поширення, а також ферменти (лактатдегідрогеназа, лужна фосфатаза, γ-глутамілтрансфераза 

та ін.); 

– небілкові сполуки, що містять азот (пурини та піримідини, амінокислоти, поліаміни, 

креатинін, сечовина); 

− вуглеводи (глюкоза, галактоза, фруктоза, манноза, рибоза); 

− гормони (інсулін, глюкагон, соматотропін, кортикостероїди, тиреоїдні та 

паратиреоїдні гормони, андрогени, естроген, прогестерон, пролактин, фолікулостимулюючий 

гормон, вазопресин, простагландини та ін.); 

− фактори росту та цитокіни (епідермальний фактор росту – EGF, фактор росту 

фібробластів – FGF, інсуліноподібний фактор росту – IGF, фатор росту нервової тканини – 

NGF, фактор росту тромбоцитів – PDGF, трансформуючий фатор росту – TGF, фактор росту 

ендотеліальних клітин – ECG інтерлейкіни, інтерферони); 

− ліпіди та жирні кислоти, вільні або пов'язані з білками (холестерин, стероїди, 

етаноламін, холін, інозитол, фосфоліпіди, тригліцериди; пальмітат, стеарат, олеат, лінолеат та 

інші); 

− вітаміни (водорозчинні – B1, B2, B6, B12, C, фолієва кислота, біотин, нікотинова 

кислота, пантотенова кислота; жиророзчинні – A, D, E, K); 

− мікроелементи (Fe, Zn, Cu, Cr, I, Co, Se, Mn, Mo та ін.). 

Багатокомпонентний склад сироватки визначає множинність виконуваних нею 

функцій: вона забезпечує клітини елементами живлення, стимулює їх зростання та 

проліферацію, сприяє прикріпленню до субстрату та розповсюдженню по всьому обсягу 

культуральної судини; підвищуючи в'язкість середовища, сироватка захищає культуру від 

механічних пошкоджень при переміщенні чи піпетуванні, протеази забезпечують захист 

клітин від лізису; крім того, сироватка збільшує буферну ємність середовища. Як правило, в 

поживні середовища вносять від 2% до 15% сироватки. 

Однак, незважаючи на значення сироватки для підтримки життєздатності клітин у 

штучних умовах, її застосування має ряд недоліків, таких як низька відтворюваність 

результатів внаслідок варіювання складу різних лотів, можливість присутності в сироватці 

факторів, що інгібують зростання клітин, збільшення ризику контамінації (наприклад, 

вірусами). Також додавання сироватки може впливати на продукт, що виробляється 

клітинами, і перешкоджати його подальшому очищенню. 

У випадках, коли застосування сироватки небажане, дослідники можуть 

використовувати так звані замінники сироватки. Вони включають екстракти сироватки, 

екстракти тканин або гідролізати, у тому числі лізати тромбоцитів фактори росту, гормони, 

білки-переносники (альбумін і трансферрин), ліпіди, метали, вітаміни, поліаміни та 

відновники (2-меркапоетано , α-тіогліцерин, відновлений глутатіон). Кількість комбінацій 

цих сполук практично нескінченно, у своїй вони, зазвичай, взаємодіють друг з одним. Їх 

підбір вимагає величезних зусиль, часу і витрат, тому що неможливо скласти оптимальне 

середовище, додаючи речовини випадково і в довільних комбінаціях. Комерційні 

безсироваткові та безбілкові середовища показують хороші результати при культивуванні 

клітин, проте їх склад майже ніколи не розкривається і їх не можна віднести до «хімічно 

визначених». 

11. Антибіотики в процесі культивування клітин ссавців використовуються для 

стримування росту бактеріальних та грибкових контамінантів, особливо у процесі одержання 

первинних культур. Найбільш поширеними антибіотиками є: пеніцилін (100 од/мл; 

інгібування синтезу клітинної стінки бактерій), стрептоміцин (100 мкг/мл; вплив на синтез 

білка), гентаміцин (50 мкг/мл; інгібування синтезу білка).  

12.З антимікотиків частіше застосовують амфотерицин (2,5 мкг/мл; порушення 

бар'єрної функції мембрани). Однак регулярне застосування антибіотиків може призвести до 



розвитку резистентності у бактерій, а також перешкоджає виявленню в культурі 

контамінантних мікоплазм. Крім того, антибіотики можуть впливати на метаболізм чутливих 

клітин. У зв'язку з цим загальною рекомендацією є суворе дотримання правил асептики та 

відмова від регулярного використання антибіотиків у рутинних процедурах культивування 

клітин.  

13. Вибір культурального середовища 

Кожен вид живильного середовища був розроблений для певного типу клітин, 

відповідно до їх походження (виду тварини) і метою культивування. Середовище MEM, 

DMEM або F-12 Хема зазвичай застосовують для підтримки адгезійних клітинних культур, 

середовище RPMI 1640 – для суспензійних культур. Ще одним значущим питанням при 

виборі середовища є питання додавання природних компонентів. Наприклад, MEM 

(запропонована Іглом) була розроблена з урахуванням додавання сироватки і тому містить 

лише мінімально необхідні компоненти (неорганічні солі, цукор, незамінні амінокислоти та 

водорозчинні вітаміни), тоді як середовище 199 та середовище Хема F-12, призначені для 

культивування клітин без сироватки , мають складніший склад. Нижче наведені типи клітин 

та клітинних ліній, для культивування яких можна використовувати найбільш поширені 

живильні середовища.  

MEM (мінімальне живильне середовище Ігла) містить збалансований сольовий 

розчин, замінні амінокислоти і піруват натрію, підходить для культивування ембріональних 

фібробластів курчат, клітин яєчника китайського хом'ячка, ембріональних нервових клітин, 

альвеолярних клітин, ендотелію меланоми, пухлинних клітин людини.  

DMEM (модифікована Дульбекко середовище Ігла) відрізняється від EMEM більш 

високою концентрацією амінокислот (приблизно в 2 рази) та вітамінів (у 4 рази), а також 

містить нітрат заліза, піруват натрію та кілька додаткових амінокислот. Це середовище 

спочатку використовували для культур ембріональних стовбурових клітин миші, проте 

згодом її застосовували для широкого спектру тварин клітин і клітинних ліній: для 

ендотеліальних клітин, ембріональних альвеолярних клітин, клітин цервікального епітелію, 

клітин шлунково-кишкового тракту, клітин щитовидних клітин, клітин сертолі, фібробластів 

сирійського хом'яка, клітин мишачої нейробластоми, клітинних ліній на основі клітин, 

отриманих від пацієнтів з раком яєчників; 

RPMI-1640 (середовище, розроблене в Меморіальному інституті Розуелл Парку для 

лімфоцитів периферичної крові) використовується для культивування Т-клітин і тимоцитів, 

стовбурових гемопоетичних клітин, клітин печінки щурів, мишачих гібридом, пухлинних 

клітин людини, ліній клітин мієлоїдів клітин мієломи миші, клітин лейкемії та 

еритролейкемії миші. 

Комплексні середовища F-10 і F-12 Хема спочатку були створені для підтримки 

клонального росту клітин яєчника китайського хом'яка (CHO), при цьому середовище Хема 

F-12, доповнене 25 мМ HEPES, має покращені буферні властивості. Дані середовища можуть 

застосовуватися для вирощування клітин пігментованої сітківки курячого ембріона, клітин 

кісткової, хрящової та жирової тканин, ембріональних клітин легень, клітин кістякових 

м'язів. 

MDM (середа Дульбекко, модифікована Ісквим) є виключно збагаченим 

синтетичним середовищем, що підходить для швидко проліферуючих культур клітин з 

високою щільністю. Середовище є модифікацією DMEM, що містить селен, додаткові 

амінокислоти, вітаміни і неорганічні солі, а також HEPES і піруват натрію. Середовище було 

розроблено для культивування лімфоцитів та гібридом і може використовуватися при 

культивуванні клітин кісткового мозку, стовбурових гематопоетичних клітин, ліній клітин 

лімфобластного лейкозу людини. 



Вибір живильного середовища визначає успіх культивування клітин, обраних як об'єкт 

дослідження або модельної системи, можливість підтримки життєздатної культури тривалий 

час та здатність клітин активно проліферувати у штучних умовах. В даний час комерційна 

різноманітність доступних середовищ, готових до вживання або потребують незначних 

доповнень, а також сироваток, факторів росту, гормонів та інших активних сполук досить 

велика і, за умови правильного вибору або емпіричного підбору найбільш доцільних 

компонентів, дозволяє забезпечувати стабільну підтримку безлічі типів клітин або клітинних 

ліній у культурі. 

 

Питання для обговорення: 

1. В чому полягає особливість живильних культуральних середовищ для вирощування 

тваринних клітин?. 

2. Роль антибіотиків та антимікотиків в культуральних середовищахдля вирощування 

тваринних клітин? 

3. Додаткові складні компоненти, які використовуються для приготування живильних 

середовищдля вирощування тваринних клітин?. 

4. Особливості використання амінокислот для вирощування тваринних клітинних та 

тканинних культур. 

5. Особливості використання вуглеводів для вирощування тваринних клітинних та тканинних 

культур. 

6. Для якої мети використовується феноловий червоний в клітинній культурі тварин і 

людини. 

7. Роль елементів мінерального живлення в клітинній та тканинній культурі тварин та 

людини. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Відмінності в живильних середовищах, які використовуються для вирощування 

диференційовиних клітинних культур та культур пухлин людини та тварин. 

2. Гормональні чинники, які впливають на культуру тварин та людини в умовах invitro.  

 

 

Практична робота №7 

МЕТОДИ ВІДБОРУ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ РОСЛИННИХ ЕКСПЛАНТІВ ТА ЗРАЗКІВ І 

ПРИНЦИПИ ВВЕДЕННЯ ЇХ В КУЛЬТУРУ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 



Метод культури клітин і тканин – це культивування іnvitroізольованих клітин та 

тканин на штучних живильних середовищах при відповідних умовах. Культивування 

ізольованих клітин і тканин рослин в умовах іnvitro– метод збереження і розмноження 

органів і їх частин, ділянок тканин і окремих клітин поза організмом. Клітини і тканини, які 

вирощуються іnvitro– біологічна модель, на якій в контрольованих умовах, близьких до 

природних, надається можливість вивчення механізмів міжклітинних взаємодій, їх 

регуляторної ролі, в тім числі за дії стресових факторів навколишнього середовища.  

В культурі іnvitro, в строго контрольованих умовах можна оцінити потенціал 

ізольованих тканин, клітин, органів та можливих змін їх метаболізму і структури в 

залежності від дії різних фізичних і хімічних факторів. Вивільнення клітини із-під впливу 

кореляційних зв’язків і залежностей материнського організму є науковою основою методу 

вивчення її різноманітних потенційних можливостей.  

Практично всі методичні прийоми культури тканин іnvitroбазуються на трьох 

основних принципах:  

– ізолюванні експлантату (клітина, шматочок тканини, органи) від основного 

материнського організму;  

– розміщенні експлантату в контрольовані, ретельно підібрані умови;  

– дотриманні стерильності вирощуваного матеріалу.  

На сучасному етапі метод культури клітин та тканин invitroшироко використовується 

при створенні рослин із заданими господарсько-цінними ознаками та для вирішення багатьох 

фундаментальних питань фізіології, цитології і генетики рослин. 

Першою,обовязковою стадією роботи є відбирання експланту рослини з інтактного 

зразку і його стерилізація. 

Метод культивування клітин, тканин та органів рослинinvitro передбачає 

експлантацію об’єкту, ізольованого відрослинного організму, на живильне середовище 

певногоскладу, його культивування у визначених умовахоточуючого середовища та 

отримання цільових продуктівкультивування як то калусна тканина, соматичні зародки, 

суспензія рослинних клітин, суспензія протопластів,рослини-регенеранти тощо. Управління 

процесамиморфогенезу, диференціації, дедиференціації, росту тарозвитку у експлантованих 

об’єктах, культивованихклітинах та тканинах здійснюється через варіюванняякісного та 

кількісного складу компонентів живильних середовищ, зокрема, фітогормонів, вітамінів, 

вуглеводів, а також різноманітних технік експлантації і трансплантації, умов культивування. 

Всі операції з культивування рослинних об’єктів на штучному живильному 

середовищіпроходять в культуральних посудинах invitro (від лат. Invitro – у склі) в умовах, 

які виключають контамінацію мікроорганізмами рослинних культивованих об’єктів. Основні 

принципи культивування рослинних об’єктів invitro спрямовані на забезпечення їх всім 

необхідним для росту та розвитку, створення і підтримання асептичних умов культивування. 

Об’єктами культивування invitro залежно від поставленої мети та задач можуть бути:  

– цілі рослинні організми, наприклад, у вигляді зародків насіння, невеликих рослинок; 

– ізольовані органи, такі як корені, сім’ядолі, гіпокотилі, пиляки, сім’язачатки, стебла, 

квітки, пуп’янки, листки, насіння, плоди,  

– цілісні або подрібнені на сегменти;  

– ізольовані тканини, наприклад, флоема, ендосперм, калусна тканина;  

– ізольовані клітини; 

– ізольовані протопласти.  

Суттєве значення для успіху культивування має вік об’єктів, фаза розвитку інтактної 

рослини які вводяться в культуру та  сезон року, коли він вводиться в культуру.  

Наприклад, при культивуванні зрілого пилку спостерігається його проростання, а 

незрілий пилок в культурі формує ембріоїди та калуси.  



Найбільшим морфогенетичним потенціалом володіють молоді частини рослин. При 

використанні спеціалізованих тканин, наприклад ендосперму, утворенняі ріст калусу 

залежать від часу його отримання. Як правило, калус важкоутворюється на експлантах 

старше 8-11 діб після запилення.  

Особливозручні, як експланти – меристеми, верхівки пагонів, пазушні бруньки. 

Тканинирослин, які культивуються invitro характеризуються високим 

ступенемфункціональної і структурної гетерогенності, навіть в тих випадках, коли 

вониотримані від одних і тих же донорних генотипів і в однакових умовахкультивування. 

Так, верхівки пагонів, взяті з верхніх гілок дерева, мають більшу швидкістьрозмноження, ніж 

верхівки з нижніх гілок. 

Для успішного культивування необхідно враховувати не тільки вік, але і стадію 

розвитку рослинних об’єктів.  

Рослинний об’єкт, який вперше вміщується (експлантується) на штучне живильне 

середовище в умови invitro, називається експлантом.Той зразок, який вже вирощувався і 

переноситься на нове живильне середовище – має назву трансплантату. В методичних 

рекомендаціях для окремих видів рослин зазвичай вказуються форма, розмір та спосіб 

розташування експлантів на поверхні живильного середовища.  

Так, для отримання калусної тканини на листках узамбарської фіалки (Saintpaulia, 

Gesneriaceae) експлантують сегменти листків квадратної форми, розміром 1×1см, 

адаксіальною поверхнею до середовища. Калус з’являється по периметру такого експланту, 

поблизу раневої поверхні.  

Для отримання калусної тканини з незрілих зародків кукурудзи (Zeamays, Poaceae) їх 

експлантують цілими, але обов’язково щитком догори, калус розвивається на поверхні 

щитка.  

Шматочки стебладеревних рослин можна використати як експлант попередньо 

проробивши наступніманіпуляції: зрізати бокову гілку, дати можливість утворитися 

раневому калусубезпосередньо на рослині, потім новоутворений калус ізолюють, 

стерилізують іпоміщають на стерильне поживне середовище. Калусні тканини можна 

такожотримати із ізольованих клітин та їх агрегатів із суспензійної культури.  

Якщо,наприклад, клітинна культура звикла до росту в умовах суспензії, то 

привисаджуванні на агар, ріст її значно покращується. Для успіху культивування важливе 

значення має і фізіологічний стан донорної (інтактної)рослини, тобто, рослини, з якої був 

ізольований експлант.  

Насіння є чудовим вихідним матеріалом в наступних випадках:  

– для отримання калусу шляхом посадки цілих насінин на агаризованесередовище, яке 

містить регулятори росту; 

– для отримання із проростаючого насіння, яке помістили на агаризованесередовище 

без регуляторів росту, стерильних пагонів, коренів і листя, які потімвикористовують, як 

експланти. 

– для ізолювання тканин зародкового корінця і зародкової бруньки із насіння і 

подальшого їх використання як експлантів. 

Культивування рослинних об’єктів проводять в асептичних умовах в скляному чи 

пластиковому посуді на штучному живильному середовищі.Вибір експлантів залежить від 

виду біоматеріалу (генетичних особливостей інтактної рослини), фази розвитку рослини-

донора, сезону року.Більшість експлантів добре вводяться вкультуру у фазі активного росту 

донорської рослини. Проте є рослини, експланти зяких утворюють пагони лише в стані 

спокою. 

Донорські рослини, з яких збираються вилучити експланти, вирощують уякомога 

чистому середовищі, уникаючи надмірного поливання, забруднення пагоніві листків. 



Важливими компонентами успіху є очистка і стерилізація рослинногоматеріалу перед 

введенням його в культуру ін вітро. 

Інфекція, що спостерігається в культурах рослинних тканин може бути 

систематичною і випадковою. В першому випадку необхідно проаналізувати всі операції 

підготовки, стерилізацію середовищ, тканин, приміщення та ізолювання і пересадження 

тканин для пошуку помилки, яка визначає цю систематичну інфекцію. 

Стерилізація – це повна інактивація здатності до розмноження всіх форм 

мікроорганізмів. Дія стерилізуючих агентів базується на інактивації процесів, які 

обумовлюють ріст і репродукцію клітин і, перш за все, денатурацію ферментів та інактивацію 

геному.  

До агентів, що забезпечують стерильність відносять:  

– тепло, включаючи пар (автоклавування, тиндалізація, кип’ятіння, пастеризація);  

–  гаряче повітря (нагрівання за допомогою гарячого повітря у спеціальних шафах при 

температурі +120 – 1800С);  

–  токсичні хімічні сполуки;  

–  фізичні фактори: іонізуюче опромінення, головним чином γ-промені, оскільки 

ультрафіолетове опромінення не завжди є ефективним. 

Основною умовою успішного культивування ізольованих клітин, тканин, органів 

рослин є стерильність приміщення, ламінар-боксу, живильного середовища, посуду, 

допоміжних матеріалів, інструментів, посадкового матеріалу. 

Стерилізація рослинного матеріалу. Одержання стерильного (асептичного) 

рослинного матеріалу - складне завдання, тому що необхідно нейтралізувати мікрофлору, не 

пошкодивши при цьому рослинну тканину. Для цього використовують різні стерилізуючи 

речовини (стерилянти), які не проникають у тканину і легко змиваються водою. 

Враховуючи, що в природних умовах на поверхні рослин знаходиться велика кількість 

грибів, їх спор, бактерій, рослинний матеріал попередньо занурюють в 70% етиловий спирт: 

насіння на 2-3 хв., листки, корені на 0,5-1 хв. 

Для подальшої стерилізації використовують такі препарати: 

1. Препарати з активним хлором; 0,5-5% гіпохлорит натрію NaClO; 9% гіпохлорит 

кальцію Ca(ClO)2; хлорамін, комерційний препарат "Білизна". 

2. Ртутні препарати: 0,2-0,5% розчин сулеми HgCl2, діоцид, фапосепт. 

3. 5-20% розчин перекису водню Н2О2. 

4. 1% бромна вода Br2. 

5. 0,5-2% азотнокисле срібло AgNO3. 

Для підвищення стерилізуючого ефекту в розчини необхідно додавати незначну 

кількість емульгатору твін-80 або твін-200 (1 крапля на 100 мл розчину). Час стерилізації 

визначається експериментально і залежить від вибраної стерилізуючої речовини та об'єкту, 

який підлягає процесу стерилізації. Для видалення із тканин стерилізуючої речовину, 

проводять промивання експлантату чотири рази з періодом експозиції 15 хвилин. При 

порушенні такого режиму відбувається отруєння культури, що призводить до заторможення 

ростових процесів або повної загибелі рослин. 

У випадку значного зараження досліджуваного матеріалу при введенні в стерильну 

культуру необхідно застосовувати антибіотики, розчини яких стерилізують через мембранні 

фільтри. Серед них до одного із найбільш ефективних відноситься клафоран. 

Простерилізований та відмитий матеріал занурюють на 3 год. у водний розчин клафорану 

(500 мг/л), а потім висаджують на агаризоване живильне середовище, яке містить 500 мг/л 

клафорану і 50 мг/л канаміцину. 



Стерилізація живильних середовищ. Тверді (агаризовані) і рідкі середовища 

автоклавують в пробірках, колбах або іншому скляному посуді. Час стерилізації залежить від 

об'єму середовища. 

Складові живильних середовищ, що розкладаються чи коагулюють під час 

автоклавування (амінокислоти та їх аналоги, ферменти, антибіотики, мутагени) стерилізують 

механічним методом – через бактерицидні фільтри. Скляні фільтри після їх використання 

промивають концентрованою сірчаною кислотою і декілька разів проточною водопровідною 

та дистильованою водою (табл 1). 

 

Таблиця 1. 

Режим автоклавування живильних середовищ 

Об'єм середовища, мл  Час стерилізації (121°С, 1 атм) хв  

20-50  15  

75  20  

150-500  25  

1000  30  

2000  40  

  

 

При приготуванні середовищ з термолабільними компонентами (рослинні 

екстракти/амінокислоти, вітаміни, антибіотики, деякі стимулятори росту), що руйнуються 

при автоклавуванні необхідно розчини цих речовин стерилізувати пропусканням через 

бактеріальні фільтри (холодна стерилізація). Холодна стерилізація використовується для 

приготування ферментних сумішей при виділенні ізольованих протопластів, середовищ з 

біологічно активними компонентами, рідких середовищ тощо. Для цього використовують 

стерильні бактеріальні фільтри Зейтца або Беркефельда, свічі Шамберлана, мембранні 

фільтри. 

Перед відкриванням колби чи пробірки зі стерильним живильним середовищем, їх 

протирають ватою, змоченою в 96% етиловому спирті, а горловину посудини обпалюють над 

полум'ям спиртівки. 

При висадженні експлантатів колбу треба тримати під кутом поблизу полум'я 

спиртівки. Після закінчення посадки ковпачок із фольги або ватну пробку обпалюють над 

полум'ям спиртівки і швидко закривають колбу чи пробірку. 

Розділення рослинного матеріалу на фрагменти (експлантати) зручно проводити в 

низьких чашках Петрі, на стерильних салфетках із фільтруваного паперу. 

Загальними факторами, які визначають ефективність дедиференціації тканини 

експланту і розвитку первинного калусу є: 

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

відрізнятися; 

2. Епігенетична характеристика експланту, в тому числі однорідність інеоднорідність 

тканини за рахунок груп різних клітин. 

3. Зовнішні умови, із яких найбільш важливі екзогенні регуляториросту(переважно 

фітогормони), а також речовини, що діють як засоби противиділення експлантом блокуючих 

калусогенез речовин (активоване вугілля,антиоксиданти) 

Розмір і форма вихідного експланту не впливає на проліферацію калусу. Однакіснує 

мінімальний критичний розмір, зменшивши який, неможливо визвати рістексплантів – це 4 

мг. Для отримання калусу найчастіше використовують середовищеУайта, Мурасіге-Скуга, 

Гамборга, які доповнені 2% сахарозою чи глюкозою,сумішшю вітамінів та регуляторами 



росту. Для одержання первинного калусу,експланти тканин рекомендують культивувати 

одночасно на декількох середовищахз різним співвідношенням регуляторів росту. Успіх 

отримання калусу залежить відпідбору регуляторів росту, які індукують клітинне ділення. Як 

ауксинивикористовують 2.4Д та індолілоцтову кислоту. Індолілоцтова кислота має 

меншуактивність завдяки тому, що вона руйнується ІОК-оксидазою первинного 

експланту.Для індукції утворення калусу речовини ауксинової природи використовують в 

10разів вищій, ніж та, яка використовується для підтримки його росту. Іноді 

необхідновносити більш складні компоненти, такі як кокосове молоко (5-20%), 

гідролізатказеїну (200-800 мг/л), дріжджовий екстракт (50-100 мг/л).Культивують калусні 

тканини без доступу світла при температурі +26-27
о
С тавологості повітря 70%. Для 

вирощування калусних тканин використовуютьтермостати, кондиціоновані кімнати, які 

обладнані стелажами, шафи або кліматичнікамери. Деякі тканини мають фізіологічну 

полярність. Очевидно в зв’язку з цимкалус утворюється більш інтенсивно на стороні 

експланту, яка на материнськійрослині повернена до кореня, тому при отриманні калусу на 

фрагментах стебла,шматочках коренеплоду моркви, пастернаку, петрушки, експланти 

поміщають наагар апікальною стороною. 

У випадку ізоляції експлантів із бульбоплодів (топінамбур, картопля)полярність 

значення не має. Для повного виключення впливу полярності експлантитопінамбуру 

необхідно поміщати на середовище тангентально. Інтенсивність ростуокремих калусів одного 

і того ж варіанту може значно варіювати. Тому окреміваріанти дослідів з калусними 

тканинами повинні мати не менше шестиповторностей. 

Питання для обговорення: 

1. Які чинники впливають на відбір експлантів рослин? 

2. Які види експлантів можуть бути використані для відбору? 

3. Шляхи стерелізації експлантів перед введенням їх в культури. 

4. Стерелізація живильних середовищ та їх компонентів. 

5. Чинники, які впливають на дидереференціацію тканин при ініціації калюсогенезу. 

6. Вплив розміру експлантату на його приживлюваність в культурі. 

7.Обладнання, яке використовується для отримання калюсних культур. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Пробленма підбору живильного середовища під культивування зразків. 

2. Гормональні чинники, які впливають на культуру рослин.  

 

 

Практична робота №8 

МЕТОДИ ВІДБОРУ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЗРАЗКІВ ТВАРИННИХ КЛІТИН ТА ТКАНИН І 

ПРИНЦИПИ ВВЕДЕННЯ ЇХ В КУЛЬТУРУ. 

 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 



 

Теоретичні відомості 

В якості  об’єктів клітинної інженерії тварин виступають клітини, тканини, органи та 

ембріони тварин.  Є наступні види культур:  

– культура клітин;  

– культура тканин; 

– культура зародків. 

Тканинна культура – це вирощування тканин або клітин, відокремлених від 

організму. Зазвичай цей процес полегшується з використанням рідкої, напівтвердої або 

твердої середовища росту, такий як бульйон або агар. Тканинна культура зазвичай 

відноситься до культури тваринних клітин та тканин, при цьому для рослин 

використовується більш конкретний термін – культивування клітин і тканин рослин. Термін 

«тканинна культура» був придуманий американським патологом Монтроузом Томасом 

Берроузом. 

Джерела клітинних ліній тваринного походження включають всі організми, що 

належать до підцарства Metazoa. 

Напрями клітинної інженерії тварин та їх завдання: 

Первинні культури – культури, отримані при ізольуванні з організму таіснуючі на 

живильному середовищі до їхнього першого пасування.Характеризуються слабкою 

проліферацією. Зазвичай неоднорідні, тому що представлені декількома типами клітин тієї 

тканини, з якої були виділені. 

Постійні культури, або перещеплювані – культури, які у умовах in vitro 

зберігаються тривалий час завдяки оновленню живильного середовища. З часом 

втрачаютьвимогливість до якості субстрату, накопичують спонтанні змінигенетичного 

матеріалу. Серед них зявляються іммортизовані, або потенційно безсмертні лінії 

Обмежені (диплоїдні) культури або напівперещеплювані  – культури, що 

підтримуються протягомпевної кількості пасажів, а потім трансформуються в 

постійнукультуру. Представляють однорідну популяцію клітин, що зберігають 

диплоїднийнабір хромосом під час поділу. 

Первинною інакше називається культура, для одержання якої клітини,тканини чи 

органи взяті безпосередньо з організму. Культура вважаєтьсяпервиною до першого 

субкультивування. Принцип методу одержанняпервинних культур клітин полягає в тому, що 

шматочки тканинидиспергують, головним чином, ферментами для одержання суспензії 

клітин знаступним вирощуванням їх у вигляді моношару. Якщо при цьомувикористовують 

трипсин, то таку культуру називають первинно-трипсинізованою. 

Клітини можуть бути виділені з тканин для культури exvivo кількома способами. Вони 

можуть легко бути очищені від крові, однак тільки білі клітини здатні до росту в культурі. 

Клітини можуть бути виділені з твердих тканин шляхом перетравлення позаклітинного 

матриксу з використанням ферментів, таких як коллагеназа, трипсин або проназа, перед 

перемішуванням тканини для вивільнення клітин в суспензію. Альтернативно шматочки 

тканини можуть бути поміщені у ростові середовища, а клітини, які ростуть, доступні для 

культури. Цей метод відомий як культура експлантатів. 

Одержання первинно-трипсинізованої культури клітин з нирки білого щура 

проводиться так.Витягти нирки у білого щура. Для цього тварину посадити в ексикатор 

таприспати за допомогою ефіру. Потім розташувати на препарувальній дошціспиною догори, 

продезинфікувати шкіру йодом, інструменти – спиртом.Зробити на спині в поперековому 

відділі хрестоподібний розріз та вийнятинирки. Звільнити їх від капсул, промити 

фізіологічним розчином таподрібнити ножицями на фрагменти розміром 1-2 мм. 



Далі неохідно обробити нирки розчином протеолітичних ферментів. 

Використати0,25%-ний розчин трипсину або версену, підігрітий до 32ºС. При ційтемпературі 

вихід клітин максимальний.Здійснити повторну дрібну трипсинізацію. В колбу зі 

стерильниммагнітом помістити подрібнену тканину, додати підігрітий до 37°Стрипсин. 

Кількість його повинна бути такою, щоб тканина, яка осіла,була вкрита на 1,5-2 см. Колбу з 

тканиною помістити в термостат при37°С на 10-15 хв. Після інкубації трипсин злити, 

замінити його свіжоюпорцією з додаванням синтетичного поживного середовища. Колбу 

зтканиною та магнітом поставити на магнітну мішалку на 10-15 хв.(швидкість перемішування 

повинна бути такою, щоб забезпечитишвидке перемішування тканини з утворенням 

невеликого заглибленнярідини над магнітом, але без спінювання). Надосадову 

рідину(суспензію клітин у трипсині) профільтрувати крізь марлю іцентрифугувати при 800 

хв.-1 протягом 5 хв. До тканини, щозалишилася у колбі, додати свіжу порцію поживного 

середовища безтрипсину. Колбу з тканиною знову поставити на магнітну мішалку іт.п. Коли 

тканина в колбі втратить рожевий колір, шматочкирозбухнуть та наберуть білястого відтінку 

(настане виснаженнятканини), трипсинізацію припинити. До осаду додати певний 

об’ємпоживного середовища і відпіпетувати. Далі необхідно зробити підрахунок клітин у 

камері Горяєва.риготувати препарат зкраплини суспензії і помістити камеру Горяєва на 

предметний столикмікроскопа. Якщо в поле зору потрапить конгломерат клітин, в 

якихокремі ядра оточені великою кількістю цитоплазми, то кожне ядрорахують за одну 

клітину. Загальну кількість клітин визначають заформулою: 

 
де х – кількість клітин в 1 мл; 

а,b,с – кількість клітин у 3 довільно вибраних стовпчиках; 

(а + b + с)×5 – сумарна кількість клітин у 15 стовпчиках; 

0,9 – об’єм камери Горяєва, мм3; 

1000 – кількість мм3 у см3; 

n - коефіцієнт розведення суспензії. 

 

Відповідно до результатів підрахунку клітинну суспензію розвестипоживним 

середовищем до необхідної концентрації і розлити в матраці та пробірки з розрахунку 200-

300 тис. клітин в 1 мл поживногосередовища. Посівна доза на матрац об’ємом 100 мл – 2-3 

млн. клітин.Закрити гумовими пробками та помістити в термостат при 37°С. 

Технологія отримання первинно-трипсинізованих культур із шкірно-м’язової 

тканини курячих ембріонів, що розвиваються проводиться наступним чином.Клітини, 

ізольовані від тварини після народження, відносяться до зрілих.Чим більше їх вік, тим 

трудніше їх культивувати. Саме тому особливоперспективним є одержання культур з тканин 

ембріонів. Як правило,культури, отримані з ембріональних тканин, характеризуються 

кращимвиживанням та більш активним ростом у порівнянні з культурами звідповідних 

дорослих тканин. Це відображає більш низький рівеньспеціалізації та наявність стовбурових 

клітин в ембріонах. Середембріональних тканин найчастіше використовують ембріональні 

тканиникурча, миші та людини. Особливо вигідними є курячі ембріони 10 -12добового віку. 

Вони використовуються для культивування вірусів тавиготовленню вірусних вакцин ще з 

1931 р. 

Провести овоскопування 10-12 денних курячих ембріонів. Відібратияйця з рухливими 

ембріонами та добре вираженими судинами. На шкарлупіпростим олівцем відмітити границі 

повітряної камери та розташуваннязародка. Поверхню шкарлупи протерти йодованим 

спиртом на обпалити.Стерильним ножицями зрізати шкарлупу на 2-3 мм вище границі 



повітряноїкамери, розірвати підшкарлупну та хоріоналантоїсну оболонку та за 

шийкувиждати ембріон у стерильну чашку Петрі.У ембріона видалити голову, кінцівки та 

внутрішні органи. Отриманийшкірно-м’язовий мішок промити фізіологічним розчином, 

перенести у новустерильну чашку Петрі та подрібнити на шматочки 3-4 мм.Подрібнену 

тканину 2-3 рази промити розчином Хенкса від слизу такров’яних елементів до отримання 

прозорих зливних вод і перенести у колбудля трипсинізації.У колбу додати розчин трипсину 

або версену (0,25%), підігрітого до35-37ºС (співвідношення тканини та ферменту 1:3), і 

сталять в термостат при37С на 30 хв. Після закінчення терміну інкубації фермент повністю 

злити. Уколбу додають розчин ферменту з додаванням синтетичного поживногосередовища 

(1:2), вносять стерильний магніт та ставлять на магнітну мішалкуна 15 хв. (кількість 

поживного середовища та ферменту повинна бути такою,щоб тканина, яка осіла, була вкрита 

на 1,5-2 см).Надосадову рідину (суспензію клітин у трипсині) профільтрувати крізьмарлю і 

центрифугувати при 800 хв.-1 протягом 5 хв. До тканини, щозалишилася у колбі, додати 

свіжу порцію поживного середовища безтрипсину. Колбу з тканиною знову поставити на 

магнітну мішалку і т.п. Колитканина в колбі втратить рожевий колір, шматочки розбухнуть 

та наберутьбілястого відтінку (настане виснаження тканини), трипсинізацію припинити.До 

осаду додати певний об’єм поживного середовища (середовище 199) івідпіпетувати. Зробити 

підрахунок клітин. До 1 мл завису клітин додати рівний об’ємтрипанового синього, внести в 

камеру Горяєва і підрахувати кількість живихфібробластоподібних - заокруглених та 

прозорих (мертві клітини набуваютьсинього забарвлення, а еритроцити, які не зараховуються 

при підрахунку, алемають характерну овальну форму). Підрахунок проводять за вище 

наведеною формулою.Суспензію клітин розвести середовищем 199 (з додаванням 

сироваткиВРХ до 7-10%) до посівної концентрації 5-10 х105 кл/мл і вностять вкультуральні 

флакон.  

Успіх культивування клітин в значній мірі залежить від посівної дози. Прималій 

кількості клітин не спостерігається утворення моношару навіть притривалому культивуванні. 

При дуже великій кількості клітин відбуваєтьсяінтенсивна їх проліферація, і клітини, що 

формують моношар, значно ранішестаріють та швидше спостерігається їх неспецифічна 

дегенерація. 

Постійні культури. Штамом клітин чи клітинним штамом (постійні 

лінії)називається популяціяоднорідних клітин за однією або декількома специфічними 

властивостями (маркерами). Клітинна лінія – це культура клітин, одержана з 

первинноїкультури після першого субкультивування. Складається з різнотипних клітин,які 

спочатку присутні в первинній культурі. Стабільна клітинна лінія –клітинна лінія, яка має 

здатність субкультивуватися invitro не менше 70 разівдо безмежної кількості.Середовище, яке 

звичайно використовують для підтримки ростустабільних клітинних ліній HeLa та Нер-2, 

містить 45 % гідролізатулактальбуміну, 45 % середовища 199 і 10 % телячої сироватки з 

додаваннямантибіотиків (200 ОД пеніциліну і 100 ОД стрептоміцину на 1 мл). 

Субкультивування стабільної клітинної лінії. З матраца з моношаром клітинної 

культури видалити поживне середовище,промити клітини фізіологічним розчином. Налити в 

матрац підігрітий до37°С трипсин (так, щоб покрити клітини). Культуру з 

трипсиномінкубувати в термостаті при 37°С протягом 10-15 хв. Обережно злититрипсин, 

налити невелику кількість поживного середовища.Легким струшуванням зняти клітини зі 

стінки флакона в середовище іцентрифугувати при 1000 хв.-1 упродовж 10 хв. Надосадову 

рідину злити, адо осаду клітин додати відповідну кількість поживного середовища (уформулі 

1, наведеній в темі 5, вона позначена як "n") і відпіпетувати.Помістити краплю клітинної 

суспензії до камери Горяєва і зробитипідрахунок клітин під мікроскопом. Кількість клітин в 

одиниці об’єму (в1 мл) визначають за формулою 1, наведеною у темі вище. Відповідно до 

результатів підрахунку клітинну суспензію розвестипоживним середовищем до необхідної 



концентрації і розлити в матраци тапробірки з розрахунку 100-200 тис. клітин на 1 мл. 

Закрити гумовимипробками і помістити в термостат при 37°С. 

Клоном (по-грецьки проросток) називають генетично одноріднупопуляцію клітин, 

вирощену з однієї ізольованої клітини. Першу успішнуспробу одержання чистої культури 

клітин ссавців з однієї клітини булоздійснено в 1935 році Моеном. 

Одержання клона за методом Сенфорда.  

Спочатку необхідно зробити капіляр з відтягнутого над вогнем кінчика піпетки 

Пастера. Далі сильно розведену суспензію клітин затягнути в капіляр, потім запаятийого з 

обох боків у полум’ї пальника.Витримати в термостаті при 37°С протягом 15 

год.Продивитися клітини під мікроскопом, вибираючи ділянки капіляра, щомістять одну 

клітину, на відрізку довжиною 4,5 мм.Простерилізувати зовнішню поверхню капіляра 

хлороформом протягом15 хв. Обломити за допомогою пінцета трубку в чашці Петрі 

такимчином, щоб клітина залишилася в ділянці капіляра. Витягти цю ділянку,ввести в 

згусток плазми та інкубувати доти, поки виросте достатня длясубкультивування кількість 

клітин. 

Одержання клона методом Пака, Маркуса і Чиєчура. У 1956 році Пак,Маркус і 

Чиєчур розробили ефективний метод клонування на моделіклітин НеLа. В його основі 

лежить принцип висівання сильно розведеноїклітинної суспензії на збагачене поживне 

середовище у вигляді шаруклітин, опромінених рентгенівськими променями.. Клітини НеLа у 

дозі 2×105 стерильно посіяти на 4 мл відповіднопідібраного синтетичного поживного 

середовища у чашки Петрі діаметром 6 см.Через 5 - 18 год., коли клітини прикріпилися до 

скла, опромінити їхдозою 4000 - 5000 Р.Видалити поживне середовище та замінити свіжим, 

що містить 30%сироватки ссавців, 40% синтетичного середовища та 30% розчинуХенкса. 

Помістити чашки в термостат при 37°С. Через кожні 4 добизмінювати середовище. Серед 

опромінених клітин через 7 - 10 дібвиростають окремі колонії. Чашку Петрі проглянути під 

мікроскопом.Цей метод при максимально дрібній трипсинізації, яка забезпечуєцілісність 

клітин, дає 100% позитивних результатів. 

Одержання клона методом Ченка і Московича (ізоляція колоній). 

Помістити в чашку Петрі діаметром 6 см 30 - 36 покрівних скелець,поверхню яких 

покрити 1 мл відповідно підібраного синтетичногопоживного середовища. Внести в чашку 

попередньо трипсинізовануклітинну суспензію у великому розведенні, що містить приблизно 

150клітин в 4 мл. Обережним обертальним рухом розподілити клітини наповерхні 

пластинок.Помістити чашку в термостат та інкубувати при 37°С протягом 2-20 год.доти, доки 

клітини не прикріпляться до скла.Видалити рідку фазу, під мікроскопом відібрати пластинки 

зпоодинокими клітинами і перенести в пробірку, що містить 1 млсередовища. Інкубувати 

клітини при 37°С до розвитку колоній. У періодвирощування піпетувати колонії для 

суспендування клітин. Вирощуватиклітини, доки не утвориться моношар. 

Одержання клона методом Уілді і Стокера.Цей метод дозволяє виділяти клітини під 

контролем мікроскопа. Приготувати тонкі піпетки Пастера. Для цього із звичайної 

піпеткиПастера пінцетом у полум’ї газового пальника витягнути тонкийкапіляр.Для 

виділення клонів у чашку Петрі діаметром 6 см внести 30 млрідкого парафіну, на який після 

застигання помістити по обводові чашки10 маленьких крапель відповідно підібраного 

поживного середовища навідстані близько 5 мм одна від одної. Потім у центрі чашки 

поміститидекілька крапель клітинної суспензії, що містить близько 100 клітин.Поставити 

чашку на предметний столик мікроскопа, набрати вмікропіпетку невелику кількість 

поживного середовища і, дивлячись умікроскоп, затягнути в піпетку окрему клітину. Кінцем 

піпетки внестиклітину в одну з крапель середовища на чашці Петрі. Коли по однійклітині 

внесено в усі 10 крапель, чашку закрити і помістити в термостатпри 37°С.Для успішного 

клонування важливо підібрати необхідний розмір краплісередовища. Оптимальний діаметр 



становить 4-5 мм (0,005 - 0,01 млсередовища); Ефективність клонування залежить від клітин. 

Здоровіклітини, які швидко ростуть, дають кращі результати. 

Одержання клона методом розведень. 
Відібрати матрац з гарним моношаром клітин. Видалити з ньогопоживне середовище і 

зняти клітини за допомогою трипсину.  Зробити розведення клітин з відповідно підібраним 

поживнимсередовищем (0,5 мл суспензії клітин та 4,5 мл середовища).Помістити стерильно в 

чашки Петрі з твердим поживним середовищем0,05 - 0,1 мл суспензії розведених клітин (100 

клітин на чашку Петрі) таінкубувати при 37°С протягом 10 днів. 

Якщо ви працюєте з вторинними та іншими культурами, які не отримували власно, то 

необхідно вказати джерело клітин (лабораторна колекція або колекція культур), з якого було 

отримано клітинний субстрат, та навести відповідні посилання на наукове літературне 

джерело. Переважними є дані, отримані безпосередньо з вихідної лабораторії. Якщо ця 

інформація недоступна, можна використати літературні дані.Велике значення має те, з- якою 

метою буде використовуватись лінія клітин (для отримання гібридомів та моноклональних 

антитіл, для вирощування та кріоконсервації вірусів, для створення генетичних баз даних та 

банку клітин, для культивування внутрішньоклітинних паразитичних найпростіших у 

культурах клітин та дослідження форм взаємодії у системі «паразит-клітина», для наукових 

досліджень з генетики та іммунології, для отримання соматичних гібридів, в якості джерела 

гормонів та інших БАРів, для отримання трансформованих клітин, для використання клітин в 

якості тестових систем для випробовування препаратів або впливу шкідливих чинників 

довкілля, у виробництві вірусвакцин та діагностикумівтощо.). 

Для клітинних ліній людини необхідно описати такі характеристики початкового 

донора: походження тканини або органу, етнічне та географічне походження, вік, стать та 

загальний фізіологічний стан. За наявності слід навести дані про стан здоров'я або анамнез 

донора разом із результатами будь-якого тестування донора на наявність патогенних 

агентів.Оскільки для диплоїдних фібробластів людини вік донора може впливати на 

тривалість життя клітинної лінії in vitro, ці дані (за наявності) слід подавати. При 

використанні лінії тварин клітин в описі джерела необхідно вказати види, породи, умови 

розведення, походження тканини або органу, географічне походження, вік, стать, а також 

результати тестування на наявність патогенних агентів та загальний фізіологічний стан 

первинного донора. 

Має бути документально оформлена історія культивування клітин. Поряд із 

процедурами культивування клітин in vitro та всіма процедурами створення клітинних ліній 

(наприклад, використання фізичних, хімічних, біологічних методів або введення 

нуклеотидних послідовностей) необхідно описати метод, спочатку використаний для 

виділення клітин.Необхідно описати всі генетичні маніпуляції або генетичний відбір 

(селекцію). Вся доступна інформація, що стосується ідентифікації, характеристик цих клітин 

і результатів їх випробування на наявність ендогенних або сторонніх агентів, також повинна 

бути надана. 

Для клітин клітин, що перевиваються, отриманих від Metazoa, зазвичай буває 

достатньо визначити тривалість культивування шляхом оцінки або числа подвоєння 

популяції, або числа субкультивувань при певному коефіцієнті розведення або часу 

культивування (в днях). Для ліній диплоїдних клітин, які мають обмежений термін життя in 

vitro, важлива точна оцінка кількості подвоєнь протягом усіх стадій дослідження, розробки та 

виробництва.  

Щодо отримання клітинного субстрату заявники повинні провести ретельний аналіз 

процесів, при використанні яких можливе занесення інфекційних агентів. Має бути описаний 

компонент культурального середовища, особливо інформація, що стосується впливу на 

клітини таких компонентів людського та тваринного походження, як сироватка, ферменти, 



гідролізати або інші живі клітини.Опис має включати джерело, метод приготування та 

контролю, результати випробувань та забезпечення якості. Можуть бути наведені відповідні 

посилання літературні джерела, якщо такі доступні. Ця інформація дозволить провести 

детальний аналіз можливих шляхів проникнення сторонніх агентів із зазначених джерел та 

стане складовою аналізу співвідношення «користь – ризик». 

Створення клітинного субстрату (отримання клітин-продуцентів). 

Ключовою стадією є вибір відповідної батьківської клітинної лінії. Наприклад для 

процесу приготування  рекомбінантних препаратів батьківською клітинною лінією може  

служити, як правило, клітинна лінія – реципієнт, що не зазнав трансфекції. У цій ситуації 

рекомендується використання охарактеризованих банків батьківських (початкових) 

клітин.Охарактеризований банк батьківських (вихідних) клітин може подати дані, на підставі 

яких може бути проведена оцінка якості ГПК, особливо у випадках, коли безліч клітинних 

субстратів утворено з одного і того ж типу батьківських клітин. Наприклад, клітинна лінія 

мієломи може бути заготовлена, як батьківська (початкова) клітинна лінія для отримання 

гібридоми. 

При остаточній розробці необхідних характеристик у процесі створення клітинного 

субстрату можливе використання однієї чи кількох специфічних процедур. До них 

відносяться, наприклад, злиття (гібридизація) клітин, трансфекція, відбір клонів, виділення 

колоній, клонування, ампліфікація генів та адаптація до специфічних умов культивування або 

середовищ.Інформація, що стосується методології, що використовується при розробці 

клітинного субстрату, може допомогти у забезпеченні розуміння історії клітинного 

субстрату. Деякі клітинні субстрати, наприклад диплоїдні фібробласти людини, можуть не 

вимагати інтенсивної обробки або попереднього клонування перед створенням банку клітин. 

У рекомбінантних препаратах клітинним субстратом є трансфекційні клітини, що 

містять необхідні послідовності, які були клоновані з єдиної клітини попередника.Для 

нерекомбінантних препаратів (у тому числі нерекомбінантних вакцин) клітинним субстратом 

є клітини з лінії батьківських (початкових) клітин, відібраних для створення ГПК, без 

подальшої модифікації. Для препаратів, одержуваних з гібридом, клітинним субстратом 

служить гібридомна клітинна лінія, отримана шляхом злиття батьківської клітинної лінії 

мієломи з іншими клітинами, наприклад, з імунними клітинами селезінки.Однією з 

найважливіших переваг використання серійно субкультивованих клітин для біотехнологічних 

(біологічних) препаратів є можливість мати охарактеризоване загальне джерело кожної 

виробничої серії, тобто мати законсервований банк клітин. Виробники можуть створювати 

власні банки клітин або отримувати їх із зовнішніх джерел. Виробники зобов'язані 

забезпечувати якість кожного банку клітин та проводити з кожним із них необхідні 

випробування. При цьому необхідно запобігти використанню контамінованого клітинного 

субстрату (або банку клітин) у процесі виробництва та уникнути зниження доступності або 

виробництва препарату, або втрат часу при розробці, що виникають внаслідок необхідності 

повторного створення банку клітин, який виявився непридатним внаслідок контамінації. 

Жоден режим випробувань банку клітин не дозволяє виявляти всі можливі контамінанти, 

тому використання описаних запобіжних заходів під час створення банку клітин важливо для 

забезпечення достатньої впевненості у відсутності контамінації, а також створення надійного 

джерела клітинного субстрату. 

Якщо походження лінії клітин невідоме, то іноді проводять аналіз її. Морфологічний 

аналіз клітин людини або тварин, що вирощуються у вигляді культур, що прикріплюються, 

може бути корисним інструментом у поєднанні з іншими тестами. У більшості випадків для 

підтвердження походження клітинних ліній людини або тварин достатньо проведення 

ізоферментного аналізу, проте можливе проведення інших тестів залежно від історії 

клітинної лінії. Для верифікації виду організму, з якого були отримані клітини, можуть бути 



використані інші методики, включаючи, наприклад, диференціальне фарбування хромосом 

(бендингова цитогенетика) або використання видоспецифічних 

антисироваток.Альтернативним підходом є демонстрація наявності унікальних маркерів, 

наприклад використання бендингової цитогенетики для виявлення унікальної маркерної 

хромосоми або аналіз ДНК для виявлення геномного поліморфізму (наприклад, поліморфізм 

довжин рестрикційних фрагментів, варіабельність числа тандемних повторів або повтори 

геномних динуклеоти). Достатнім випробуванням на справжність вважається встановлення 

виду тварини, що є джерелом, і наявність вивчених унікальних маркерів для клітинної лінії. 

Експресія необхідного продукту може бути доповненням до підтвердження справжності. 

Вірусологічні дослідження, які проводяться з використанням клітиннихкультур, 

потребують постійного контролю присутності сторонніхмікроорганізмів (контамінантів) – 

вірусів, бактерій, грибів, мікоплазм таклітин інших клітинних культур. На відміну від 

організму людини, імуннасистема якого володіє багатьма різноманітними механізмами 

захисту відінфекцій, клітини в культурі invitro захищені лише обережністю 

роботидослідника.Бактеріальні та грибкові ураження створюють додаткові труднощі 

прикультивуванні клітин в культурі, проте у своїй більшості вони добрепроявляються та 

легко виявляються, і, значить, призводять до меншсерйозним наслідкам, ніж більш непомітне 

ураження мікоплазмами.Попередити розмноження та знищити бактерії, мікоплазми та гриби 

вдаєтьсяза допомогою протимікробних та противомікотних препаратів (антибіотики та 

ін.), які додаютьсяв ростові середовища безпосередньо перед їх використанням. Хоча 

притривалому культивуванні клітинних культур застосування антибіотиків небажано. Тому 

при роботі з клітинами необхідно дотримуватися стерильнихумов роботи, для запобігання 

забруднення мікроорганізмами, та проводитиадекватні тести для оцінки їх ефективності. 

Для контролю стерильності з метою виявлення можливоїконтамінації аеробними та 

анаеробними бактеріями та грибамивикористовуються наступні середовища: тіогліколеве 

середовище (ТГС),м’ясопептонний бульйон (МПБ), м’ясопептонний агар (МПА), 

середовищеСабуро рідке. 

Підготовка середовищ для контролю. Перед використаннямзазначені середовища 

(рідкі) розлити по 10 мл в бактеріологічні пробірки;МПА розплавити, налити по 5 мл, 

зробити скошений агар та закрити ватно-марлевими пробками. 

Виконання контролю на стерильність. Відібрати 4-5 пробірки із зазначеними 

середовищами, в кожнупробірку внести по 0,5 мл середовища, сироватки або 

клітинноїсуспензії. Посів провести піпеткою об’ємом 1,0 мл, рівномірновипускаючи її вміст, 

починаючи зі дна до поверхні. На поверхнюскошеного агару досліджуваний розчин внести 

мікробіологічноюпетлею.Пробірки інкубувати, за виключенням пробірок з 

середовищемСабуро, при температурі 37С і спостерігають впродовж 5 днів.Середовище 

Сабуро залишити при кімнатній температурі іспостерігати впродовж 7 днів. Пробірки з 

універсальнимнапіврідким середовищем –ТГІ для виявлення бактерій помістити втермостат 

(37С), а для виявлення мікроскопічних грибів залишаютьпри 20-22С. 

Для забезпечення стерильності як однієї з найсуворіше контрольованих умов останнім 

часом ітрактикується використання одноразового стерильного пластикового посуду 

(флаконів, чашок, піпеток). 

Облік результатів. Облік результатів провести шляхом оглядупробірок, що були 

засіяні. Ознаки бактеріального росту на рідкихсередовищах – рівномірне помутніння 

середовища, утворення осаду надні пробірки, утворення зерен на стінках пробірки або появи 

плівки наповерхні поживного середовища. Ознаки бактеріального росту наМПА: поява 

колоній різної форми та розмірів. Ознаки росту плісняв тадріжджів на середовищі Сабуро – 

формування плодових у товщі абоспоро утворюючої плівки на поверхні, ріст дріжджових 

клітин у товщісередовища. 



При наявності росту мікроорганізмів культури клітин викидають, непроводячи 

лікування. 

Отримання ліній для синтезу необхідних продуктів біосинтезу. 

Нині існують добре відпрацьовані методи переведення тваринних клітин в 

культуру (див. вище). Залишається лише виділити з тканин організму клітини, що 

синтезують ту чи іншу цінну речовину, перенести їх на відповідне живильне середовище, 

наростити потрібну біомасу та отримати бажаний продукт.  

Як правило, здатність синтезувати необхідний продукт, специфічний для даного 

органу або тканини, мають диференційовані клітини, тобто клітини, що спеціалізувалися у 

ході розвитку організму для виконання певних функцій, як, наприклад, клітини ендокринних 

залоз. Спроби введення таких диференційованих клітин у культуру й отримання з них 

постійних клітинних ліній-продуцентів фізіологічно активних речовин, наштовхується на ряд 

суттєвих труднощів. Передусім, диференційовані клітини у разі занурення їх у культуральне 

середовище розмножуються дуже погано або зовсім втрачають здатність ділитися. Якщо ж 

адаптація нормальних клітин до культивування все-таки відбувається, то вони, як правило, 

втрачають свої тканиноспецифічні функції, включаючи й здатність до синтезу специфічного 

продукту. Ті ж клітини, які збереглисвої функціональні особливості, часто проявляють 

ознаки злоякісної трансформації, що теж накладає суворі обмеження на практичне їх 

застосування.Одна з головних властивостей клітинних культур тварин – обмеженатривалість 

їхнього існування. Це обмеження, на відміну від бактерій,зберігається навіть за умови 

постійного перенесення їх на свіже живильнесередовище. Як правило, клітини тваринних 

ліній гинуть після 50-100поділів. Зрозуміло, що чим молодший вік тканини, з якої отримано 

клітинидля культивування в культурі, тим більшу кількість разів вони здатніділитися до 

моменту загибелі.  

 

Питання для обговорення: 

1. Які чинники впливають на відбір експлантів тварин? 

2. Які види живильних середовищ використовуються для отримання первинної культури? 

3. В чому полягає різниція між первинною, обмеженою та постійною культурами? 

4. Яким шляхом отримують первинну культуру тваринних клітин? 

5. Що таке контамінація та як їй запобігти? 

6. Які дані необхідно знати про вторинну або постійну культуру тваринних клітин, тканин та 

органів. 

7. Що таке клон та постійна лінія тваринних клітин? 

8. Які існують методи вирощування тваринних клітинних культур? 

9. Що таке «фактори росту»? 

10. Що собою являють фідерні клітини»? 

11. Описати основні методи отримання клітинних клонів. 

12. Методи обліку кількості клітин у культурі. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Пробленма підбору живильного середовища під культивування зразків. 

2. Гормональні чинники, які впливають на культуру тварин. 



3. Використання антибіотиків та антимікотиків у культурі клітин та тканин тварин.  

 

Практична робота №9 

ПРИНЦИПИ КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИННИХ КЛІТИН І ТКАНИН. 

 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

Відомо декілька типів культур клітин і тканин рослин залежно від способу їх 

одержання, умов культивування і походження. При культивуванні тканин на щільній 

поверхні живильного середовища утворюються калюсні тканини. Калюс («мозоль») може 

утворюватись як на ізольованих шматочках тканини (експлантатах) в умовах invitro, так і на 

рослині при пораненні. Частіше всього ми маємо справу з наступними видами культур: 

1.Калюсна культура – це неорганізована проліферуюча тканина, що складається з 

дедиференційованих клітин, в які перетворюються спеціалізовані і меристематичні клітини 

при їх культивуванні на специфічних живильних середовищах invitro. Клітини калюсу мають 

велике ядро і високий вміст нуклеїнових кислот (РНК і ДНК). Деякі клітини здатні 

накопичувати крохмаль і речовини вторинного метаболізму. 

Відомий вчений-ботанік Н.Кренке більше 50 років тому присвятив частину своїх робіт 

вивченню ролі калюсної тканини і встановив, що в інтактній рослині калюсна тканина 

виконує наступні функції:  

– захисні (захищає місця ушкоджень);  

– запасні - запасання живильних речовин, синтез вторинних речовин;  

–  регенераційні (регенерацію втрачених органів – коренів, пагонів).  

 

Калюсну тканину в умовах invitroможна індукувати із будь-якого органа живої 

тканини рослин (успіх залежить від виду рослини чи тканини і використання відповідних 

методичних прийомів). Обов'язковою умовою дедиференціації рослинних клітин і 

перетворення їх в калюсні є присутність у живильних середовищах представників двох груп 

фітогормонів: ауксинів і цитокінінів. Ауксини викликають процес дедиференціації клітин, а 

цитокініни – проліферацію (поділ) дедиференційованих клітин. Якщо на безгормональне 

живильне середовище помістити шматочок стебла, листка, кореня (без верхівки) або будь-

якого іншого рослинного експлантату – поділ клітин не відбувається і калюсна тканина не 

утворюється, що пов'язано з нездатністю диференційованих клітин до поділу.  

Кожна клітина проходить три фази росту: поділ, розтягнення, диференціювання. 

Характерною рисою заключної фази росту є потовщення вторинної клітинної оболонки і 

втрата клітиною здатності до поділу. Для того щоб диференційовані клітини знову набули 

здатності до поділу, повинна відбутись їх дедиференціація, тобто, клітинам необхідно 

повернутись в меристематичний стан.  

Для індукування калюсної тканини стерильні листки, черешки, сегменти стебла 

розділяють на смужки і переносять на відповідне живильне середовище. При цьому клітини 

рослин, які знаходяться на кінцевій стадії диференціації, під дією індукторів клітинного 

розмноження (ауксинів та цитокінів, у співвідношенні 10:1) переходять в 



дедиференційований стан і відновлюють меристематичну активність, яку вони втратили в 

процесі диференціації. Розмноження дедиференційованих клітин призводить до 

неорганізованого росту, у результаті чого утворюється калюсна тканина. Проте краще всього 

використовувати ті частини рослин, в якиих є меристеми, так як вони є первинно вже 

дидеференційованими (апекси стебел та верхівкові бруньки стебел, апекси бічних бруньок, 

зони росту коренів від кореневими чохликами, перицикл кореня, види камбію – первинний та 

вторинний, мезофіл листа, клітини паренхіми та запасаючої тканини, тканини насіння, 

зародків, ендосперму, пилку, насіннних зачатків,  тощо).  

Калюсна тканина invitroв основному буває білого або жовтуватого, рідше світло-

зеленого кольору. Дуже рідко вона може мати інтенсивне зелене або червонувате 

забарвлення, що залежить від виду рослин, типу експлантату, умов культивування. Темно-

коричневе забарвлення часто виникає при старінні калюсних клітин і пов'язане з 

нагромадженням в них окислених фенольних сполук (хінонів). Для запобігання цього 

процесу або зниження його активності в живильні середовища вносять антиоксиданти.  

Калюсна тканина має вигляд аморфної маси тонкостінних паренхімних клітин без 

визначеної анатомічної структури  

Відповідно, калюсна тканина поділяється на: 

– щільну, якій диференціюються елементи камбію і провідної системи що 

використовується переважно для регенерації рослин через різні форми морфогенезу;  

– калюс середньої щільності, добре вираженими меристематичними осередками;  

– що складається із сильно обводнених клітин і легко розпадається на окремі дрібні 

агрегати, та використовується надалі для створення суспензійних культур;  

Будь-який тип щільності калюсної тканини можна перетворити в інший при 

використанні для цього певних прийомів: замінюючи один ауксин на інший (наприклад, ІОК 

– на 2,4-Д); змінюючи концентрацію ауксину в живильному середовищі; збільшуючи або 

зменшуючи концентрацію солі хлориду кальцію в живильному середовищі; додаючи в 

живильні середовища ферменти (у випадку одержання калюсної тканину пухкого типу). 

Для запобігання старіння, втрати здатності до поділу і загибелі калюсних тканин, 

первинний калюс, який виникає на експлантаті через 4-6 тижнів переносять (пасирують) на 

свіже культуральне середовище. При регулярному пасеруванні здатність до поділу може 

підтримуватись протягом десятків років.  

Ростова крива калюсних клітин має S-подібну форму і включає п'ять фаз, які легко 

можна виявити у суспензійних культурах калюсних клітин. Під час першої, латентної, або 

лаг-фази, збільшення числа або маси клітин не відбувається, проте проходять фізіологічні 

зміни, спрямовані на активний поділ клітин. Друга фаза – логарифмічна, або фаза 

експоненціального росту – характеризується найбільшою мітотичною активністю, 

збільшенням маси калюсної культури і прискоренням росту клітин. Третя фаза – лінійна, під 

час проходження якої швидкість росту клітин залишається постійною. Четверта фаза – 

уповільненого росту характеризується різким зниженням мітотичної активності клітин. У 

п'ятій фазі – стаціонарній, ростова крива виходить на плато, тобто число клітин, які діляться, 

є еквівалентним числу відмерлих.В цей період починається деградація клітин, яка 

врівноважується зростанням числа клітин за рахунок їх поділу. Загалом швидкість 

наростання клітинної маси дорівнює нулю. Після стаціонарної фази наступає загибель 

(деградація) клітин, під час якої число і маса живих клітин зменшується. 

Калюсні клітини і тканини вищих рослин зберігають багато фізіолого-біохімічних 

особливостей, властивих нормальним спеціалізованим клітинам материнської рослини. 

Зокрема таких, як морозостійкість, стійкість до абіотичних стресів (температури, засолення, 

осмотично активних речовин, фотоперіодичної реакції, пов’язаної зі збереженням фітохрому) 

та здатності до синтезу вторинних метаболітів. Разом з тим у калюсних тканинах виникають 



окремі властивості, що відрізняють їх від нормальних, а саме здатність до довготривалого 

культивування invitro, утворення специфічної популяції соматичних клітин (нестатевих), 

фізіологічна асинхронність і генетична гетерогенність.  

Перехід клітин invitroіз диференційованого стану до дедиференціації і активного 

клітинного поділу зумовлений зміною активності генів (епігеномною мінливістю). 

Активування одних генів і репресія інших призводить до зміни в білковому складі клітин. В 

калюсних тканинах виникають специфічні білки і одночасно зникають або кількісно 

зменшуються білки, характерні для фотосинтезуючих клітин листка. У дводольних рослин 

процес репресії і дерепресії генів, покладений в основу дедиференціації, відбувається легше, 

ніж у однодольних. 

Для підрахунку кількості калюсних тканин на одиницю обєму суспензії калюсних 

кітин після мацерації  використовують наступну методику. Перед підрахунком клітин 

ретельно струшують вміст пробірки для одержання їх рівномірної суспензії. Для 

попереднього визначення розміру клітин краплю суспензії скляною паличкою наносять на 

предметне скло, накривають покрівельним скельцем і розглядають під мікроскопом (х30). В 

разі дрібного розміру клітин, отриману суспензію розводять в 2 рази. Краплю суспензії 

поміщають на лічильну сітку камери Фукса- Розенталя, накривають покрівельним скельцем, 

притираючи його до бічних граней сітки до появи кілець Ньютона. Під мікроскопом при 

великому збільшенні (від х30 до х100) проводять підрахунок клітин у чотирьох великих 

квадратах, розташованих по діагоналях сітки лічильної камери.  Для повторного підрахунку 

клітин камеру промивають дистильованою водою, висушують фільтрувальним папером і 

заповнюють суспензією. Операцію повторюють три рази для кожної проби. 

Кількість клітин в 1 г калюсної тканини обчислюють за формулою: 

 
N – кількість клітин в 1 г тканини; n – кількість клітин в одному великому квадраті; d 

– наважка, г; 0,2 – об’єм камери; 10 – перерахунок; V – об’єм суспензії, мл. 

 

2. Суспензійні культури – це одиночні клітини або їх групи клітин в рідкому 

середовищі, які утворюють гомогенну популяцію, що піддається впливу хімічних речовин.  

Суспензію клітин одержують шляхом перенесення в рідке середовище калюсної 

тканини, одержаної при попередньому вирощуванні на твердому агаризованому живильному 

середовищі. Первинна калюсна тканина, що використовується як посівний матеріал, повинна 

бути пухкою і легко розпадатись на окремі клітини. Для відділення великих агрегатів, 

клітинну масу перед висіванням фільтрують або відстоюють, а потім поміщають у рідке 

середовище з автоматичним перемішуванням.  

У лабораторних умовах клітинні суспензії вирощують у колбах на установках 

шейкерного типу із швидкістю обертання 100–120 об/хв. За таких умовах забезпечується 

аерація тканин, а утворена маса клітинних агрегатів розпадається на окремі фрагменти. Для 

одержання 100 мл клітинної суспензії потрібно 2–3 г свіжої калюсної тканини. Суспензійну 

культуру можна одержувати і безпосередньо з первинного експлантату (листки, стебла, 

корінь, тощо) при застосуванні ферментів пектиназ. Спочатку на поверхні експлантату 

утворюється калюсна тканина, а надалі від неї відокремлюються клітини і клітинні агрегати, 

при перенесенні яких в культуральне середовище отримують клітинну суспензію. 

Рослинні клітини ростуть і розмножуються значно повільніше, ніж клітини тварин або 

мікроорганізмів. Подвоєння їх відбувається протягом від однієї до трьох діб. При 

суспензійному культивуванні стаціонарна фаза росту клітин, за якої культура досягає 



максимального накопичення сухої біомаси спостерігається зазвичай через два-три тижні. В 

разі виснаження культурального середовища і нагромадження продуктів життєдіяльності 

клітин, виникає необхідність його поновлення або пересівання культури на свіже 

середовище.Обов'язковою умовою культивування клітинних суспензій є постійне 

перемішування або струшування середовища, оскільки в нерухомому стані поділ 

суспензійних клітин призводить до утворення калюсної тканини. Постійний поділ 

суспензійних клітин підтримується наявністю в середовищі ауксинів і цитокінінів, тобто 

гормонів, необхідних для індукції та росту типових калюсних клітин, із яких складаються 

суспензійні культури. Виключення з поживного середовища іонів кальцію та додавання в 

поживне середовище ферменту пектинази для руйнування пектату кальцію клітинних стінок, 

сприяють отриманню суспензійності культури.  

При промисловому культивуванні суспензійних культур застосовують закриті або 

відкриті системи з періодичним чи проточним режимом вирощування клітин. У закритій 

системі клітинна суспензія позбавлена припливу свіжого живильного середовища до кінця 

вирощування (періодична культура), а при безперервному режимі вирощування у відкритій 

системі живильне середовище періодично замінюється свіжим. Як при періодичному, так і 

при проточному режимах вирощування суспензійних культур у відкритій системі клітини 

залишаються в живильному середовищі і не видаляються навіть при його заміні. Однак у 

відкритих системах культивування при заміні живильного середовища разом з ним 

відбирається і частина суспензійних клітин. 

Якість суспензії залежить від ступеня агрегації клітин, згідно якого виділяють:  

–дрібноагрегованусуспензійну культуру, яка складається з поодиноких клітин (40%) і 

дрібних агрегатів (60%, що містять не більше 10–12 клітин);  

– середньоагрегованусуспензійну культуру до складу якої входять 40% одиночних 

клітин, 40% дрібних агрегатів і 20% великих агрегатів, що містять більше 12 клітин;  

– крупноагрегованусуспензійну культуру, яка складається із дрібних (40%) і великих 

(60%) агрегатів. Для позбавлення від великих агрегатів, суспензії фільтрують (фракціонують) 

через марлеві, нейлонові або металеві фільтри. Водночас це дозволяє звільнитись від 

залишків експлантату або щільних шматочків калюсної тканини. Основними ознаками 

суспензійної культури є високий ступінь дезагрегації (5 – 10 клітин у групі), морфологічна 

однорідність клітин (невеликі розміри, сферична або овальна форма, щільна цитоплазма) і 

відсутність диференціації (зокрема, трахеєподібних елементів).  

Для вирощування клітинних суспензій використовують переважно живильні 

середовища для культивування калюсних культур. Найбільш поширеними способами 

вирощування клітинних суспензій є:  

– вирощування калюсу на містках-підтримках із фільтрувального паперу.  

– накопичувальне культивування – культура клітин, занурених в рідке живильне 

середовище на качалках ротаційного або шейкерного типу.  

– безперервне культивування – вирощування клітин в рідкому поживному середовищі 

в культиваторах і ферментерах, шляхом барботажу в поєднанні з механічним 

переміщуванням. 

Суспензійні культури використовують як модельні системи для вивчення механізму 

вторинного метаболізму, індукції ферментів та інших продуктів вторинного метаболізму, 

експресії генів, деградації чужорідних сполук. Перевагою суспензійних культур при 

отриманні продуктів метаболізму є відсутність у більшості з них пігментів хлорофілу і 

каротиноїдів, а також відносна гомогенність популяції клітин, які легко піддаються дії 

хімічних речовин і здатні до росту у контрольованих стерильних умовах. Їх можна 

використовувати для отриманні культур протопластів. 



2. Протопласти, культура протопластів – унікальна модель для вивчення 

фундаментальних фізіологічних проблем у рослин, а саме складу, структури і 

функціонування плазмалеми в природних умовах та за дії на неї гормонами, інгібіторами, 

фітотоксинами, визначення складу і архітектоніки первинної клітинної стінки та вивчення 

механізму її репарації після руйнування. 

Ізольовані протопласти можна культивувати, використовуючи живильні середовища 

того складу на яких ростуть ізольовані клітини і тканини. Середовище складається із 

осмотичного стабілізатора, неорганічних сполук, джерела вуглецю, азоту, вітамінів, 

фітогормонів. Умови культивування: рН середовища 5,4 - 5,8, температура 22-280С, 

інтенсивність освітлення не більше 2000лк.  

Відомо два способи культивування протопластів: метод рідких крапель іметод 

платирування. В першому випадку суспензію протопластів у вигляді крапель поміщають у 

пластикові чашки Петрі. Модифікація цього способу, запропонована в 1978 р. українським 

вченим Ю.Глебою полягає у культивуванні одиничних ізольованих протопластів в 

мікрокраплях об’ємом 1 мкл. У разі методу платирування суспензію протопластів наливають 

в чашки Петрі, додають рівний об’єм живильного середовища з 1% агаром при температурі 

не вище +450С. Після застигання середовища чашки Петрі перевертають і культивують при 

+280С в термостаті або культуральній кімнаті. В даному випадку протопласти зафіксовані в 

одному положенні і фізично відділені один від одного, що дає можливість спостерігати за 

розвитком інтактного протопласту: формуванням клітинної стінки, поділом, ростом і 

розвитком рослин-регенерантів.  

Відразу після видалення ферментів у протопластів в культурі invitroпочинається 

утворення клітинної стінки. Протопласти, у яких відбулась регенерація клітинної стінки, 

поводяться як ізольовані клітини і проявляють здатність до поділу і формування клону 

клітини. На життєздатність ізольованих протопластів та їх здатність до регенерації клітинної 

стінки, поділу, утворення колоній впливає фізіологічний стан вихідного матеріалу, який 

визначається умовами культивування: інтенсивністю освітлення, фотоперіодом, вмістом 

сахарози в поживному середовищі. На проліферацію клітин, що виникають із протопластів 

впливають наступні фактори:  

– видова специфічність і фізіологічний стан вихідної тканини рослини;  

– спосіб і умови виділення протопластів;  

–щільність висіву протопластів;  

– склад живильного середовища.  

Культура протопластів використовується для створення соматичних гібридів і 

цибридів рослин, для кращого введення чужорідних генів в організм (трансдукції), введення 

інорідних хлоропластів та мітохондрій.  

4.Культура меристем. Метод клонального мікророзмноження рослин – одержання в 

умовах invitroнестатевим шляхом рослин, генетично ідентичних вихідному екземпляру. 

Мікроклональне розмноження рослин (МРР) і може бути здійснене наступними 

методами:  

–  активуванням розвитку меристемних тканин рослин (апекс стебла, пазушні і сплячі 

бруньки та інтеркалярні зони стебла) (рис.15);  

– індукцією виникнення адвентивних бруньок безпосередньо тканинами експлантату;  

–індукцією соматичного ембріогенезу;  

–диференціацією адвентивних бруньок у первинної перепасированої калюсної 

тканини.  

Серед методів клонального мікророзмноження рослин основним є метод активування 

розвитку меристемних тканин рослини, що базується на інгібуванні апікального домінування 

досягається двома шляхами:  



– видаленням верхівкової меристеми стебла з подальшим мікроживцюванням пагона 

invitroна безгормональному середовищі;  

– додаванням у живильні середовища речовин цитокінінового типу дії, завдяки чому 

індукується розвиток численних пазушних пагонів.  

Як цитокініни зазвичай використовують 6-бензиламінопурин (БАП) або 6-

фурфуриламінопурин (кінетин), а також 2-ізопентениладенін і зеатин. Отримані таким 

способом пагони відокремлюють від первинного материнського експлантату і культивують 

на свіжоприготовленому живильному середовищі, стимулюючи проліферацію пазушних 

меристем і виникнення пагонів більш високих порядків. 

Процес клонального мікророзмноження можна розділити на чотири етапи:  

– вибір рослини-донора, ізолювання експлантатів та одержання активно ростучої 

стерильної культури;  

– власне мікророзмноження, в результаті чого досягається одержання максимальної 

кількості мікропагонів; 

– укорінення розмножених пагонів і наступна їх адаптація до ґрунтових умов, а за 

необхідності – депонування рослин-регенерантів при знижених температурах (+4 – 2°С, 

+10°С);  

– вирощування рослин-регенерантів в умовах теплиці і підготовка їх до реалізації або 

висадження в польові умови. 

4. Культура ізольованих тканин. Культивування проводиться переважно 

поверхневим шляхом на агаризованому твердому субстраті.  

Запліднення invitro(подолання прогамної несумісності) проводять за неможливості 

здійснення запліднення при схрещуванні в природних умовах, яке спричинюється як 

фізіологічними (невідповідністю у часі дозрівання пилку та ін.), так і морфологічними 

особливостями (короткою пилковою трубкою або блокуванням її росту на різних етапах 

розвитку тощо). В умовах invitroзапліднення здійснюється при культивуванні зав'язі з 

нанесеним на неї готовим пилком на штучному агаризованому середовищі. Візуально ефект 

запліднення invitroможна визначити за станом сім’ядолей і зародка, які швидко збільшуються 

в розмірах. Сформований зародок, як правило, не переходить у стан спокою, а відразу 

починає проростати і дає початок гібридному поколінню рослин. 

Подолання постгамної несумісності.Постгамна несумісність при віддаленій 

гібридизації виникає після запліднення, що часто супроводжується утворенням щуплого, 

нездатного до схожості насіння, спричиненого розбіжністю у часі розвитку зародка і 

ендосперму. Внаслідок слабкого розвитку ендосперму зародок втрачає здатність до 

нормального проростання. У такому випадку із зернівки ізолюють зародок і вирощують його 

на живильному середовищі. Цей спосіб вирощування називають ембріокультурою. При 

віддалених схрещуваннях уже на ранніх етапах можуть спостерігатисьпорушення в розвитку 

зародка, що проявляється у відсутності диференціювання та уповільнені його росту. Ріст 

культури зародка складається з двох етапів – ембріонального росту, в процесі якого триває 

його диференціювання, і проростання підрослого зародка. Для стимулювання проходження 

першого етапу росту використовують живильне середовище з підвищеним вмістом сахарози і 

додаванням різних амінокислот, вітамінів і гормонів.  

Метод ембріокультури в селекції рослин набуває останнім часом великого значення 

при отриманні віддалених гібридів зернових, злакових та інших сільськогосподарських 

культур. Доведено можливість збільшення виходу пшенично-житніх гібридів, при 

дорощування незрілих зародків, а також використання ембріокультури для подолання 

постгамної несумісності при гібридизації пшениці з колосняком. Метод ембріокультури 

знаходить все більш широке застосування в міжвидовій гібридизації овочевих культур. 

Зокрема для цибулі розроблені прийоми вирощування invitroабортивних зародків, виділених 



із гібридного насіння на різних етапах ембріогенезу, а також зародків, від частково 

фертильних міжвидових гібридів. Культура ізольованих зародків використовується також у 

селекційній практиці томатів та інших овочевих рослин.  

Метод ембріокультури знаходить застосування не тільки при віддаленій гібридизації, 

але й для подолання постгамної несумісності та мікроклонального розмноження цінних 

гібридів. При цьому клональне мікророзмноження відбувається шляхом калюсогенезу, 

індукції морфогенезу і отримання рослин-регенерантів з калюсної тканини. Техніка 

клонування незрілих зародків дозволяє розмножувати цінні генотипи рослин на ранніх 

стадіях їх життєвого циклу та використовується в клітинній селекції.  

Клональне мікророзмноження віддалених гібридів.Ембріокультура дає можливість 

вирощувати гібридні рослини з неповноцінних зародків. Однак їх вихід при цьому незначний 

і гібриди часто бувають стерильними. Розмножують гібриди шляхом активування розвитку 

меристем пазушних бруньок (живцюванням стерильних пагонів), адвентивними бруньками 

або регенерацією рослин з калюсної тканини, отриманої при культивуванні зародків.  

Одержання гаплоїдних рослин invitro і використання їх у селекції.Застосування 

гаплоїдних рослин дозволяє пришвидшити добір компонентів для схрещування і значно 

скоротити тривалість селекційного процесу. Гаплоїдні рослини використовують для 

одержання стабільних гомозиготних ліній та мутагенезу, виходячи з того, що на гаплоїдному 

рівні полегшується добір рецесивних мутацій.  

У диплоїдних рослин в гомологічних хромосомах мутації рідко зачіпають обидва 

алельних гени (домінантний і рецесивний). Для гетерозиготних рослин характерним є прояв 

дії тільки домінантного гена.Оскільки мутації частіше носять рецесивний характер, ніж 

домінантний, їх досить складно виявити в рослинному організмі. У гаплоїдних рослин, які 

містять тільки одну з кожноїпари гомологічних хромосом, мутації проявляються відразу, 

тому селекція на гаплоїдному рівні дозволяє проводити прямий добір як за домінантними, так 

і рецесивними ознаками.  

Гаплоїдні особини стерильні, але при штучному подвоєнні набору їх хромосом за 

допомогою колхіцину із них можна одержати диплоїдні гомозиготні рослини. Гаплоїди 

можуть спонтанно виникати в природних умовах, але з дуже низькою частотою. В умовах 

invitroможна одержати значно більшу кількість гаплоїдних рослин.  

Існує три способи одержання гаплоїдівпри використанні методу культури ізольованих 

тканин:  

– андрогенез– одержання гаплоїдних рослин на штучному живильному середовищі з 

ізольованих пилку і мікроспор;  

– гіногенез– одержання гаплоїдних рослин на штучному живильному середовищі з 

ізольованих сім’ядоль;  

– партеногенез, або метод гаплопродюсера– одержання гаплоїдів з гібридних 

зародків, у яких через несумісність хромосом батьківських компонентів втрачаються 

хромосоми. Гаплоїдні ембріоїди, утворені в результаті елімінації хромосом батьківського 

геному, культивують на штучних живильних середовищах і одержують гаплоїдні рослини.  

В культурі пиляківможливі два шляхи утворення гаплоїдних рослин.  

Перший–утворення рослин шляхом ембріогенезу в пилкових зернах. При цьому 

усередині пиляків із окремих пилкових зерен виникають ембріоїди, які проростають і 

утворюють гаплоїдні рослини;  

Другий– отримання калюсу із клітин пиляку і подальшої регенерації рослин із 

калюсних тканин в результаті морфогенезу. Однак в цьому випадку рослини не завжди 

бувають гаплоїдними і часто відрізняються за плоїдністю. Природа їх походження до кінця 

не з'ясована – утворення від поліплоїдизованих гаплоїдних клітин або при злитті клітин.  



Гаплоїди, отримані invitro, можна використовувати не тільки в практичній селекції, 

але й у генетичній інженерії, в клітинній селекції. Для дослідів з генетичної трансформації 

пилкові зерна в деяких випадках є більш зручним об'єктом, ніж ізольовані протопласти.  

Культивування invitroпиляків, пилку, ізольованих зародків, незапліднених насіннєвих 

зачатків уможливлює отримання гаплоїдних рослин та калюсних тканин, що має суттєве 

значення для вирішення багатьох селекційно-генетичних програм. Особливий інтерес 

пов’язаний з можливістю їх дослідження як посередників при створенні подвоєних гаплоїдів 

(дигаплоїдів). У гаплоїдів набагато легше виявити цінні мутації, а при застосуванні колхіцину 

можна отримати повністю гомозиготні диплоїдні рослини. Наразі більш як у 30 видів можна 

отримати гаплоїдні рослини або тканини методом культури ізольованих пиляків та пилку. 

В умовах invitroіндукція до росту мікроспор та утворення ембріоїдів може проходити 

двома шляхами: прямим ембріогенезом або непрямим – черезутворення калюсу та 

індукування в ньому органогенезу. В обох випадках цей процес абсолютно відрізняється від 

одержання гаплоїдів в умовах invivo. Утворення гамет в культурі invitroпісля одного-двох 

поділів блокується, тим часом як у вегетативних клітинах відбувається поділ за типом зиготи, 

що дає початок ембріонам. Перевагу надають прямому андрогенезу, при якому мікроспора 

поводить себе як зигота і проходить цілий ряд етапів ембріогенезу, включаючи утворення на 

пиляку рослин-регенерантів. У випадку непрямого андрогенезу мікроспора ініціює початок 

калюсоутворення. В подальшому в калюсі починається утворення ембріоїдів. Іноді для 

індукції органогенезу калюс необхідно пересадити на інше живильне середовище.  

Відтворення ембріогенезу в контрольованих умовах є одним із шляхів пізнання 

процесів формування зародків на материнській рослині, а також вивчення реалізації 

генетичної інформації геному в цей період; встановлення причин і умов клітинного поділу, 

диференціації, формоутворення і морфогенезу. Всі дослідження в культурі зародків 

invitroподіляються на дві групи: вирощування, в основному сформованих зрілих зародків та 

культивування зародків на ранніх етапах їх ембріонального розвитку. 

5.Культура поодиноких клітин. Виділяютьпоодинокіклітинизклітиннихсуспензій, 

тканинрослин, наприкладзмезофілулистапісляйогомацераціїферментами, 

зкультуриізольованихпротопластівпіслявідновленняклітинноїстінки. 

Отримання одноклітинних клонів рослин складається з двох етапів: 

– виділення одиночних життєздатних клітин; 

–створення сприятливих умов для їх поділу і росту. 

Для виділення життєздатних культур використовують такі методи: 

– вирощування калюсної маси і отримання із неї суспензії; 

– слабо агреговані суспензії; 

–виділення окремих клітин із тканин цілої рослини. 

Для отримання одноклітинної фракції суспензійної культури іноді досить простого 

відстоювання в колбі протягом 15-30 хв. При цьому великі агрегати осідають на дно колби, а 

надосадова фракція містить лише поодинокі клітини або дрібні агрегати. У тому випадку, 

коли при відстоюванні не вдається отримати одноклітинну фракцію, застосовують ферменти, 

що мацерують, або при центрифугуванні в градієнті сахарози або фільтрування через сита 

(нейлонові або металеві). 

Труднощі культивування поодиноких клітин пов'язані з тим, що окрема клітина не 

ділиться в тих умовах, у яких добре росте калусна тканина. Щоб змусити поодинокі клітини 

ділитися, розроблені спеціальні методи. У 1960 р. Джонсон запропонував метод «тканини-

няньки», при якому функцію «няньки», що стимулює поділ одиночної клітини, виконують 

шматочки калюсної тканини, відокремлені від неї фільтрувальним папером. У присутності 

«няньки» поодинока клітина ділиться і дає індивідуальну колонію клітин – клон.  



Інший метод заснований на використанні дуже малих обсягів багатого живильного 

середовища і являє собою культивування ппдиноких клітин у мікрокрапі в чашці Купрака 

обсягом 20 мкл. Метод запропонований академіком Ю. Ю. Глібою. У мікрокраплях зручно 

спостерігати за отриманням та розподілом клітин при соматичній гібридизації. Для індукції 

клітинних поділів поодинокої клітини можна використовувати також «годуючий прошарок» 

(клітини суспензійної культури того ж виду рослин, що активно діляться, що й поодинока 

клітина). Використовується також для культивування культури протопластів. 

Використовують також метод плейтінгу. Цей метод був розроблений Бергманом у 

1960 році. Цей метод використовують для отримання одноклітинних клонів та оцінки 

життєздатності клітин. Активно зростаючу низькоагреговану суспензію фільтрують спочатку 

через дрібне сито. Потім змішують з агаризованним живильним середовищем того ж складу, 

що використовувався при культивуванні суспензії (середовище містить 0,6% агару), та 

охолодженим до 35°-40° С. Суміш розливають тонким шаром (1 мм) чашки Петрі. Агар 

розділяє клітини, але не перешкоджає обміну хімічними сигналами між ними, а товщина 

шару дозволяє стежити формуванням клонів з допомогою мікроскопа. 

Метод мікрокамериДжонса. Метод заснований на асептичному культивуванні 

одиночних клітин у краплі рідкого середовища, оточеної стерильним мінеральним маслом, 

спеціально сконструйованих мікрокамерах. Повинна бути використана оптимальна строго 

збалансована за складом живильне середовище Стимулює клітинний поділ і кондиціювання 

середовища, для чого в нього додають живильне середовище від культури клітин, що 

інтенсивно діляться. Експериментально встановлено, що при дуже малому інокулюмі клітини 

в культурі in vitro припиняють поділ, залишаючись живими. Було зроблено припущення, що 

клітини виділяють у середовище звані чинники (фактори) кондиціювання, які ініціюють 

поділ клітин. 

При невеликій кількості клітин концентрація факторів кондиціонування, що 

виділяються, недостатня для індукції поділу. У зв'язку з цим для культивування окремих 

клітин, ізольованих з пухкої калюсної тканини, необхідно застосування методів культури 

тканини-«няньки», або годуючого прошарку. Окрема клітина повинна отримати сигнал у 

вигляді певних факторів кондиціонування від сусідніх клітин, і лише тоді розподіл 

індивідуальної клітини стає можливим. 

Кондиціонуючий фактор одержують при фільтруванні клітинної суспензії в 

експоненційній фазі росту через бактеріальний фільтр. По суті всі перераховані методи 

засновані на використанні виділень клітин, що діляться, так званого - кондиціонуючого 

фактора. Незважаючи на численні спроби визначити хімічну природу і розкрити механізм дії 

кондиціонуючого фактора на поділ клітин, досягти цього поки що не вдалося. Однак 

впевнено можна сказати, що цей фактор термостабільний, водорозчинний, включає 

низькомолекулярні речовини і не замінюється фітогормоном . 

До сказаного можна додати також, що речовина стабільна при pH 4-11, молекулярна 

маса його приблизно 700 Д, і цей фактор є синергістом брассіностероїду. Таким чином, 

дослідження показали, що це не чисто хімічна речовина, а сума факторів, що виділяються із 

клітини. 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Які види рослинних культур вам відомі? 

2. Що таке калюсна культура? 

3. Що являє собою процес дидеференціації клітин? 



4. Які існують види калюсу та які шляхи використання для них характерні? 

5. Як підраховується число клітин в обємі рідини в клітинній культурі рослин? 

6. Що таке культура протопластів?. 

7.В чому полягає суть культури поодиноких клітин та що таке фактор кондициювання? 

8. Які існують методи вирощування поодиноких клітин? 

9. Що таке ембріокульура та як вона використовується для подолання прогамної та 

постгамної несумісності? 

10. Суспензійна культура та шляхи її культивування. 

11. Охарактеризуйте основні шляхи отримання культури меристем. 

12. Методи отримання гаплоїдів та дигаплоїдів у культурі invitro. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Фактор кондиціювання та дослідження його природи. 

2. Генетичні та епігенетичні механізми диференціювання та дидеференціації. 

3. Селекція в умовах invitro. Використання специфічних генетичних маркерів в селекції.  

Практична робота №10 

ПРИНЦИПИ КУЛЬТИВУВАННЯ ТВАРИННИХ КЛІТИН І ТКАНИН. 

 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: СК5, СК14. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

Основою сучасних наукових технологій являється культивування клітинних культур з 

метою збереження структури життєдіяльності та властивостей тканин в певних умовах, 

утримання клітин. Наприклад в генній інж енерії – застосування моноклональних антитіл, 

отриманих методами гібридомноїтехнології, біотехнології – отримання біологічно активних 

речовин, вакцин, діагностикумів, клітин-продуцентів; у медицині – замісна клітинна 

терапія.Актуальність даної проблематики полягає в знаходженні оптимальнихумов для 

культивування клітин тварин, рослин і людини поза організмом.Спосіб вирощування, 

характер, середовище, методи управління і контролю в значній мірі залежать від типу вирощ 

уваних клітин. Тут можнарозглянути один із основних напрямів досліджень, яким являється 

біотехнологія культивування клітин тварин.Системи культивування тваринних клітин і 

тканин можуть бути моношаровими, коли клітини розвиваються на поверхні скла, пластика 

або поверхні спеціальних носіїв та суспензійними – клітини ростуть вільно (подібно до 

мікроорганізмів) в суспензії.Нові методичні прийоми поглиблюють знання об'єктів і 

дозволяютьбільш ретельно контролювати їх поведінку, що і являється основою створюваних 

технологій.Слід відмітити, що важливим фактором швидкого розвитку технічнихприйомів 

роботи з клітинами, а також тканинами, є необхідне розуміння дослідниками біології 

використовуваних об'єктів на всіх рівнях – молекулярному,субклітинному, клітинному і 

тканинному.Отже, можна сказати, що перспективи розвитку культивування клітин,можуть 



бути рівноцінною заміною в багатьох необхідних медико-клінічнихдослідженнях. Потрібне 

подальше удосконалення технології культивуванняклітин і підвищення їх продуктивності. 

Завдяки культивуванню клітинможливості дослідження і діагностики розширюються майже 

необмежено, такяк існує можливість оцінки не тільки морфологічних і біохімічних змін, але 

ізмін в поведінці клітин, їх реакції на різні агенти, в тому числі і на лікарськізасоби. В 

найближчому майбутньому, область клітинної біотехнології культивування тваринних клітин 

реалізує свої можливості і стане найважливішимджерелом цінних продуктів. 

Культивування клітин сильно залежить від умов. Вони змінюються для кожного типу 

клітин, але зазвичай складаються з відповідного посудини з субстратом або середовищем, які 

забезпечують необхідні поживні речовини (амінокислоти, вуглеводи, вітаміни, мінерали), 

фактори росту, гормони й гази (CO2, O2) і регулюють фізико-хімічне середовище (буфер рН, 

осмотичний тиск, температуру). Більшість клітин вимагають поверхні або штучного 

субстрату (адгезивна або моношарова культура), тоді як інші можуть бути вільно 

розмножені в культуральному середовищі (суспензійна культура). Тривалість життя 

більшості клітин генетично визначена, але деякі об’єкти культивування клітин були 

трансформовані в безсмертні клітини, які будуть відтворюватися нескінченно, якщо для 

цього будуть створені оптимальні умови. 

У технології культивування клітин тварин і людини використовуються такі методики: 

- методики одержання клітин, що не містять бактерій і грибів (контамінація); 

- методики розробки середовищ, в яких відбувається ріст ізольованих клітин; 

- методики спостереження за клітинами в динаміці їх розвитку; 

- методики безперервного культивування клітин invitro. 

На останніх методах ми і зупинимось.  

Тваринні клітини вирощують декількома способами.  

Ріст клітин у вигляді моношару(адгезивна культура)залежить від білків, які 

забезпечують прикріплення клітин до підложки та вказують напрямок їхнього переміщення.  

Обрані клітини вирощують в асептичних умовах на спеціальному обладнанні при 

повільному струшуванні з метою омивання більшої площини культуральним середовищем. 

При цьому клітини почергово занурюються то в рідку фазу, то в газову, що з надлишком 

забезпечує їх потребу у кисні. Під час культивування клітин повинні враховуватися різні 

фактори – якість посівного матеріалу та середовища, рН та температура, наявність кисню і 

диоксиду вуглецю, окисно-відновний потенціал, концентрації основних джерел живлення. 

Оптимальні показники вирощування клітин: рН від 7,2 до 7,4; температура – у межах 36-

37,5°С. Контроль за розвитком клітин проводять за допомогою прямих методів, тобто 

шляхом підрахунку клітин. 

Суттєвим для підтримання функціонально активного стану клітин у культурі було 

розроблення відтворюваних умов культивування. Створено стандартні прописи 

ефективних живильних середовищ, найвідоміше з яких – середовище Ігла. При цьому, якщо 

до складу живильного середовища вимоги з боку клітин не дуже суворі, то можливі 

коливання реакції середовища досить обмежені. Так, зменшення або збільшення рН на 0,2- 

0,4 од. призводить до загибелі клітин у культурі. У разі тривалішого культивування 

підвищується потреба у буферному розчині. Як правило, перевагу віддають гліцил-

гліциновому, триста ХЕПЕС-буферам. Щодо сироватки як необхідного компоненту 

середовища, то її вплив на функціональний стан клітин у культурі тим вищий, що молодша 

тварина, від якої отримано цю сироватку. 

Так, поділ деяких типів клітин у культурі відбувається лише тоді, коли вони 

прикріплені до субстрату (адгезовані клітини). У цьому разі матеріал і посуд піддають 

спеціальній обробці при підготовці до культивування. Як ми вже знаємо, клітинну масу для 

культивування отримують, обробляючи подрібнені шматочки відповідного органу трипсином 



та його анвалогами. Отримують окремі клітини, які з урахуванням усіх обмежень, 

викликаних необхідністю додержання стерильності, переносять на живильне середовище для 

культивування. Поодинокі еукаріотичні клітини не здатні ділитися – вони швидко гинуть. З 

урахуванням цієї властивості у ході культивування створюють так званий шар «клітин-

годувальииць» (фідерних клітин). З цією метою призначені для клонування клітини 

наносять на клітини-годувальниці, які після опромінення втратили здатність до поділу, але 

ще на якийсь час зберегли метаболізм. Цього виявляється досить, щоб нанесені клітини, 

призначені для клонування, почали ділитися. Однак кількість клітин, що вступили у фазу 

поділу, завжди менша за 100 % порівняно з кількістю клітин, внесених у живильне 

середовище. При додаванні у живильне середовище деяких речовин, так званих мітогенів – 

здатність клітин до поділу підвищується (пептидів або невеликих білків, які спонукають 

клітини розпочати власне ділення, мітоз, відповідно мітогенез – це індукція, ініціювання 

мітозу, як правило, за допомогою мітогенів).  

Серед мітогенів розрізняють групу речовин (фактори росту), що містяться у 

сироватці крові в дуже незначних кількостях і маютьвластивості гормонів. Механізм дії 

мітогену полягає в тому, що він запускає шляхи трансдукції сигналу за участю активованої 

мітогеном протеїнкінази (MAPK), що призводить до мітозу. Ідентифіковано такі з них, як 

фактор росту нервів, епідермісу, фібробластів та ін. Всі вони являють собою білки з 

молекулярною масою 6 - 1 3 0 кДа. Спектр їхньої дії ширший, ніж просто посилення мітозу. 

Фактори росту, що використовуються в живильних середовищах для клітин ссавців, 

найчастіше додають разом із сироваткою крові. Одним із факторів ризику при цьому є 

можливість зараження культури клітин пріонами чи вірусами. При культивуванні однією з 

важливих завдань є виключення або мінімізація використання заражених інгредієнтів. Однак 

на практиці це буває досягнуто не завжди. Найкращим, але й найдорожчим способом є 

додавання замість сироватки очищених факторів зростання.  

Крім факторів росту, мітогенна дія притаманна також речовинам, що називаються 

пектинами. Загальна їхня властивість – це здатність специфічно зв'язувати залишки цукрів. 

Залежно від кількості ділянок, з якими вступають у взаємодію цукри, розрізняють дво- та 

полівалентні лектини. Головне джерело лектинів – рослини родини бобових (там лектини 

складають 1,5-3 % від загальної кількості білку), хоча з бактерій, безхребетних та хребетних 

тварин теж виділено лектини. Із насіння рицини отримано рицин, з конвалії мечоподібної – 

конканавалін А (КонА), із насіння квасолі – фітогемаглютинін (ФГА). При насиченні 

середовища, що містить лектини, моносахаридами, лектини втрачають здатність взаємодіяти 

з рецепторами клітинної поверхні, які містять вуглеводи. Це відбувається тому, що 

специфічні ділянки лектинів, з якими могли б вступати у реакцію вуглеводні рецептори 

клітинної стінки, вже «захоплені» раніше доданими моносахаридами. 

Окрім моношарового можливе також глибинне вирощування клітин у суспензійних 

культурах. Поверхню вирощуваних клітин можна суттєво збільшити при використанні 

мікроносіїв, на поверхні яких клітини закріплюються, а потім розростаються у вигляді 

моношару. У якості мікроносіїв використовують сефадекси, полістирол, скляні кульки тощо. 

Наразі розроблені методи вирощування клітин у вигляді об'ємно-доливних 

культур, коли певна частина клітинної суспензії замінюється свіжим живильним 

середовищем, а інша частина виконує роль інокуляту.  Невизначено довгий час клітини 

можна вирощувати у безперервних хемостатних культурах, коли вдається досягти 

постійності концентрації  лімітуючого субстрату та щільності клітин. У хемостатах 

швидкість подачі свіжого середовища та відбору культури однакова. При цьому швидкість 

росту, розвитку та розмноження клітин контролюється швидкістю підводу лімітуючого 

компоненту а кількість клітин - концентрацією останнього. У якості лімітуючого ріст агента 

частіше за все використовують глюкозу. При вірному підборі умов вирощування у 
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хемостатах, на відміну від періодичного культивування, вдається на порядок збільшити вихід 

клітин. Щодо типу культивованих клітин, то диплоідні клітини мають  беззаперечну перевагу 

перед всіма іншими клітинними культурами, насамперед завдяки стабільності їх біологічних і 

генетичних  характеристик, збереження властивостей при ласуванні, а також завдяки 

можливості створення банку клітин та попередньої атестації безпеки клітин, що робить їх 

перспективним субстратом для діагностики вірусних інфекцій і створення імунобіологічних 

препаратів. Характеристичний параметр поведінки клітин у культурі становить так зване 

контактне гальмування, тобто регуляція клітинного росту, що залежить від кількості клітин 

на одиницю площі. Максимальна щільність клітин, доступна для нормальних клітин у 

культурі, сягає 104/см2; щільність злоякісних клітин на два порядки вища (106/см
2
). Крім 

того, нормальні клітини, що ростуть на субстраті, являють собою моношарове утворення; 

водночас ріст пухлинних клітин характеризується «безладдям», у результаті чого виникають 

багатошарові утворення. Пухлинні клітини, переведені в культуру, або ж нормальні клітини, 

трансформовані invitro, у ряді випадків зберігають здатність синтезувати специфічні 

продукти. Скажімо, пухлинні клітини гіпофізу в культурі синтезують адренокортикотропний 

гормон та гормон росту, клітини нейробластоми - фактор росту нервової тканини й 

ацетилхолінестеразу тощо. А втім, і для цих клітинних ліній не сходить з порядку денного 

проблема злоякісності й нестабільності прояву фенотипових ознак. Структурною одиницею 

нервової системи є нейрон – нервова клітина з відростками. Біотехнологічні методи дають 

можливість вирощувати нейрони invitro та постачати їх у потрібній кількостях для потреб 

медицини, адже регенерація нервової тканини не відбувається (регенерувати можуть лише 

відростки нервових клітин, які не втратили зв'язку з перикаріоном після пошкодження). 

Іноді окремі клітини тварин, зокрема гібридоми (які використовують для 

продукування моноклональних антитіл), культивують в організмі мишей. Для цього 

гібридому вводять у черевну порожнину мишей сумісної генетичної лінії, попереднього 

пригнітивши їхню імунну систему, наприклад, вводячи мінеральне масло. Гібридома(власне 

злоякісна пухлина, яка виникла внаслідок гібридизації злоякісної пухлини мієломи та B-

лімфоциту) приживається у черевній порожнині миші, починає розмножуватисяі синтезувати 

велику кількість антитіл, які можнавиділити з асцитної рідини. 

При вирощуванні клітин, через постійне поділу може виникнути їх надлишок у 

культурі, і, як наслідок, виникають такі проблеми: 

– накопичення у живильному середовищі продуктів виділення, у тому числі 

токсичних; 

–нагромадження у культурі відмерлих клітин, які припинили життєдіяльність; 

–скупчення великої кількості клітин негативно впливає на клітинний цикл, зростання і 

поділ уповільнюються, а клітини починають старіти і відмирати (контактне інгібування 

росту); 

– з тієї ж причини може розпочатись клітинне диференціювання. 

Для підтримки нормального функціонування культур клітин а також для запобігання 

негативним явищам періодично проводять заміну живильного середовища, пасерування та 

трансфекцію клітин. Трансфекція тваринних клітин, як правило, передбачає внесення змін до 

структури клітинної мембрани, щоб забезпечити можливість отримання генетичного 

матеріалу. Трансфекцію можна здійснювати за допомогою фосфату кальцію (або 

трикальційфосфату), електропорацією, використанням катіонноголіпіду для отримання 

ліпосом, які зливаються з клітинною мембраною клітин-мішеней та переносять свій вантаж 

(генетичний матеріал) всередину. Щоб уникнути забруднення культур бактеріями, 

дріжджами або іншими лініями клітин, всі маніпуляції зазвичай проводять з дотриманням 

правил асептики в стерильному боксі. Для придушення мікрофлори в живильне середовище 

можуть бути додані антибіотики (пеніцилін, стрептоміцин) та протигрибкові препарати 
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(амфотерицин B).дним із продуктів метаболізму в клітинах є кислоти, внаслідок чого pH 

середовища поступово знижується. Для контролю кислотності живильних середовищ, 

додають індикатори pH.Якщо культура клітин адгезивна, живильне середовище можна 

повністю замінювати. 

Промисловим методом культур клітин надалі отримують такі продукти, як ферменти, 

синтетичні гормони, моноклональні антитіла, інтерлейкіни, лімфокіни, протипухлинні 

препарати. Хоча багато простих білків відносно просто можуть бути отримані з 

використанням рДНК у бактеріальних культурах, більш складні білки, такі як глікопротеїни, 

в даний час можуть бути отримані тільки з тварин клітин. Одним із таких найважливіших 

білків є гормон еритропоетин.  

Проте цікавими є і результати культивування диплоїдних культур(обмежені диплоїдні 

культури або напівперещеплювані), які не можна нескінченно перещеплювати, проте вони 

можуть бути джерелом для багатьох технологій. Наприклад цікавими і перспективними є 

технології з використанням е гематопоетичних та стромальних клітин.З гематопоетичних 

клітин утворюються клітини крові (моноцити, лімфоцити, нейтрофіли, базофіли, 

еритроцити).Стромальні стовбурові клітини довго існують, але досить рідко оновлюються. 

Вони, як і гематопоетичні, постійно циркулюють у кровообігу людини. Стромальні клітини 

кісткового мозку разом зі спеціалізованими тканинними клітинами беруть участь у 

регенерації пошкоджених органів. О .Я. Фриденштейн установив, то стромальні клітини 

кісткового мозку invitro під дією певних індукційних факторів можуть перетворюватися на 

хрящові (хондроцити), жирові (адипогіити) і кісткові (остеобласти) клітини. Пізніше була 

доведена можливість перетворення стромальних клітин на нервові клітини, гепатоцити, а 

також клітини, що синтезують інсулін.Італійські вчені показали, що введені стромальні 

клітини здатні відновити пошкоджену м’язову тканину. В експериментальних тварин 

(мишей) під дією опромінення пошкодили кістковий мозок і трансплантували їм спеціально 

мічені стромальні клітини. Через кілька днів тваринам увели препарат, що спричинив 

руйнування м’язів передніх лап. Через 2 тижні після ін’єкції стромальних клітин м’язова 

тканина передніх лап у мишей частково відновилась. Установлено, що основна частина нових 

м’язових клітин утворилася з уведених стромальних.Японські вчені отримали із стромальних 

клітин кісткового мозку мишей клітини міокарда. Уведення стромальних клітин у ділянку 

пошкодження серцевого м’яза (у ділянку інфаркту) практично повністю ліквідує явище 

післяінфарктної серцевої недостатності в експериментальних тварин. За даними 

Американського кардіологічного товариства у щурів зі штучно викликаним інфарктом 

міокарда 90% стромальних клітин, уведених у ділянку серця, перетворюються на клітини 

міокарда. Така клітинна терапія для відновлення пошкоджень серцевого м’яза після інфаркту 

досить перспективна, оскільки використовуються власні стовбурові стромальні клітини 

організму і немає реакції відторгнення, виключена можливість їх злоякісного 

переродження.Під впливом певних факторів стромальні клітини можуть перетворюватися на 

нервові. Установлено, що через 2 тижні після додавання спеціальної сигнальної речовини в 

культуру стромальних клітин вони на 80% складаються з нейронів. Американські вчені 

провели надзвичайно важливий експеримент. Вони використали стромальні клітини для 

лікування інсульту. В експериментальних мишей штучно викликали інсульт, після чого їм 

уводили власні стромальні клітини у спинномозковий канал. У 100% випадків спостерігалося 

часткове відновлення рухової активності кінцівок тварин. Проведені експерименти 

відкривають нові перспективи для лікування хворих з важкими ураженнями спинного і 

головного мозку.Установлено також, що за дії певних білкових факторів стромальні клітини 

перетворюються на остеобласти. Експериментально доведено, що під час пошкодження 

печінки нові гепатоцити формуються з донорських стромальних клітин кісткового 

мозку.Джерелом одержання стромальних стовбурових клітин, як ми вище зазначали, є 



пуповинна кров та плацента. У 1988 р. Броксмейер показав, що можна отримати пуповинну 

кров у кількості, достатній для трансплантації гематопоетичних стовбурових клітин. Об’єм 

пуповинної крові може становити до 200 мл. У 1992 р. Девід Харіс уперше зберіг пуповинну 

кров шляхом кріококсервації для свого сина. Кріообробка пуповинної крові не спричиняє 

втрати гематопоетичних стовбурових клітин. Створення банків гематопоетичних клітин 

пуповинної крові є новим напрямом медицини.Стовбурові клітини, виділені з пуповинної 

крові, походять із мезодерми. Вони є менш імунореактивними порівняно зі спеціалізованими 

клітинами дорослого організму. Під час трансплантації пуповинної крові несумісність за 

людськими лейкоцитарними антигенами (реакція трансплантат проти хазяїна) зустрічається 

значно рідше, ніж під час трансплантації кісткового мозку.Це дуже важливо, особливо у 

медичному напрямку науки.  

Наприклад, для отримання кістки потрібно лише запустити процес перетворення цих 

клітин в клітини кісткової тканини і виростити їх на спеціальній основі анатомічної форми. 

Для заміни пошкоджених органів і тканин пацієнта – трансплантації, зараз використовуються 

донорські органи, штучні трансплантати, а також метод аутологічної трансплантації 

(пересадка пацієнтові його власних тканин). У всіх цих методів є очевидні недоліки: 

донорські органи можуть атакуватися імунною системою організму, штучні трансплантати не 

по всіх параметрах схожі з природними органами, а аутологічна трансплантація не 

застосовується в разі, якщо у пацієнта є патології тканин, необхідних для пересадки, і до того 

ж не завжди зручна через пошкодження ділянок тіла, з яких беруться клітини.На жаль, 

виділення мезенхімальних клітин – це досить трудомісткий процес, і тому наступним кроком 

повинно було стати отримання кісток з тих клітин, які легше добути. Однак такі клітини не є 

природними попередниками клітин кісткової тканини, тому для отримання штучної кістки 

виділені клітини необхідно «перепрограмувати». 

Теоретично, в цьому немає нічого неможливого, адже кожна клітина нашого організму 

несе всю інформацію, необхідну для функціонування будь-яких типів клітин. Однак, в 

спеціалізованих клітинах велика частина цієї інформації не використовується: так, існують 

гени, робота яких робить нервову клітину нервовою клітиною, але всі ці гени мовчать в 

клітинах печінки, в клітинах сітківки, в клітинах серцевого м’яза і у всіх інших клітинах з 

іншою спеціалізацією. Щоб змінити спеціалізацію клітини, потрібно спочатку «відключити» 

її поточну спеціалізацію – перевести її з диференційованого (спеціалізованого) стану в 

плюрипотентний (від лат. Pluralis – множинний, potentia – сила, міць, можливість, в 

широкому сенсі можна перевести як «можливість розвитку за різними сценаріями»). 

Робиться це за допомогою введення в диференційовану клітину молекул ДНК, що кодують 

чотири чинника плюріпотентності – виявилося, що всього лише чотирьох чинників досить, 

щоб відключити поточну спеціалізацію клітини і перевести її в стан, з якого вона може 

перетворитися в клітку іншого типу. Отримані таким чином клітини називаються 

індукованими плюрипотентними клітинами. З індукованих плюрипотентних клітин 

(Inducedpluripotentstemcell, iPScells, iPSCsб ІПСК) за допомогою додавання спеціальних 

факторів можна отримати клітини необхідного типу.ІПСК (Індуковані плюрипотентні 

стовбурові клітини) отримують за допомогою штучного введення у клітину білків 

транскрипційних факторів або мікро-РНК, внаслідок якого запускається програма 

перетворення клітини на недиференційовану стовбурову. Для індукування таких клітин 

зазвичай використовуються фібробласти шкіри. Отримані ІПСК диференціюються за 

допомогою інших транскрипційних факторів у різні типи клітин, зокрема нейрони та 

кардіоміоцити.  

ІПСК використовують для дослідження клітин конкретної людини, які не можна 

отримати за допомогою біопсії, зокрема клітин мозку. Спеціальні методи культивування 

дозволяють досліджувати також складні багатоклітинні структури (органоїди), утворені з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%B4&action=edit&redlink=1


клітин, отриманих диференціацію ІПСК. Для отримання ІПСК достатньо лише 4 

транскрипційні фактори, а саме OCT4, c-MYC, SOX2, KLF4 (Сін’я Яманака), які воводяться  

на основі вірусу Сендай. 

 

 
Схема отримання індукованих плюрипотентні стовбурових клітин (ІПСК). 

1. . Виділення та культивування клітин донора; 

2. Трансдукція клітин вірусним вектором, що містить гени, які експресуються в 

стовбурових клітинах; червоним показані клітини, що експресують привнесені 

гени 

3. Збирання та культивування клітин як ембріональних стовбурових з використанням 

мітотично неактивних живильних клітин (світлосірі) 

4.  Невелика частина трансфекованих клітин перетворюється на ІПСК і утворює 

колонії подібно до ембріональних стовбурових клітин. 

 

Для утворення кісткової тканини, схожої з природною, на основу з кістки теляти 

наносять невелику кількість мезенхімальних клітин. Після цього майбутня кістка протягом 

п’яти тижнів знаходиться в спеціальному біореакторі, де підростаючі клітини регулярно 

промиваються живильним середовищем. Середовище повинне також містити фактори, що 

сприяють перетворенню мезенхімальних клітин в клітини кісткової тканини. Характеристики 

потоку середовища впливають на властивості отриманої кістки, і, змінюючи потік 

живильного середовища через різні частини утворюється кістки, з яких можна отримати, 

наприклад, різну щільність клітин в різних її частинах. Детальне вивчення впливу 

властивостей потоку середовища на ріст клітин важливо при вирощуванні кісток анатомічної 

форми. 

Виявилося, що штучно отримані мезенхімальні клітини людини можуть успішно 

заселяти таку основу і при вирощуванні у відповідному середовищі можуть перетворитися в 

клітини кісткової тканини. Спеціалізовані клітини кісткової тканини, що утворилися, будуть 

виділяти необхідні позаклітинні компоненти, завершуючи формування штучної кістки. 

Для перевірки незмінних властивостей отриманих кісточок, їх імплантували під шкіру 

мишам, витягували через 12 тижнів і перевіряли, чи залишилися властивості кісточок 

колишніми. Оскільки кістки були вирощені з використанням людських клітин, а 

експерименти з імплантацією проводили на мишах, то щоб пересаджена кістка не була 

атакована імунною системою, в експериментах використовували лінію імунодефіцитних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/POU5F1
https://uk.wikipedia.org/wiki/MYC
https://uk.wikipedia.org/wiki/SOX2
https://uk.wikipedia.org/wiki/KLF4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B7


мишей. Виявилося, що в живому організмі штучно вирощені кісточки залишаються 

стабільними – тобто клітини залишаються життєздатними, і в них працюють ті ж гени, що до 

імплантації. Цікаво, що за 12 тижнів кістка починала сприйматися організмом як своя: в неї 

проростали судини і в ній виявляли господарські клітини-остеокласти, що займаються 

розбудовою кісткової тканини. Навколо кісток утворювалися капсули з пухкої сполучної 

тканини.  

 
Процес отримання фрагменту нижньощелепної кістки з мезенхімальних клітин 

кісткового мозку пацієнта.А, В – показаний фрагмент, копію якого потрібно отримати. С – 

отримана з кістки теляти основа для вирощування кістки. D – вид необхідного фрагмента в 

різних проекціях, Е – схема біореактора, F – камера біореактора, в яку поміщається основа 

для вирощування кістки. В отвори подається живильне середовище, що стимулює 

перетворення мезенхімних клітин в клітини кісткової тканини.  

 

Існують також технології культивування ембріональних стовбурових клітин. 

Ембріональні стовбурові клітини (ЕСК) мають одну єдину функцію – передача генетичного 

матеріалу наступним поколінням. 

Основним джерелом сировини для отримання лабораторних соматичних клітин 

єклони ЕСК, виділені з ембріона людини на стадії бластоцисти. Бластоциста складається із 

зовнішнього шару клітин і внутрішньої порожнини, заповненої рідиною і стовбуровими 

клітинами. Стовбурові клітини отримують із внутрішньої маси, руйнуючи бластоцисту. У 

складі бластоцисти міститься приблизно 150 клітин, з яких лише 30 є стовбуровими. Під час 

розвитку ембріона стовбурові клітини зникають після 7-го дня вагітності. 

Другим джерелом ЕСК є статеві клітини. ЕСК одержують з яйцеклітин, запліднених 

invitro (штучне запліднення). ЕСК легко культивувати, оскільки вони здатні до необмеженого 

поділу. Деякі ЕСК людини можуть ділитися 300 – 400 разів, а ЕСК мишей можуть існувати в 

культурі протягом кількох десятків років. 

Актуальним є пошук речовин, що визначають напрям диференціації ЕСК. 

Американські вчені провели такий експеримент: розмножили культуру ЕСК людини в 



поживному середовищі, що містило 2 білки, які визначають напрям диференціації цих клітин. 

Завдяки наявності цих білків – факторів росту – більш ніж 80% стовбурових клітин 

перетворилися на кардіоміоцити (спеціалізовані клітини серцевого м’яза). Дотепер вихід 

кардіоміоцитів не перевищував 1%. Отримані кардіоміоцити трансплантували в серце щурів, 

у яких 4 дні тому був штучно викликаний інфаркт міокарда. Попередньо до цих клітин 

додали речовини, що полегшують інтеграцію нової тканини і захищають її від передчасного 

руйнування. Це привело до І00% приживання трансплантата, покращило роботу міокарда 

хворих тварин. Під час пересадження післяінфарктним щурам тільки кардіоміоцитів без 

захисних добавок ступінь приживання не перевищував 18%. Дослідники планують 

замінювати кардіоміоцитами ділянки міокарда, омертвілі після інфаркту. 

Проведено дослідження з одержання з ЕСК клітин острівців Лангерганса, що 

секретують інсулін. Ці клітини, трансплантовані в підшлункову залозу імунодефіцитних 

мишей, захищали тварин від різкого зростання вмісту глюкози у крові. Вчені покладають 

великі надії на технологію одержання клітин підшлункової залози з ЕСК, які в культурі 

утворюють 250 поколінь за рік (нове покоління за 1,5 дня). Ці дослідження відкривають нові 

перспективи у лікуванні цукрового діабету. 

Дослідження, проведені на мишах, підтвердили, що введення ЕСК послаблює прояви 

симптомів таких захворювань, як цукровий діабет, хвороба Паркінсона, серцево-судинні 

захворювання, пошкодження спинного мозку. Але існують дані про те, що ЕСК можуть бути 

джерелом деяких типів раку invivo. 

 Важливою темою є також розробка технологій клонування людини та тварин.  

 

 

Питання для обговорення: 

1. Які чинники впливають на рісткультур клітин  тварин? 

2. Які умови існують для вирощування адгезивної культури культури? 

3. Які умови необхідно створити для культивування суспензійної культури? 

4. Що таке фідерні клітини? 

5. Що таке контамінація та як їй запобігти? 

6. Що таке гібридоми? 

7.Можливі шляхи отримання ембріональних стволових клітин. 

8. Описати схему отримання індукованих плюрипотентні стовбурових клітин.  

9. Що таке «фактори росту»? 

10. Що собою являють фідерні клітини»? 

11. Що таке транскрипційні фактори OCT4, c-MYC, SOX2, KLF4 та для чого вони 

використовуються?. 

12. Опишіть  метод вирощування клітин у вигляді об'ємно-доливних культур. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Що являють собою чинники росту та який їх принцип дії. 

2. Мітогени та їх використання в культурі клітин. 

3. Роль транскрипційних факторів у процесі дидефернціації та диференціації.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/POU5F1
https://uk.wikipedia.org/wiki/MYC
https://uk.wikipedia.org/wiki/SOX2
https://uk.wikipedia.org/wiki/KLF4


 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 Мета самостійної роботи: сформувати у студентів навички і вміння самостійної 

наукової і інформаційно-аналітичної роботи. 

 В результаті виконання самостійної роботи студенти повинні навчитись – 

самостійно виявляти перспективні направлення наукових досліджень, обґрунтувати 

актуальність, теоретичне і практичне значення проблеми, формувати гіпотези, проводити 

емпіричні дослідження, аналізувати і інтерпретувати отримані результати. Самостійна робота 

по даній дисципліні виконується з метою закріплення і отримання знань, які отримуються 

при вивченні теоретичного матеріалу і виконанні практичних робіт. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення кожним 

студентом певних розділів робочої програми, навчальної програми з використанням 

рекомендованої літератури та консультаціями викладача. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ: 

1. Вивчення певних теоретичних питань, які відповідають темам лекцій, але не 

входять до них: 

Тема 1:  Підвищення безпеки біотехнологічного виробництва для людини і 

навколишнього середовища. 

Тема 2:  Біохімічні особливості будови рослинної клітини.  

Тема 3:  Біохімічні особливості будовитваринної клітини. Роль гомеозисних 

генів у диференціації тваринних тканин.  

Тема 4:  Вимоги до обладнання лабораторій з вирощування тваринних та 

рослинних клітин та їх специфіка. 

Тема 5:  Технології отримання компонетів живильних середовищ для культивування 

рослинних культур. 

Тема 6: Технології отримання компонетів живильних середовищ для культивування 

тваринних культур. 

Тема 7:  Обладнання та засоби для підтримання стерильності в лабораторії для 

фітоінженерії. Вимоги для безпеки.  

Тема 8: Обладнання та засоби для підтримання стерильності в лабораторії для 

зооінженерії. Вимоги для безпеки.  

Тема 9: Технології отримання біотехнологічних продуктів в фітоінженерії. 

Тема 10: Технології отримання біотехнологічних продуктів в фітоінженерії. 

3. Створення презентації. Кожен студент складає презентацію відповідно до обраної 

теми. 
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