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АНОТАЦІЯ 

Лесняк Ю. І. Трансфекція сперматозоїдів та ембріональних клітин 

японського перепела (Coturnix japonica). – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.15 - генетика. – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН, 

м. Київ, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, 

с.Чубинське, Київська обл., 2017. 

На даний час методи генетичного дослідження широко 

розповсюджуються у різних напрямах життєдіяльності людини. Цьому 

сприяють дві обставини. З одного боку, бурхливий розвиток сучасної 

молекулярної біології та генетики, завдяки яким можна широко 

використовувати потенціал живих організмів. З іншого боку, велика 

практична потреба у новітніх технологіях, необхідних для подолання 

зростаючих потреб у продовольчих товарах, фармацевтичних препаратах 

тощо. 

Введення чужорідних генів тваринам дозволяє отримати генетично 

трансформовані особини, у яких введені гени можуть покращувати породні 

властивості тварин, підвищувати стійкість їх організму до різних 

інфекційних захворювань, або отримувати тварин-продуцентів фізіологічно 

активних продуктів, необхідних у медицині, ветеринарії, тваринництві. 

Найважливішим пріоритетом створення генетично трансформованих 

організмів залишається отримання рекомбінантних білків на їх основі. 

Одним з методів отримання тварин-продуцентів фізіологічно активних 

продуктів є використання ембріональних химер. Суть цього методу полягає 

у тому, що є можливість отримувати і культивувати ранні ембріональні 

клітини. Якщо в подальшому підсадити ці клітини в ембріон, то з такого 

ембріона розвивається соматична химера. Якщо трансфікувати культивовані 
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ембріональні клітини до підсадки їх в інший ембріон, то можна отримати 

генетично трансформовану химеру, продуцента певних видів білків. 

Розробка технологій введення чужорідного гена за допомогою 

сперматозоїдів, на прикладі японського перепела, відкриває широкі 

можливості у використанні біологічного матеріалу даного виду птахів для 

продукції фармацевтичних білків. Саме цьому питанню і була присвячена 

більша частина даної роботи.  

У дисертації представлено результати досліджень з трансфекції 

сперматозоїдів та ембріональних клітин японського перепела (Coturnix 

japonica).  

Охарактеризовано процес введення в клітини організму генів, які 

викликають у них синтез нових білків, як правило, фармакологічного або 

технологічного напрямків. 

Розглянуто способи доставки генно-інженерних конструкцій в геном 

досліджуваних тварин. 

Представлено результати відпрацювання методів генетичної 

трансформації генеративних, бластодермальних та первинних зародкових 

клітин перепелів. 

Здійснено підбір найбільш ефективних методів роботи з генеративними 

клітинами, а також надано ряд рекомендацій для підвищення ефективності 

штучного осіменіння японського перепела. 

Запропоновано найбільш ефективні методи трансфекції геном GFP 

генеративних та ембріональних клітин перепела за використанням генно-

інженерних конструкцій CRISPR/Cas-GFP та pEGFP-N1 в комплексі із 

ліпосомами, диметилсульфоксидом (DMSO) і Triton X-100 (TX-100). 

Охарактеризовано методи отримання генетично трансформованих 

ембріональних химер за допомогою трансфікованих ембріональних клітин 

(ЕК). 

Застосовано фідерний моношар лінії STO (мишачі ембріональні 

фібробласти), що дало змогу підтримувати довгострокову культуру ЕК. 
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Через 3–6 діб число ЕК, які культивувалися на STO моношарі, 

збільшувалося у 3–5 разів. Додавання в середовище культивування 

перепелиної сироватки крові сприяло збільшенню виходу ЕК у 2–3 рази. 

Використання стабільних ліній ЕК дозволяло істотно підвищити 

ймовірність отримання генетичної трансформації в досліджуваному об’єкті, 

з огляду на те, що в процесі культивування з наступною трансфекцією була 

можливість отримувати культуру клітин із стійкою інтеграцією чужорідної 

ДНК. 

У результаті застосування генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 в 

комплексі із DMSO було отримано генетично трансформовані 

бластодермальні клітини (БК) у наступному відсотковому співвідношенні: 

а) 0,3 %-ий розчин DMSO – 16,6 %; б) 3,0 %-ий розчин DMSO – 35,4 %; в) 

20,0 %-ий розчин DMSO – 40,6 %. Під час використання pEGFP-N1 в 

поєднанні з ліпосомами було отримано 42,7 % трансфікованих БК. 

Використання генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 у поєднанні із 

DMSO дало змогу отримати генетично трансформовані первинні зародкові 

клітини (ПЗК) у наступному відсотковому співвідношенні: а) 0,3 %-ий 

розчин DMSO – 15,3 %; б) 3,0 %-ий розчин DMSO – 34,6 %; в) 20,0 %-ий 

розчин DMSO – 39,3 %. Під час застосування pEGFP-N1 в комплексі з 

ліпосомами було отримано 41,8 % трансфікованих ПЗК. 

У процесі підбору ефективних методик забору сперми встановлено, 

що стимуляція самців за використанням самок є більш ефективним методом 

для забору еякуляту в порівнянні з дорзоабдомінальним масажем. Метод 

стимуляції самців сприяв швидкій еякуляції і давав можливість отримувати 

еякулят з максимально якісними показниками: великим об’ємом сперми 

(0,026 мл), високою концентрацією (678 млн / мл), та великою кількістю 

живих (92,1 %), морфологічно нормальних та активних сперматозоїдів. 

Застосування методу внутрішньоматкової інсемінації дало змогу 

підвищити рівень ефективності штучного осіменіння (відсоток запліднених 
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яєць знаходився в діапазоні від 35 до 41 %, та зростав до 62 % при 

застосуванні техніки зі змішаною спермою). 

У перепілок були виявлені значні відмінності відносно відсотку 

запліднених яєць, який в різних особин становив від 19,6 до 79,8 %, тому в 

експериментах по трансгенезу використовувалися птахи з найкращими 

показниками. Що ж до перепелів, то в них не було виявлено різких 

відмінностей в запліднюючій здатності cперми, однак при використанні 

змішаного еякуляту від трьох самців спостерігалась тенденція до 

збільшення числа запліднених яєць. 

Використання інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїдів у 

комплексі з CRISPR/Cas-GFP, TX-100 та екстрактом сперми (ЕС) давало 

розвиток бластодерми в 42,2 % запліднених яйцеклітин, у 82,3 % ембріонів 

спостерігалось зелене флуоресцентне випромінювання, з них в 47,8 % було 

виявлено експресію GFP в бластодермі. 

Застосування методу ICSI забезпечило високу ефективність переносу 

великих фрагментів ДНК в геном господаря. 

Для підвищення ефективності інтрацитоплазматичної ін'єкції 

сперматозоїда, використовувались незапліднені яйцеклітини, що отримані з 

передньої частини ділянки магнуму (білкового відділу яйцеводу) протягом 1 

години після попадання ооцита через воронку в яйцевід (в цій ділянці 

яйцеклітина покрита тонким шаром білку, без шкаралупи). 

Використання TX-100 індукувало пошкодження мембран 

сперматозоїдів, що зменшувало запліднюючий потенціал сперми, проте у 

поєднанні із методом ICSI значно підвищувало ефективність переносу 

генетичної інформації. 

Застосування методу ICSI в комплексі із TX-100, ЕС та CRISPR/Cas-

GFP вектором забезпечувало високий рівень активації та запліднення 

ооцитів, значно підвищувало ефективність переносу генетичної інформації, 

покращувало життєздатність ембріонів. 
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У результаті застосування генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 в 

поєднанні із DMSO було отримано генетично трансформовані 

сперматозоїди у наступному відсотковому співвідношенні: а) 0,3 %-ий 

розчин DMSO – 14,4 %; б) 3,0 %-ий розчин DMSO – 33,2 %; в) 20,0 %-ий 

розчин DMSO – 38,1 %. Під час використання pEGFP-N1 в комплексі з 

ліпосомами отримано 41,4 % трансфікованих сперматозоїдів. 

Наші результати показали, що рухливість сперматозоїдів 

зменшувалася з кожним наступним відмиванням. Наприклад, після трьох 

послідовних промивань рухливість сперматозоїдів значно знижувалася у 

порівнянні зі свіжою спермою. Проте, з кожним наступним промиванням 

ДНКазна активність суттєво зменшувалася, що значно спрощувало процес 

трансфекції. Так, в контрольній порції еякуляту та після перших двох 

промивок сперматозоїдів, плазмідна активність була дуже низькою, у 

зв’язку з високим деструктивним впливом ДНКаз. Проте, починаючи з 

третього промивання вплив ДНКаз суттєво знижувався, а після шести 

відмивань рівень трансфекції сперматозоїдів перепелів суттєво 

підвищувався. Таким чином, з кожним наступним промиванням ДНКазна 

активність суттєво зменшувалась, що значно спрощувало процес 

трансфекції. 

Здійснено інтродукцію гена GFP у геном сперматозоїдів і наглядно 

продемонстровано, що генно-інженерна конструкція була інтродукована в 

геном досліджуваних нами генеративних клітин перепелів. Для цього було 

виділено геномну ДНК із трансформованих лінійною генно-інженерною 

конструкцією сперматозоїдів перепелів, та розділено електрофорезом в 

1,0 %-ому агарозному гелі низькомолекулярну ДНК від високомолекулярної 

– геномної. З метою підтвердження явища інтродукції лінійної генно-

інженерної конструкції, що містить GFP, в гаплоїдний геном сперматозоїдів, 

нами була розроблена власна методика. Сутність методики полягає у 

розділенні електрофорезом фрагментів геномної ДНК, виділених із 

трансформованих сперматозоїдів від фрагментів ДНК, розміром близько 
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2420 bp, які представляють собою лінійну генно-інженерну конструкцію. 

Наступна ампліфікація гену GFP, розміром 609 bp у ПЛР із використанням 

внутрішньої пари праймерів GFP-F / GFP-R на фрагменті очищеної 

високомолекулярної геномної ДНК дала нам підстави стверджувати, що саме 

генно-інженерна лінійна конструкція була інтродукована в геном 

сперматозоїдів перепелів. 

Розглянуто технологію введення чужорідного гена за допомогою 

сперматозоїдів японського перепела (Coturnix japonica). Встановлено, що 

сперматозоїди можуть бути використані в якості природного вектора, що 

транспортує ДНК в генеративні клітини. Очевидною перевагою була 

легкодоступність матеріалу, відсутність необхідності застосування 

високовартісного устаткування та порівняно невеликий період часу для 

проведення експерименту. 

Досліджено характер експресії цільового гена.  

Ключові слова: перепел японський (Coturnix japonica), генеративні 

клітини, трансфекція, геном, генно-інженерна конструкція, ембріональні 

клітини. 

 

ANNOTATION 

Lesnjak Y.I. Transfection of spermatozoa and embryonic cells of the 

Japanese quail (Coturnix japonica). - Qualification scientific work on the rights 

of manuscripts. 

Thesis for the degree of the candidate of agricultural science on specialty 

03.00.15 – genetics. – National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine Ministry of Education and Science, Kyiv, Ukraine, Institute of Animal 

Breeding and Genetics of name of M.V. Zubtca of NAAS, v. Chubinske, Kyiv 

region, 2017. 

Currently, genetic methods are widely distributed in various areas of human 

life. This is facilitated by two circumstances. On the one hand, the rapid 

development of molecular biology and genetics, through which it is possible to 
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widely use the potential of living organisms. On the other hand, there is a great 

practical need for the latest technologies needed to overcome the growing demand 

for food products, pharmaceuticals, and the like. 

The introduction of foreign genes into animals provides a genetically 

transformed individuals, in which introduced genes can improve animal properties, 

increase their resistance to various infectious diseases, or receiving animal 

producers physiologically active products needed in medicine, veterinary 

medicine, animal husbandry. 

The most important priority for the creation of genetically transformed 

organisms is the production of recombinant proteins on their basis. 

One of the methods for receiving animals which produce physiologically 

active products is the use of embryonic chimeras. The essence of this method is 

that it is possible to receive and cultivate early embryonic cells. If these cells are 

further submerged in the embryo, then a somatic chimera develops from such an 

embryo. If transfected cultured embryonic cells before they are added to another 

embryo, you can get a genetically modified chimera, a producer of certain types of 

proteins. 

The development of technologies for the introduction of a foreign gene 

through sperm with the example of the Japanese quail opens up wide opportunities 

for using the biological material of this bird species for the production of 

pharmaceutical proteins, and this was the focus of most of this work. 

The dissertation presents the results of research on the transfection of 

spermatozoa and embryonic cells of the Japanese quail (Coturnix japonica). 

The process of introducing into the cells of the organism of genes, which 

causes them to synthesize new proteins, as a rule, pharmacological or technological 

directions, was described. 

Methods of delivery of genetic engineering constructions to the genome of 

investigated animals were considered. 

Methods of genetic transformation of generative, blastodermal and primary 

germ cells of quail were worked out. 
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Done selection of the most effective methods of working with generative 

cells and provided a number of recommendations to improve the effectiveness of 

artificial insemination of Japanese quail. 

The most effective methods for transfection by GFP-gene of generative and 

embryonic quail cells with using genetically engineered structures CRISPR/Cas-

GFP and pEGFP-N1 in combination with liposomes, dimethylsulfoxide (DMSO) 

and Triton X-100 (TX-100) were proposed. 

Methods of obtaining genetically transformed embryonic chimeras with 

using transfected embryonic cells (EC) were described. 

The STO monolayer (mouse embryonic fibroblasts) has been used to support 

the long-term EC culture. After 3-6 days, the number of EC cultivated on the STO 

monolayer increased by 3-5 times. Adding to the culture medium of quail blood 

serum contributed to an increase in EC release 2-3 times. The use of stable EC 

lines allowed to significantly increase the probability of obtaining genetic 

transformation in the investigated object, given that in the process of cultivation 

with subsequent transfection, it was possible to obtain a culture of cells with the 

stable integration of foreign DNA. 

As a result of use of genetic construction pEGFP-N1 in combination with 

DMSO were obtained genetically transformed blastoderm cells (BCs) in the 

following percentages: a) 0.3 % DMSO solution - 16.6 %; b) 3.0 % solution of 

DMSO – 35.4 %; c) 20.0 % solution of DMSO - 40.6 %. During the use of 

pEGFP-N1 in combination with liposomes, 42.7 % of transfected BCs were 

obtained. 

The use of genetic construction of pEGFP-N1 in conjunction with DMSO 

enabled to receive the transfected primary germ cells (PGCs) in the following 

percentages: a) 0.3 % DMSO solution - 15.3 %; b) 3.0 % solution of DMSO – 

34.6 %; c) 20.0 % solution of DMSO - 39.3 %. During the use of pEGFP-N1 in 

combination with liposomes, 41.8 % of transfected PGCs were obtained. 

In the process of selection of effective methods for the collection of semen, 

it has been found that stimulation of males using females is a more effective 
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method for ejaculate collection compared with dorsal-abdominal massage. The 

method of male stimulation contributed to rapid ejaculation and gave the 

opportunity to receive ejaculate with the highest quality indicators: a large volume 

of sperm (0.026 ml), a high concentration (678 mln / ml), and a large number of 

live (92.1 %), morphologically normal and active sperm. 

The use of the method of intrauterine insemination has allowed to increase 

the effectiveness of artificial insemination (the percentage of fertilized eggs was in 

the range of 35 to 41 %, and increased to 62 % in the application of technology 

with mixed sperm). 

Significant differences in percentage of fertilized eggs were found in the 

quail, which varied from 19.6 to 79.8 % in different individuals, so in the 

transgenesis experiments used the birds with the best performance. As for the 

quail, they did not show any sharp differences in the fertilizing ability of the 

sperm, but with the use of mixed ejaculate from three males, there was a tendency 

to increase the number of fertilized eggs. 

The use of intracytoplasmic sperm injection in combination with 

CRISPR/Cas-GFP, TX-100 and sperm extract (SE) gave develop of blastoderm in 

42.2 % of fertilized eggs, 82.3 % of embryos showed green fluorescence, of which 

into 47,8 % GFP expression in the blastoderm was found. 

The use of the ICSI method has ensured the high efficiency of the transfer of 

large fragments of DNA to the host genome. 

In order to increase the effectiveness of intracytoplasmic sperm injection, 

unfertilized eggs were obtained from the anterior part of the magnum region (the 

protein part of the oviduct) for 1 hour after ingestion of the oocyte through a funnel 

into an oviduct (in this region the egg is covered with a thin layer of protein, 

without shell). 

The use of TX-100 induced sperm motility damage, which reduced the 

fertilizing potential of the sperm, but in combination with the ICSI method, greatly 

increased the efficiency of the transfer of genetic information. 
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The use of ICSI in combination with the TX-100, SE and CRISPR/Cas-GFP 

vector provided a high level of activation and fertilization of oocytes, greatly 

increased the efficiency of genetic information transfer, and improved the viability 

of embryos. 

As a result of use of genetic construction pEGFP-N1 in combination with 

DMSO were obtained genetically transformed spermatozoa in the following 

percentages:  a) 0.3 % DMSO solution - 14.4 %; b) 3.0 % DMSO solution - 

33.2 %; c) 20.0 % DMSO solution - 38.1 %. During the use of pEGFP-N1 in 

combination with liposomes, 41.4 % of transfected sperms were obtained. 

Our results showed that sperm motility decreased with each subsequent 

sperm washing. For example, after three successive rinses, sperm motility 

significantly decreased compared with fresh semen. However, with each 

subsequent wash, the DNase activity was significantly reduced, which greatly 

simplified the process of transfection. So, in the control portion of the ejaculate 

and after the first two sperm washing, the plasmid activity was very low, due to the 

high destructive effect of DNase. However, since the third rinse, the effect of 

DNase was significantly reduced, and after six washings, the level of transfection 

of quail spermatozoa was significantly increased. Thus, with each subsequent 

wash, DNase activity significantly decreased, which greatly simplified the 

transfection process. 

The introduction of the GFP gene into the sperm genome has been made and 

it is clearly demonstrated that the genetic conctruction was introduced in the 

genome of the generative quail cells which we were investigating. For this 

genomic DNA was isolated from the transfected by linear genetic construction of 

quail sperm, and separated by electrophoresis in 1.0 % agarose gel of low 

molecular weight DNA from genomic macromolecule. In order to confirm the 

effects of introduction of transgenic linear construction containing GFP, into the 

genome of haploid sperm, we developed our own method. The essence of the 

technique is the separation by electrophoresis of fragments of genomic DNA 

isolated from transformed sperm from DNA fragments, about 2420 bp, which 
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represent a linear transgenic construction. The next amplification of the GFP gene 

by size 609 bp in PCR with using the internal pair of GFP-F / GFP-R primers on a 

fragment of purified macromolecular genomic DNA gave us reason to assert, that 

the transgenic linear construction was introduced into the genome of the sperm 

quails. 

The technology of introducing an alien gene with the help of spermatozoa of 

the Japanese quail (Coturnix japonica) was considered. It has been found that 

sperm can be used as a natural vector that transports DNA into generative cells. 

The obvious advantage was the readily accessible material, the lack of the need to 

use expensive equipment and a relatively short period of time for the experiment. 

The character of expression of the target gene is investigated. 

Key words: Japanese Quail (Coturnix japonica), generative cells, 

transfection, genome, genetic construction, embryonic cells. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

 

АТФ –  аденозинтрифосфат 

БАР –   біологічно-активні речовини 

БК –  бластодермальні клітини 

ГК –  генно-інженерна конструкція 

ДНК –  дизоксирибонуклеїнова кислота 

ЕК –  ембріональні клітини 

ЕКК –  клітини ембріональних карцином 

ЕП –  екстракт  

ЕС –  екстракт сперми 

ІФА –  імуноферментний аналіз 

К –  контроль 

КР –  культуральна рідина 

ПЗК –  первинні зародкові клітини 

ПЛР –  полімеразна ланцюгова реакція 

РНК –  рибонуклеїнова кислота 

УФ –  ультрафіолет 

ФЯС –  фактор якості сперми 

CRISPR/Cas9 –  система для геномного редагування 

DAPI –  4,6-diamidino-2-phenylindole (4,6-диамидино-2-фенилиндол) 

DMSO –  диметилсульфоксид 

GFP –  зелений флуоресцентний білок (green fluorescent protein) 

ICSI –  інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїда  

NHEJ –  non-homologous end joining (репарація за механізмом 

негомологічного з'єднання кінців) 

PAM –  protospacer adjacent motif (коротка послідовність (від трьох до 

дев'яти нуклеотидів), яка знаходитися після сайту-мішені) 

PBS –  натрій-фосфатний буфер (Phosphate buffered saline)  
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REMI –  restriction enzyme mediated integration (інтеграція 

опосередкована рестрикційним ферментом) 

SMGT –  sperm-mediated gene transfer (перенесення гена за допомогою 

сперматозоїда)  

sgRNA –   single guide RNA (РНК гід)  

Sp –  сперматозоїди 

STO –  фідерний моношар клітин (мишачі ембріональні фібробласти) 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На даний час генетичні методи широко 

розповсюджуються у різних напрямах життєдіяльності людини. Цьому 

сприяють дві обставини. З одного боку, бурхливий розвиток сучасної 

молекулярної біології та генетики, дозволив широко використовувати 

потенціал живих організмів. З іншого боку існує, велика практична потреба у 

новітніх технологіях, необхідних для подолання зростаючих потреб у 

продовольчих товарах, фармацевтичних препаратах тощо [94, 231]. 

Введення чужорідних генів тваринам, дозволяє отримати генетично 

трансформовані особини, у яких введені гени можуть покращувати породні 

властивості тварин, підвищувати стійкість їх організму до різних 

інфекційних захворювань, або отримувати тварин-продуцентів фізіологічно 

активних продуктів, необхідних у медицині, ветеринарії, тваринництві [165, 

291]. 

Найважливішим пріоритетом створення генетично трансформованих 

організмів залишається отримання рекомбінантних білків на їх основі [72, 74, 

189, 195, 196, 223, 269, 309]. 

Одним з методів отримання тварин-продуцентів фізіологічно активних 

продуктів є використання ембріональних химер. Суть цього методу полягає у 

тому, що є можливість отримувати і культивувати ранні ембріональні 

клітини. Якщо в подальшому підсадити ці клітини в ембріон, то з такого 

ембріона розвивається соматична химера. Якщо трансфікувати культивовані 

ембріональні клітини до підсадки їх в інший ембріон, то можна отримати 

генетично трансформовану химеру, продуцента певних видів білків [238]. 

Розробка технологій введення чужорідного гена за допомогою 

сперматозоїдів, на прикладі японського перепела, відкриває широкі 

можливості у використанні біологічного матеріалу даного виду птахів для 

продукції фармацевтичних білків, саме цьому питанню і була присвячена 

більша частина даної роботи [304, 306]. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дослідження за темою дисертації виконувалися згідно плану науково-

дослідних робіт відділу молекулярно-діагностичних досліджень Української 

лабораторії якості та безпеки продукції АПК Національного університету 

біоресурсів і природокористування України за фундаментальною темою 

«Розробка імуноферментних діагностикумів для виявлення та ідентифікації 

генетично модифікованих гербіцидостійких сільсько-господарських рослин» 

(№ державної реєстрації 0113U003826). 

Частину експериментальної роботи було виконано на базі: відділення 

генетики та репродуктології при Лос-Анджелеському інституті The Fertility 

Institutes (США); генетичної лабораторії Reproductive Genetechs Institute 

(США); Columbia University in the City of New York (Anatomy and Cell Biology 

Department) (США); The Rockefeller University (США). 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – визначити 

основні параметри та провести трансфекцію сперматозоїдів та 

ембріональних клітин японського перепела (Coturnix japonica). 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:  

1) здійснити оптимізацію методів трансфекції GFP-геном 

сперматозоїдів та ембріональних клітин японського перепела (Coturnix 

japonica) шляхом застосування різних комбінацій з диметилсульфоксидом 

(DMSO), ліпосомами та Triton X-100; 

2) отримати довгострокові культури ембріональних клітин;  

3) застосувати для трансфекції ембріональних клітин генно-інженерну 

конструкцію pEGFP-N1 в комплексі із DMSO та ліпосомами; 

4) підібрати найбільш ефективні методики для роботи з 

генеративними клітинами японського перепела (Coturnix japonica); 

5) підвищити рівень ефективності штучного осіменіння японського 

перепела (Coturnix japonica); 
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6) застосувати для проведення трансфекції генеративних клітин генно-

інженерні конструкції CRISPR/Cas-GFP в поєднанні із Triton X-100 та 

pEGFP-N1 в комплексі із DMSO та ліпосомами; 

7) здійснити інтродукцію гена GFP у геном генеративних клітин 

перепела. 

Об’єкт дослідження: трансфекція сперматозоїдів та ембріональних 

клітин перепелів.  

Предмет дослідження: особливості трансфекції сперматозоїдів, 

бластодермальні та первинні зародкові клітини перепелів. 

Методи дослідження: молекулярно-генетичні (екстракція ДНК, 

полімеразна ланцюгова реакція), методи трансгеніки (введення чужорідних 

генів в геном тваринного організму), мікрохірургічні (інтрацитоплазматична 

ін’єкція сперматозоїда – ICSI, мікроін’єкція ДНК), зоотехнічні (оцінка тварин 

за генеалогічною належністю, власною продуктивністю), статистичні 

(біометричне обчислення отриманих даних). 

Наукова новизна одержаних результатів. За допомогою лінійної 

генно-інженерної конструкції у складі плазміди рEGFP-N1 вперше в Україні 

отримані трансфікофані сперматозоїди та продемонстрована експресія 

цільового гена. Вперше отримано генетично трансформовані ембріони 

перепелів за допомогою інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїдів в 

комплексі з Triton X 100, екстрактом сперми та CRISPR/Cas-GFP вектором. 

Визначено оптимальні режими трансфекції гену GFP в сперматозоїдах 

перепела за допомогою ліпосом, диметилсульфоксиду і Triton X-100. 

Проведено культивування ембріональних клітин на моношарі STO (мишачі 

ембріональні фібробласти), розроблений протокол тривалого культивування 

ЕК з метою їх подальшого використання для трансфекції. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

експериментальних даних, що отримані в роботі, рекомендовано 

використовувати розроблені методи для отримання генетично 

трансформованих химерних ембріонів птиці шляхом трансплантації 
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трансфікованих ембріональних клітин у зародковий диск реципієнта, що 

може бути використано при розробці технології виробництва 

рекомбінантних білків. Введення чужорідного гена за допомогою 

сперматозоїдів, на прикладі японського перепела, відкриває широкі 

можливості щодо використання біологічного матеріалу даного виду птахів 

для продукції фармацевтичних білків.  

За результатами роботи отримано два патенти на винахід: 1) патент на 

винахід №99240 «Спосіб запліднення in vitro» від 25.07.2012; 2) патент на 

винахід №101744 «Спосіб запліднення in vitro» від 25.04.2013; два патенти 

на корисну модель: 1) патент на корисну модель №65889 «Спосіб 

запліднення in vitro» від 12.12.2011; 2) патент на корисну модель №65890 

«Спосіб запліднення in vitro» від 12.12.2011. 

Особистий внесок здобувача. Планування досліджень, вибір 

методичних підходів, розробку схеми досліджень, обговорення результатів 

та формулювання висновків проведено спільно з науковим керівником. 

Особисто здобувачем здійснено огляд та аналіз наукової літератури за 

темою роботи, виконано експериментальні дослідження, статистичний 

аналіз, інтерпретацію та узагальнення отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційних 

досліджень доповідалися та отримали позитивну оцінку на з’їзді фахівців 

України з репродуктивної медицини (26–28 травня 2010 р., м. Київ); 

симпозіумі з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики» (5–

7 квітня 2012 р., м. Київ); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Медична ефективність діяльності сучасних клінічних лабораторій» 

(16–17 квітня 2013 р., м. Київ); Всеукраїнській конференції з питань якості 

роботи IVF-лабораторій (лабораторій ембріологічно-генетичного 

спрямування): «5th Annual Meeting of Ukrainian Club of Embryologist held in 

cooperation with ORIGIO CooperSurgical Company: Management in IVF Lab – 

Standardization Increase and Outcome Optimization» (26–27 квітня 2013 р., 

м.Київ); Міжнародному симпозіумі з питань репродуктивної медицини та з 
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клінічної ембріології (30 травня 2013 р., м. Львів); Міжнародному конгресі 

по генетиці та репродуктології (American Society for Reproductive Medicine, 

Annual Meeting) (18–22 жовтня 2013 р., м. Гонолулу, США); Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції молодих учених «Сучасний стан і 

перспективи розвитку аграрного сектору України» (19–20 жовтня 2016 р.); 

ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

«Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини» (8–9 грудня 2016 р., м. Львів); ІІІ конференції 

молодих учених «Біологія рослин і біотехнологія», секція конференції 

«Молекулярна та клітинна біологія» (16–18 травня 2017 р., м. Київ); XV 

Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених і аспірантів 

«Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи збереження, поліпшення і 

використання генофонду тварин» (с. Чубинське, Київська обл., 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

викладено у 15 опублікованих працях, з яких 6 статей у наукових фахових 

виданнях, 5 тез наукових доповідей, 2 патенти на винахід, 2 патенти на 

корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду наукової літератури, матеріалів і методів дослідження, 

результатів експериментальних досліджень та їх узагальнення, висновків, 

списку використаних джерел літератури (309 найменувань, з них 180 

латиницею), додатків. Загальний обсяг дисертації становить 174 сторінки 

комп’ютерного тексту, роботу проілюстровано 25 таблицями та 31 рисунком. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Основні напрямки використання генетично трансформованих 

організмів 

Завдяки досягненням в галузі генетики було створено базу для 

отримання рекомбінантних білків. Для вирішення цього питання досить 

успішно використовувались генетично трансформовані бактерії. Проте, 

незабаром з'ясувалося, що здатність бактерій синтезувати деякі білки є 

обмеженою, особливо, якщо мова йде про складні білки [72, 81, 94, 231]. 

Оскільки бактерії не могли задовольнити ці запити, які пред'являлися до 

біологічних систем синтезу складних білків, наступним об'єктом 

дослідження були обрані дріжджі, від яких, як від еукаріотичних клітин з 

великим потенціалом до синтезу білкової маси, передбачалося рішення 

обговорюваних вище проблем. Однак, синтетичні можливості дріжджів 

також були обмежені. Отримання рекомбінантних білків з використанням 

генетично модифікованих мікроорганізмів не забезпечує посттрансляційних 

модифікацій, таких як гліколізування, фолдинг білку, що призводить до 

зниження стабільності і фізіологічної активності одержуваного білка [72, 81, 

94, 146, 286, 291]. 

Культури клітин людини і тварин забезпечують експресію і 

посттрансляційні модифікації, однак, одержувані нові білки в лініях 

генетично трансформованих клітин ссавців хоча і можуть бути правильно 

модифіковані, але вихід білку з культуральних клітин є низьким. До того ж 

створення клітинних культур є складною і дорогою процедурою. Промислові 

реактори, в яких вирощуються клітини (при цьому потрібно мати 

висококваліфікований персонал і цінне обладнання), також є дорогими, як 

щодо їх вартості, так і стосовно їх обслуговування [72, 81, 94, 189, 298]. 
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Слід відзначити, що рослини також мають ряд переваг як об'єкти 

трансгенезу. Вони дають велику кількість біомаси, їх культивування дешеве, 

тому рослини стали перспективним об'єктом як продуценти рекомбінантних 

білків. Процесинг чужорідних білків у клітинах рослин відбувається 

аналогічно, як в тваринних клітинах, в той час, у бактеріях аналогічні 

процеси або відбуваються не в повному обсязі, або неможливі. Однак і в 

цьому випадку мають місце серйозні обмеження пов'язані з процесами 

очищення через присутність у рослинах несприятливих для людини протеаз і 

поліфенольних домішок [31, 72, 81, 94, 223]. 

Одним із ключових моментів у використанні генетично 

трансформованих тварин як біореакторів є включення в їхні клітини генів, 

які викликають у них синтез нових білків, як правило, фармакологічного або 

технологічного напрямків [81, 94, 96, 196]. Генетично трансформовані 

тварини, як продуценти рекомбінантних білків, мають ряд переваг перед 

мікроорганізмами, клітинними системами і рослинами. Шляхом поєднання 

структурних генів зі специфічними регуляторними елементами можна 

домогтися експресії трансгенів у певних тканинах органу. Такі біологічні 

системи як: молочна залоза [74, 94, 195], білок яйця птиці [309], насіннєва 

плазма [164], жирові залози [291], кров і лімфа личинок комах [231] та інші, 

потенційно можуть бути використані для синтезу фармацевтичних білків [81, 

94]. 

Значних успіхів у виробництві генетично трансформованих 

продуцентів було досягнуто при отриманні тканинноспецифічної інтеграції 

екзогенних генів в епітеліальні клітини молочної залози та виробництві 

білків з молоком [72, 81, 94]. Однак, складність і трудомісткість отримання 

генетично трансформованих тварин, які продукують лікарські білки з 

молоком, і тривалі терміни створення виробничого стада, спонукали вчених 

шукати інші джерела отримання продуктів лікарських білків. До того ж, 

молочні залози тварин не здатні, в більшості випадків, проводити правильне 

глікозилювання екзогенних білків. Альтернативою до технології отримання 
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лікарських білків через молочну залозу з молоком тварин, є використання 

яйцеводу птахів для виробництва екзогенних білків в білку яйця. Однією з 

альтернатив є яйце перепела, який продукує близько 300 яєць на рік на 

великих птахівницьких фермах з автоматичним годуванням, напуванням та 

збором яєць [81, 94, 240, 262]. Білок яйця має природне стерильне 

середовище, яке забезпечує тривале зберігання, містить високу концентрацію 

білка і протеазні інгібітори, що забезпечують ідеальні умови для стабілізації 

біологічної активності чужорідних білків. Миття яєць, руйнування 

шкаралупи і відділення білка від жовтка повністю автоматизовані. Кілька 

компаній розробили методи очищення рекомбінантних білків, що містяться в 

дуже малих кількостях у білку яйця, з високим їх виходом і спрощеними 

методами в процесі переробки продукту. Більше 300 мільйонів вакцин після 

ослаблення патогенності вірусів виробляються в запліднених яйцях і 

застосовуються для людини. Таким чином, технологія роботи з яйцем 

розроблена для промислового виробництва [269]. І, нарешті, час отримання 

нової генерації перепелів від запліднення яйця до початку яйцекладки 

близько 2 місяців. Для порівняння цей період у овець і кіз сладає 18–20 

місяців та 33 місяці у корів. Таким чином, продуктивна здатність перепелів є 

надзвичайно високою за рахунок короткої генерації і застосування штучного 

осіменіння [72, 81, 91, 94, 146]. 

 

1.2. Основні методичні підходи отримання генетично 

трансформованих організмів 

Трансгеніка – це новий розділ біологічної науки, присвячений 

введенню чужорідних генів в геном тваринного або рослинного організму. 

Трансгеніка зародилася в 70-х роках ХХ століття завдяки успіхам 

молекулярної біології, генетики, генної інженерії. Були розроблені методи, 

що дозволяють ідентифікувати та виділяти певні гени з рослинних і 

тваринних геномів, «розмножувати» та «склеювати» їх в тих чи інших 

поєднаннях, створюючи таким чином генно-інженерні конструкції. 
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Внаслідок однотипності будови подвійного ланцюга ДНК і універсальності 

генетичного коду, в генно-інженерних конструкціях можна використовувати 

ДНК від різних донорських організмів. Однак, слід мати на увазі, що при 

експресії введеного гена можуть виникати зовсім нові взаємодії в залежності 

від походження ДНК донора і реципієнта. Так, наприклад, було помічено, 

що рівень експресії генно-інженерних конструкцій, що містять 

прокаріотичні частини, в генетично трансформованому організмі ссавців 

помітно знижується [81, 94, 196]. 

Отримання генетично трансформованого організму включає три стадії: 

створення генно-інженерної конструкції, впровадження її в геном організму, 

аналіз і селекцію модифікованих організмів. Найбільш розробленою на 

сьогоднішній день є перша стадія цього процесу. Так, якщо стає відомим, що 

будь-яка ознака тварини або рослини пов'язана з певним геном, то виділити, 

розмножити цей ген і виготовити з нього конструкцію для трансгенезу не є 

сьогодні серйозною проблемою [81, 94, 180]. 

Складнішою є інша частина роботи. Доставка генно-інженерних 

конструкцій в геном тварин здійснюється різними способами, найбільш 

відпрацьованими з яких є: 

- мікроін'єкція ДНК в ядро заплідненої яйцеклітини [233]; 

- застосування ретровірусів як засобу доставки чужорідної ДНК в 

геном, оскільки вони здатні вбудовуватися в хромосоми клітин; 

- отримання ембріональних химер – впровадження в ембріон 

генетично трансформованих чужорідною ДНК первинних статевих клітин, 

виділених з іншого ембріона [81, 94, 96, 253]. 

Кожен з цих методів має свої переваги та недоліки. 

Для отримання генетично трансформованих тварин найчастіше 

вдаються до мікроін'єкції ДНК в яйцеклітину. При цьому дослідники 

прагнуть, щоб трансген містився у всіх клітинах тварини, і обов'язково в 

статевих, – для передачі потомству. Тому перенесення генів здійснюють на 

найбільш ранніх стадіях розвитку організму. Найкращим часовим моментом 
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для цього є стадія зиготи, коли організм складається з однієї клітини. 

Класичний метод отримання генетично трансформованих ссавців передбачає 

мікроін'єкцію генно-інженерної конструкції в одне з ядер заплідненої 

яйцеклітини до початку її дроблення [81, 94, 211, 247, 260]. 

Стало зрозумілим, що не існує жодного видового бар'єру для інтеграції 

чужорідних генів. Гени можна пересаджувати в геном організму іншого 

виду, роду, родини і та ін. Незабаром було показано, що мікроін'єкція 

розчину ДНК в пронуклеус є одним із можливих шляхів отримання 

генетично трансформованих ссавців [227, 233]. Після мікроін'єкції 

клонованих вірусних ДНК в пронуклеус запліднених яйцеклітин миші було 

доведено їх присутність у частини плодів, які розвинулися з таких ембріонів. 

Трохи пізніше було доведено можливість вбудовування еукаріотичних генів 

у хромосомну ДНК ембріонів і дорослих тварин, а також передачу 

трансгенів наступній генерації [81, 94, 166]. 

Першою генетично трансформованою твариною із заданими 

властивостями стала миша незвично великого розміру, геном якої містив 

генно-інженерну конструкцію з гормоном росту [266]. Це стало потужним 

поштовхом для початку робіт по застосуванню трансгенезу до 

сільськогосподарських тварин. Адже з'явилася можливість створювати 

індивідууми з новими, незвичайними властивостями, або з істотно 

поліпшеними звичними ознаками [81, 94, 177, 187]. 

Склалася така класична технологія трансгенезу у ссавців: 

1) підготовка донорів та аспірація яйцеклітин; 

2) мікроін'єкція ДНК в один або обидва пронуклеуси [233]; 

3) перенесення ін'єктованих ембріонів в яйцевід або, після проміжного 

культивування, в матку синхронізованих реципієнтів. 

Однак, при використанні цієї технології на сільськогосподарських 

тваринах виникли певні проблеми, пов'язані з відмінностями в ранньому 

ембріональному розвитку та морфології ембріонів [277]. 
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Так, наприклад, при розгляді під звичайним мікроскопом ядерні 

структури в ембріонах великої рогатої худоби та, в деяких випадках, в 

ембріонах овець і кіз невиразні або проглядаються нечітко через наявність 

темних ліпідних гранул. Для ембріонів великої рогатої худоби і свиней 

потрібно здійснювати центрифугування, в результаті якого ядерний матеріал 

наближається до клітинної мембрани яйцеклітини та стає більш помітним 

[81, 178]. 

Таким чином, для успішного виконання експериментів по трансгенезу 

необхідно володіти методами вилучення ембріонів, їх пересадки та ряду 

інших маніпуляцій, а також чітко знати час виконання кожної з операцій для 

кожного виду сільськогосподарських тварин [81, 212, 213]. 

Ретровірусний трансгенез. Одним з альтернативних методів 

трансгенезу по відношенню до мікроін'єкції є застосування ретровірусів для 

доставки певних генів в геном організму-господаря. Таким чином, 

ретровіруси мають дуже цінну властивість інтегруватися в геном клітини. 

Якщо вставити в ретровірусний геном потрібні гени і видалити частину 

вірусних генів для запобігання розмноження вірусу, можна отримати генну 

конструкцію, що здатна до інтегрування. Ретровірусні вектори мають цілий 

ряд позитивних особливостей: необмежена кількість одночасно 

оброблюваних клітин; відсутнє механічне пошкодження клітин 

мікроін'єкційною голкою; всі клітини, оброблені таким вектором, будуть 

містити інтегровану в геном генну конструкцію. Перераховані властивості 

ретровірусних векторів роблять їх дуже перспективними не тільки для 

здійснення трансгенезу у тварин, але і для генної терапії, так як є можливість 

обробляти такими векторами тканини та органи тварин або людини [81, 137, 

198, 210, 292]. 

Одними з перших ретровірусною технологією були отримані 

генетично трансформовані миші. Із 119 оброблених і пересаджених  

8-клітинних ембріонів миші було отримано 65 особин, 8 з них містили 

бактеріальний ген neo. Ефективність методу в цьому випадку склала 7 %. 



34 

Пізніше була проведена аналогічна робота, в якій було показано 

успадкування ретровірусних конструкцій за законом Менделя [195, 196]. 

Були отримані генетично трансформовані миші, які містили експресуючий 

ген β-глобіну людини [72, 81, 195, 196]. 

Незважаючи на всю перспективність ретровірусної технології 

трансгенезу, рівень її сучасного розвитку характеризується наступними 

істотними недоліками: клітини й ембріони можуть бути стійкі до вірусної 

інфекції, і в цьому випадку перенесення генів не відбудеться; ретровіруси 

виробляють інфекційні віріони, часто онкогенні, можлива активація 

клітинних онкогенів; розмір генно-інженерної конструкції, яка може бути 

вставлена з використанням ретровірусних векторів, обмежений приблизно  

8 тисячами пар нуклеотидів. Крім того, у результаті сплайсингу з 

ретровірусів вирізаються інтронні послідовності, які, як і дистальні або 

проксимальні елементи, відіграють важливу роль в ефективній експресії 

генів у генетично трансформованих тварин [81, 137, 198, 210, 292]. 

Нині в галузі створення ретровірусних векторів спостерігаються певні 

успіхи. Створюються ретровірусні вектори, здатні інтегрувати велику 

кількість чужорідного генетичного матеріалу. Розробляються численні 

методи з метою подолання потенційної проблеми інфекційної та онкогенної 

здатності ретровірусних векторів. Завдяки цьому досягнуті позитивні 

результати в отриманні сільськогосподарських тварин за допомогою 

ретровірусних векторів [72, 81, 198]. 

Ембріональні химери. Ще одним методом отримання генетично 

трансформованих тварин є використання ембріональних химер. Суть цього 

методу полягає в тому, що є можливість отримувати і культивувати ранні 

ембріональні клітини. Якщо в подальшому підсадити ці клітини в ембріон, 

то з нього розвивається соматична химера. Якщо трансформувати 

культивовані ембріональні клітини до підсадки їх в інший ембріон, то можна 

отримати генетично трансформовану химеру. З певною часткою ймовірності 

серед потомства такої химери будуть повністю генетично трансформовані 
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особини. Вперше, на можливість використання ембріональних стовбурових 

клітин як векторів для перенесення генів показав Mintz В. [72, 81, 96, 236, 

237]. 

Переваги методу підсадки в ембріони трансформованих ембріональних 

стовбурових клітин для отримання сільськогосподарських тварин пов'язані з 

тим, що тестування інтеграції та експресії трансгену може бути виконано на 

клітинних лініях до отримання генетично трансформованої тварини; 

маніпуляції з ембріонами тварини виконуються на стадії морули або 

бластоцисти, і тому можуть бути отримані без розтину черевної порожнини 

тварини [72, 81, 203, 259]. 

Щодо інших методів трансгенезу, то використання сперматозоїдів в 

якості вектора для введення чужорідної ДНК в ооцит, з метою отримання 

генетично трансформованих тварин, є досить актуальним на сьогоднішній 

день [216, 218]. У 1989 році Lavitrano зі співробітниками повідомили про 

отримання генетично трансформованих мишей за використання 

сперматозоїдів в якості вектора для перенесення чужорідної ДНК в 

яйцеклітину при її заплідненні. Близько 30 % мишей, отриманих із 

запліднених обробленою спермою яйцеклітин, були генетично 

трансформованими і передавали трансгени потомству. Перші спроби інших 

дослідників відтворити цей метод не дали позитивних результатів. Наступні 

експерименти довели, що цим методом генетично трансформовані тварини 

можуть бути отримані, але атиповий розподіл таких тварин в експериментах 

не піддавався поясненню [72, 81, 177]. 

Для збільшення ефективності переносу гена за допомогою 

сперматозоїдів запропоновано кілька різних підходів. У лабораторії Sirard 

було показано, що в результаті застосування електропорації сперматозоїдів 

здійснювалося перенесення гена сперматозоїдами, але не було отримано 

точних доказів про інтеграцію чужорідного гена в геном отриманих 

ембріонів [81, 164, 175, 286]. 
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При використанні моноклональних антитіл для зв'язування генно-

інженерної конструкції зі сперматозоїдами перед хірургічним осіменінням 

свиней близько 20 % народжених поросят виявилися генетично 

трансформованими. При цьому була підтверджена інтеграція чужорідного 

гена в геном отриманих тварин, його експресія і передача нащадкам [72, 81, 

284]. 

Надалі на підставі вивчення механізму взаємодії сперматозоїдів з 

генно-інженерними конструкціями була підтверджена можливість 

використання сперматозоїдів в якості носія чужорідного гена в яйцеклітину 

[81, 109, 216]. 

ДНК зв'язується зі сперматозоїдами не випадковим чином, а є 

процесом, що регульований специфічними факторами. Показано, що у 

більшості видів тварин, переважно, місце зв'язування ДНК локалізовано в 

постакросомальній ділянці головки сперматозоїда. Для зв'язування 

необхідний негативний заряд молекули. Наприклад, негативно заряджені 

молекули гепарину або протеїни з ізоелектричною точкою нижче 7, 

зв'язуються з цією ділянкою головки сперматозоїда аналогічно ДНК. Було 

ідентифіковано три великі класи протеїнів, що зв'язують ДНК, як 

потенційних субстратів для взаємодії ДНК з головкою сперматозоїда [81, 

177]. 

Зважаючи на велику практичну значущість цього методу, він 

продовжує активно розроблятися. Успішне перенесення екзогенної ДНК за 

допомогою сперматозоїдів було показано на декількох видах тварин, 

включаючи велику рогату худобу, курчат [109], свиней [218], кроликів, 

різних видів риб [209]. Однак, є мало досліджень, які показали при цьому 

наявність експресії чужорідного гена. Більш того, якщо ДНК не проникла в 

ядро сперматозоїда, а тільки переноситься сперматозоїдом в цитоплазму 

яйцеклітини, копії ДНК плазміди можуть виявлятися на ранніх стадіях 

розвитку ембріона, але не виявлятися у дорослих тварин [72, 81, 277]. 
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Таким чином, керуючись наявними літературними даними, можна 

зробити висновок про перспективність застосування сперматозоїдів в якості 

векторів для генетичної трансформації [81, 95, 188, 215, 216]. 

Створення «тварин-ферментерів». Одним з напрямків трансгенезу є 

використання тварин як продуцентів заданих білків. Вже отримані тварини зі 

зміненим білковим складом молока, які синтезують в молочній залозі 

чужорідні білки [81, 94, 189, 223]. 

Розвиток цього напрямку пов'язаний з можливістю створення таких 

генно-інженерних конструкцій, які при інтеграції здатні здійснювати 

експресію в певних органах і тканинах, наприклад, в секреторних клітинах 

вим’я. Виробництво біологічно-активних речовин вже знайшло широке 

застосування після отримання генетично трансформованих мікроорганізмів 

(E. coli, B. subtilis). При наявності таких мікроорганізмів у системі 

мікробіологічного виробництва можливе отримання великої кількості різних 

біологічно-активних речовин, у тому числі медичного призначення. Однак, 

мікробіологічний синтез неможливий, якщо вироблені білкові молекули 

гліколізовані. У цьому випадку активний продукт може продукуватися 

тільки еукаріотичними клітинами. Це можливо при використанні культур 

клітин тварин, але ці напрямки виробництва дуже складні і не завжди 

економічно ефективні. У зв'язку з цим виникла ідея створення генетично 

трансформованих тварин, які з молоком виділяли б певні біологічно-активні 

речовини [72, 81, 94, 223]. 

Використання ссавців для виробництва важливих у медичному та 

іншому відношенні білків має ряд переваг у порівнянні з мікроорганізмами і 

культурами еукаріотів. Синтез чужорідного білка в молоко дозволяє 

отримувати його звичайним способом – видоюванням тварини. Синтетична 

продуктивність молочної залози дуже велика. Концентрація власних 

молочних білків у молоці становить 4–6 %, тобто теоретично можливо 

отримувати до 60 грам генетично трансформованого продукту на літр 

молока [81, 94, 164, 223]. 
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Для використання молочної залози в якості біореактора необхідна 

наявність відповідних регуляторних елементів для виготовлення генно-

інженерних конструкцій. Вже виділено гени і промотори αS1-казеїну,  

β-казеїну, α-лактальбуміну, β-лактоглобуліну та інших молочних протеїнів. 

Вивчення отриманих генетично трансформованих тварин показало, що у всіх 

тварин експресія трансгенів відбувалася в молочній залозі [81, 94, 279, 308]. 

Аналогічні дослідження ведуться на різних видах 

сільськогосподарських тварин. Отримано вівці, в молоці яких міститься 

фактор згортання крові, який необхідний для нормального існування хворих 

на гемофілію. Розрахунки показують, що десяти таких овець було б 

достатньо для забезпечення людства цим препаратом [81, 184, 192, 257]. 

Створення ліній генетично трансформованих сільськогосподарських 

тварин потребує занадто багато роботи через досить тривалий період їх 

статевого дозрівання, відносно низьку плодючість і високу вартість кожної 

окремої тварини. З цієї точки зору, генетично трансформований птах володіє 

великими перевагами, і багато лабораторій світу працюють над проблемою 

отримання генетично трансформованої птиці. Однак, особливості її 

розмноження створюють серйозні проблеми для дослідників. Перший 

генетично трансформований птах був отриманий за допомогою 

ретровірусних векторів. Ретровіруси були головними претендентами на роль 

векторів для перенесення генів тому, що в нормальних умовах вони самі 

включаються в геномну ДНК господаря та реплікуються. Успішне 

вбудовування трансгену в цих дослідах склало від 0,8 до 5 %. Крім цього, з 

рекомбінантним вірусом були отримані повні трансгени. Дослідження щодо 

подальшої розробки технології використання ретровірусів з метою 

отримання трансгенеза у птахів видаються важливими і тривають нині [81, 

95, 195, 196]. 

Існують два методичних підходи отримання безвірусного трансгенеза 

у птахів. Один з них – отримання химер підсадки в ембріони чужих клітин. 

Клітини ранньої бластодерми або примордіальні клітини виділяють і 
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ін'єктують в їх ядра чужорідну ДНК. Потім ці ін'єктовані клітини 

імплантують в ембріони, де вони приживаються і діляться. Таким шляхом 

були отримані соматичні химери і химери зародкової лінії. Отриманих 

химерних особин вирощують і відбирають від них потомство. Деяка частина 

нащадків, що походять з генетично трансформованих зародкових клітин, 

виявляються генетично трансформованими. Головним недоліком цього 

підходу є мала ефективність клітинних пересадок [81, 96, 253; 275]. 

Отримання генетично трансформованої птиці з використанням 

штучного осіменіння, яке традиційно і широко використовується у 

птахівництві є дуже перспективним. Все більше птахівників-селекціонерів 

говорять про генно-інженерне конструювання нових промислових ліній і 

кросів з використанням, в тому числі, генофонду рідкісних і зникаючих 

порід птиці. Були проведені дослідження за використання сперматозоїдів в 

якості вектора перенесення чужорідної ДНК в яйцеклітини курей. Крім того, 

було показано, що ген GFP (зелений флуоресціюючий протеїн) інтегрує в 

геномну ДНК сперматозоїда в сайтах рестрикції NotI [81, 95, 188]. 

Для збільшення ефективності переносу гена за допомогою 

сперматозоїдів (sperm-mediated gene transfer, SMGT) запропоновано 

доповнити метод використанням рестрикційних ферментів (restriction 

enzyme mediated integration, REMI). Лінійна ДНК, разом з рестриктазою 

вводиться в клітину-мішень шляхом ліпофекції або електропорації. 

Передбачається, що рестриктаза потім розрізає геномну ДНК для 

полегшення інтеграції екзогенної ДНК з відповідними «липкими» кінцями 

[91, 215]. 

 

1.3. Проектування генно-інженерних конструкцій 

 

Численні експерименти із введення ізольованих генів у генотип 

ембріона підтвердили можливість успішного отримання генетично 

трансформованих особин [81, 180]. Проте, ряд наступних досліджень 
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продемонстрували нестабільність експресії чужорідних білків генетично 

трансформованими тваринами. При цьому експресія цих же білків в 

культурах трансфікованих клітин була на високому рівні. Через десятиліття 

було відкрито послідовність генних регуляторів, локалізованих далеко від 

цільових генів, які істотно впливають на експресію білка в клітинах 

організму генетично трансформованих тварин. Численні експерименти 

продемонстрували, що генно-інженерна конструкція, яка вноситься, має 

містити в собі цілу низку робочих сигналів координації гена і додаткові 

клітино-специфічні структурні елементи. На механізм генетичного контролю 

над експресією білка очевидний вплив здійснюють різні фактори, такі як 

транскрипція, трансляція і стабільність матричної РНК. На сьогоднішній 

день вивчення цих механізмів призвело до формування концепцій створення 

векторів для проведення трансгенезу [81, 94, 176, 187, 201]. 

Процес проектування генно-інженерних конструкцій передбачає те, що 

гени еукаріот містять у собі дві структурні ділянки: кодуючу, з якої 

зчитується інформація у процесі синтезу мРНК та регуляторну, яка запускає і 

контролює роботу РНК-полімерази II, а через неї і синтез мРНК. Регуляторна 

ділянка включає три типи послідовностей ДНК: промотори, що зв'язують 

РНК з полімеразою II, енхансери (регулюють швидкість транскрипції і 

інсуляторів, що відокремлюють регуляторні елементи одного гена від 

промоторів інших генів). Ці елементи відіграють найважливішу роль у роботі 

трансгену, регулюючи рівень його експресії. Промотор є основним 

елементом гена і розташований вище кодуючої ділянки. Він містить невелику 

ділянку ініціації транскрипції РНК - полімерази II з характерною для нього 

стійкою послідовністю з 12 основ з чергуванням нуклеотидів тимідину та 

аденозину. На сьогоднішній день вивчені і підібрані промотори для експресії 

генів у клітинах еукаріотів. Так, наприклад, відомий металтіаніновий 

промотор активний у різноманітних клітинах організму [81, 267]. EFlα 

промотор активний у всіх клітинах і здійснює контроль над транскрипцією 

[81, 96, 204]. Цікаво, що людський EFlα промотор продемонстрував 
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активність у м'язових клітинах генетично трансформованих кроликів. CMV – 

промотор також продемонстрував високу активність у клітинах генетично 

трансформованих тварин [308]. В експериментах з отримання генетично 

трансформованої птиці у складі генно-інженерної конструкції, яку вносили, 

використовувався цілий ряд промоторів. Так, висока концентрація людського 

інтерферону, до 200 мкг в білку на куряче яйце була досягнута при 

вбудовуванні в плазміду CMV промотора [298, 308]. І при використанні того 

ж промотора була відзначена експресія зеленого флуоресціюючого білка 

(GFP) в ембріональних клітинах і тканинах ембріонів курей [251]. Також 

експресія в генетично трансформованих курячих тканинах протягом кількох 

поколінь була продемонстрована при використанні β-актинового промотора 

[165] і накопичення людських моноклональних антитіл у білку яйця під 

контролем овальбумінового промотора [309]. Таким чином, вибір промотора 

для отримання генетично трансформованої химерної птиці залежить від 

місця вбудовування в ДНК господаря і конструкції цільового гена. Під 

енхансером спочатку розуміли послідовності ДНК, що підсилюють 

експресію пов'язаного з ним гена. Зараз до енхансерів відносять будь-який 

дискретний елемент послідовності ДНК, який пов'язує фактор транскрипції і 

впливає (позитивно або негативно) на транскрипцію. Енхансери, таким 

чином, взаємодіють з регуляторними білками (полімераза II), змінюючи рівні 

транскрипції гена і надаючи опосередкований вплив на промотор [81, 132]. 

Інсулятори – ділянки в кілька сотень основ, які здатні блокувати сигнали, що 

надходять від оточення. Ця функція інсуляторів включає дві активності. По-

перше, вони блокують взаємодію між енхансером і промотором, якщо 

знаходяться між ними. При цьому інсулятор виконує тільки роздільну 

функцію і не впливає на активність енхансера і промотора. По-друге, 

інсулятор виконує бар'єрну функцію для поширюваного конденсованого 

хроматину. Показано, що існують інсулятори, які виконують як одну з двох 

функцій, так і обидві. Той факт, що інсулятори можуть впливати на енхансер-

промоторні взаємодії може бути розглянутий у контексті ролі цих 
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послідовностей у модуляції функцій енхансера. Енхансери не володіють 

специфічністю дії, натомість інсулятори забезпечують неможливість 

активації генів в непотрібному місці або в непотрібний час [81, 303]. Крім 

структурного гена, в конструкції присутній маркерний ген. Одним з 

найпоширеніших класів маркерних генів для генетичної трансформації є 

маркери, які комплементують фенотипічні мутантні алелі. Такими 

маркерами, наприклад, є β-галактозидаза. Експресію гену LacZ E.coli, що 

кодує фермент β-галактозидазу можна виявити гістохімічно [81, 225]. Для 

цього його забезпечують необхідним промотором і згодом активність  

β-галактозидази можна виявити за кольоровою реакцією гідролізу  

о-нітрофеніл-β-D-галактопіранозиду. Зелений флюоресцентний білок (GFP) 

був виділений з медузи Aequorea Victoria, яка випромінює яскраве зелене 

світло краями своєї парасольки. Це світло є продуктом взаємодії двох 

протеїнів акворина, що складається з іпоакварина (Са 2+ зв’язуючої ділянки); 

органічного субстрату (коліентиразина), молекулярного кисню та зеленого 

флуоресціюючого білка, що складається з модифікованого гексапептиду в 

якості хромофору. Цей маркерний ген зробив революцію серед генів – 

прижиттєвих маркерів трансгенезу. Основною особливістю білкового 

продукту цього гена є здатність світитися з довжиною хвилі в 507 нм при 

його освітленні світлом з довжиною хвилі в 27 кДа [81, 280, 281]. Відомо, що 

цей білок практично не токсичний для організму господаря і може 

використовуватися як прижиттєвий маркер. Для більш успішної інтеграції 

чужорідних генів в геном реципієнта в структуру генних конструкцій були 

введені вірусні частинки. Методика застосування ретровірусних векторів в 

якості переносників чужорідної ДНК в геном тварин та свійської птиці 

ґрунтується на природній здатності вірусів вносити ДНК у клітини тварин. 

Нині існує ряд ретровірусних систем здатних успішно інтегрувати ген у ДНК 

клітини. Значних успіхів, судячи з публікацій, у цій сфері було досягнуто при 

мікроін'єкції в субзародкову порожнину ретровірусного вектору, що містить 

ген бактеріальної lacZ, з метою трансфекції бластодермальних клітин in vivo 
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[81, 244]. Після інкубації були отримані генетично трансформовані особини, 

велика частина яких містила ген lacZ у спермі. Покоління G2 генетично 

трансформованої птиці давало розщеплення по гену близько 50 %. Пізніше 

була проведена робота з отримання генетично трансформованої птиці з геном 

GFP за допомогою мікроін'єкції ретровірусу в субзародкову порожнину 

[137]. Отримані результати підтверджують дослідження проведені раніше. 

Незважаючи на зручність застосування ретровірусів у трансгенезі домашньої 

птиці, цей метод має також ряд недоліків [210]. Ретровіруси є РНК-вмісними 

вірусами, які можуть інфікувати ссавців та призводити до ряду захворювань, 

а саме: герпесу, різних форм раку, імунодефіцитних синдромів [81, 94, 96, 

155]. 

 

1.4. Технологія CRISPR/Cas9 («Розумні ножиці» для ДНК) 

 

Бактерії й археї не мають імунної системи, оскільки є 

одноклітинними. Однак, бактерії не беззахисні проти вірусів-бактеріофагів 

та інших патогенів. Система елементів геномної послідовності, яка 

називається CRISPR, і асоційовані з нею білки Cas допомагають їм 

розпізнавати і знищувати чужорідний генетичний матеріал [221, 296, 304, 

306]. 

У 1987 році в геномі кишкової палички Escherichia coli було виявлено 

загадкову ділянку, що складалась з численних повторів. Функція цієї 

ділянки, названої CRISPR-локусом (вимовляється «кріспер»), довгий час 

залишалася загадковою. Але, в 2005 році відразу три групи вчених 

повідомили, що розділяючі ці повтори проміжні послідовності часто 

бувають ідентичні послідовностям, знайденим в геномах бактеріофагів та 

плазмід. Плазміди – кільцеві молекули ДНК, які мігрують з однієї 

бактеріальної клітини в іншу. З їхньою допомогою бактерії обмінюються 

корисними генами, наприклад стійкості до антибіотиків, але, з іншого боку, 

деякі плазміди мають риси «комплексу егоїстичних генів» – 
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використовують бактеріальну клітину як копіюючий пристрій, фактично 

паразитуючи на ній [296]. 

Ці дані дозволили припустити, що локус CRISPR – частина раніше 

невідомого механізму, який призначений для захисту бактерій і архей від 

інфекцій. У 2012–2013 роках на основі системи CRISPR/Cas були винайдені 

високоточні інструменти для редагування генів, а також для управління 

їхньою активністю [221, 296, 306]. 

Ці проміжні послідовності, або спейсери, часто походять з плазмід і 

фагів. Бактерії, які вижили після атаки фага, в результаті так званої 

адаптації, поповнюють свій CRISPR за рахунок спейсерів, ідентичних 

невеликим ділянкам ДНК фага. Таким чином, спейсерні послідовності 

масиву CRISPR – це пам'ять бактерії-господаря про вірусні інфекції та 

зустрічі з чужорідним генетичним матеріалом [221, 304, 306]. 

Система CRISPR/Cas9 складається з двох основних частин. Першою є 

білок, нуклеаза Cas9, яка здатна вносити дволанцюговий розрив у молекулу 

ДНК. Друга є невеликою молекулою РНК розміром близько 120 нуклеотидів 

химерна одиночна гідова (напрямна) РНК (англ. single guide RNA, sgRNA). 

Послідовність sgRNA можна умовно розділити на дві частини. Близько 100 

нуклеотидів, розташованих на 3'-кінці, є однаковими для всіх напрямних 

РНК і забезпечують формування специфічної просторової структури, яка 

розпізнається білком Cas9. Близько 20 нуклеотидів, розташованих на 5'-кінці 

направляючої РНК, визначають послідовність ДНК, з якою зв'яжеться білок 

Cas9. Цей білок вносить дволанцюговий розрив у молекулу ДНК у місці, яке 

комплементарне 5'-послідовності sgRNA за умови, що безпосередньо за 

комплементарною sgRNA ділянкою знаходиться тринуклеотид NGG (тут і 

далі N – будь-який з чотирьох нуклеотидів ДНК, A, T, G або C), який 

отримав назву мотиву, що прилягає до протоспейсеру (protospacer adjacent 

motif, PAM). Розрив в ДНК відбувається на відстані 3–4 нуклеотидів від 

PAM. На цьому робота системи CRISPR/Cas9 закінчується, і подальша 
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модифікація геному відбувається за участю системи репарації ДНК клітини 

[304, 306]. 

Дволанцюгові розриви в клітинах ссавців можуть репаруватися 

різними шляхами. У разі репарації за механізмом негомологічного з'єднання 

кінців (non-homologous end joining, – NHEJ) у місці розриву можуть виникати 

поодинокі інсерції або делеції. У разі репарації за механізмом гомологічної 

рекомбінації для відновлення інформації про послідовність ДНК 

використовуються сестринські хроматиди або штучно введена, 

експериментатором у клітину генно-інженерна конструкція, що імітує 

сестринську хроматину [306]. 

Дизайн експерименту, який передбачає використання системи 

CRISPR/Cas9, залежить від того, яку саме модифікацію геному дослідник 

планує отримати. Виділяють три типи таких модифікацій [221, 306]. 

Перший тип модифікації – внесення невеликих інсерцій і делецій 

(INDEL – INsertion or DELetion). Розмір таких модифікацій може варіювати 

від однієї до декількох десятків пар основ, але, як правило, заторкує від 1 до 

10 нуклеотидів. Найчастіше внесення INDEL застосовується для 

нокаутування будь-якого гена, при цьому INDEL може призводити до зсуву 

рамки зчитування або руйнування сайту сплайсингу. У першому випадку 

(зсув рамки зчитування) експресія гена і мРНК, яка транскрибується, 

змінюються лише в незначній мірі, однак при трансляції утворюється 

нефункціональний білок. У другому випадку послідовність мРНК і рівень її 

експресії можуть істотно змінюватися, і, крім того, при трансляції теж 

утворюється нефункціональний білок. Для реалізації такого експерименту 

досліднику досить забезпечити експресію в клітині однієї sgRNA і білка Cas9 

[304, 306]. 

Другий тип модифікації – введення цільової послідовності ДНК у певну 

ділянку геному. Для цього системою CRISPR/Cas9 вноситься розрив у ділянку 

геному, який необхідно модифікувати. Одночасно в клітину доставляється 

фрагмент ДНК, який містить ділянку, що буде вбудовуватись (конструкцію 
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для гомологічної рекомбінації). Конструкція для гомологічної рекомбінації 

імітує сестринську хроматиду, й інформація з неї «копіюється» в місце 

розриву. Таким чином, для реалізації експерименту досліднику необхідно 

забезпечити експресію в клітині sgRNA, Cas9 і наявність конструкції для 

гомологічної рекомбінації [304, 306]. 

Третій тип модифікації – створення великих (від сотень до сотень 

тисяч пар основ) делецій. Найпростіший спосіб такої модифікації – експресія 

в клітині білку Cas9 і двох sgRNA, кожна з яких буде нести на 5'-кінці 

послідовність нуклеотидів, комплементарну одній із меж передбачуваної 

делеції. У результаті в хромосомі виникнуть два розриви, кінці яких можуть 

бути з'єднані за механізмом NHEJ, що і призведе до виникнення необхідної 

делеції [304, 306]. 

 

1.5. Генетична трансформація птахів 

 

На відміну від великої рогатої худоби, овець, кіз і кроликів було 

показано, що птах і людина в якості компонентів своїх глікопротеїнів 

використовують залишки сіалової кислоти однакової структури. Проте, 

існують значні відмінності у фізіології відтворення птахів та ссавців. 

Проблеми вилучення зиготи у птахів і її великий розмір створюють труднощі 

при проведенні мікроін'єкції чужорідних генів. Перші спроби 

використовувати ембріональні клітини відразу після відкладання яйця, як 

потенційних клітин мішеней для впровадження чужорідної ДНК в статеву 

лінію птиці закінчилися спочатку великими надіями, а потім частковим 

розчаруванням. До успіхів можна віднести розробку технології створення 

статевих химер при пересадці донорських клітин з неінкубованого яйця [74, 

81, 275], потім із зародкового серпа, крові та ранніх гонад [299, 307]. Однак, 

після трансфекції даних клітин не вдавалося отримати стабільну передачу 

трансгену в поколіннях. Мабуть тільки з використанням реплікативно-

дефектного ретровірусного вектора в якості переносчика екзогенних генів 



47 

були отримані кілька поколінь генетично трансформованої птиці, які 

стабільно передавали експресуючий ген бактеріальної β-галактозидази 

відповідно до менделівського розподілу [244], але рівень експресії залишався 

низьким. І тільки недавно у зв'язку з досягненнями в галузі молекулярної і 

клітинної біології після створення ефективніших генно-інженерних векторів 

вірусного та невірусного походження, розвитку технології культивування 

плюрипотентних стовбурових ембріональних клітинних ліній, використанню 

сперматозоїдів і статевих органів в якості об'єктів введення генів, яйце 

генетично трансформованих курей почали розглядати як одну із 

перспективних систем синтезу фармацевтичних білків. Людські 

моноклональні антитіла, отримані з яйця генетично трансформованих курей, 

за своїми фізіологічними характеристиками не поступалися аналогічним, 

отриманим за допомогою таких традиційних систем, як клітини яєчника 

хом'ячка або мишачі мієломні клітини (за винятком відмінностей у профілях 

N-зчеплених олігасахаридів) [309]. На відміну від генетично 

трансформованих рослин і ссавців, моноклональні антитіла продуковані 

курячою системою, незважаючи на відсутність залишку сіалової кислоти, 

характеризувались правильним глікозилюванням, чудовим зв'язуванням, 

хорошим рівнем інтерналізації, високою концентрацією рекомбінантного 

білка [81, 199, 291]. 

 

1.5.1. Використання бластодермальних та первинних зародкових 

клітин для генетичної трансформації птахів 

 

Первинні зародкові клітин (ПЗК), виділені з бластодиска відразу ж 

після відкладання яйця, можуть бути використані в якості потенційних 

клітин мішеней для введення чужорідної ДНК у статеву лінію птахів. 

Бластодермальні клітини (БК) трансфікували за допомогою ретровірусних 

векторів [81, 138, 293]. БК порівняно з ПЗК, отриманими з крові або гонад, 

технічно легше виділити і трансфікувати. ПЗК, виділені з зародкового серпа, 
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також були трансфіковані реплікативно-дефектним ретровірусним вектором. 

Частина нащадків отриманих химер містили чужорідний ген [81, 186].  

Було продемонстровано, що виділені з крові і трансфіковані ретровірусом 

ПЗК, можуть успішно мігрувати до гонад реципієнта [81, 297]. Також було 

показано, що у 3 % ембріонів була виявлена екзогенна ДНК після ін'єкції 

трансфікованих ПЗК із крові реплікативно дефектним ретровірусом [301]. 

Виділені з 6-ти денних ембріонів гонадні клітини були трансфіковані in vitro 

плазмідою pCMVβ, що містила ген бактеріальної β-галактозидази під 

цитомегаловірусним промотором, за допомогою електропорації і ліпофекції 

[81, 194]. Ефективність трансфекції з допомогою електропорації із 

застосуванням DМSО склала 80 %, в той час, як при ліпофекції всього 17 %. 

У цій же роботі ПЗК після трансфекції з допомогою електропорації 

ін'єктували в 2,5-ти денні ембріони (17 стадія розвитку ембріона). Наявність 

чужорідного гена було зареєстровано в гонадах 6-ти і 10-ти денних ембріонів 

та в курчат, що вилупилися. Таким чином, електропорація є ефективним 

засобом трансфекції гонадних ПЗК для отримання генетично 

трансформованих птахів [81, 187]. 

Для створення химерних особин здійснювалась ін'єкція чужорідної 

ДНК в зону зародкового серпа через пророблений отвір у шкаралупі [81, 

166]. Після проведених експериментів інтеграція чужорідної ДНК була 

продемонстрована за допомогою ПЛР аналізу та гістохімічного фарбування. 

Хоча інтеграція ДНК в ембріоні показана в 60 % випадків, у гонадні ж 

клітини інтеграція склала близько 8 %. Цими дослідженнями було доведено, 

що в більшості випадків відбувається епісомне вбудовування ДНК [81, 166]. І 

такі химери не можуть передавати у спадок отриманий ген. Також 

отриманню химерних ембріонів сприяють ліпофекція та електропорація 

плазмідної ДНК в ділянці зародкового серпа [81, 250].  

З ембріональних тератокарцином були отримані перші плюрипотентні 

ембріональні клітинні лінії [81, 232], які представляли собою суміш 

недиференційованих і багатьох типів диференційованих клітин. Їх прийнято 
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називати клітинами ембріональних карцином і використовувати для 

вивчення раннього ембріонального розвитку. За використанням схожої 

техніки культивування з ембріонів були отримані лінії ембріональних 

стовбурових клітин миші [168], які після трансплантації в бластоцисту 

давали початок розвитку різних типів клітин. До плюрипотентних 

стовбурових клітин відносять також первинні статеві клітини зародка, які 

були отримані шляхом культивування виділених з зачатків гонад миші 

первинних статевих клітин з використанням фідерного шару і факторів росту 

[285]. Первинні статеві клітини при ін'єкції в бластоцисту давали початок 

розвитку соматичним і статевим химерам. Використання всіх перерахованих 

типів стовбурових ліній мишей склало неоціненний внесок у вивчення 

питань диференціації та генної регуляції при розробці методів 

культивування і трансплантації генетично трансформованих стовбурових 

клітин. Таким чином, отримання ліній стовбурових клітин є привабливим 

напрямком досліджень, оскільки пташиний ембріон завжди був зручним 

об'єктом для різних маніпуляцій, крім того, є очевидними і великі потенційні 

можливості використання яйця для продукції фармацевтичних білків [81, 

291]. 

Для отримання генетично трансформованої птиці великий інтерес 

представляють ембріональні клітини. Так, з їх допомогою в 2005 році були 

отримані генетично трансформовані соматичні химери. Проте, дослідники 

зіткнулися з труднощами при спробах отримання довгострокових ліній 

ембріональних стовбурових клітин, тому що не вдавалося провести кілька 

пасажів клітин через їх диференціювання [81, 264]. Очевидно, що 

трансфекція буде більш результативною, якщо ембріональні донорські 

клітини будуть трансфіковані in vitro і відібрані клони з хромосомним 

інтегруванням чужорідного гена. Це завдання може бути виконане в разі 

розробки методу довгострокового культивування первинних зародкових 

клітин (ПЗК) та бластодермальних клітин (БК). Були вивчені різні фактори, 

що впливають на властивості клітин при їх тривалому культивуванні. При 
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використанні як фідерного шару клітин STO, а в якості добавки в 

середовище культивування кондиційного середовища BRL (клітини печінки 

щура) вдалося підтримати клітинну лінію без проведення трансфекції 

протягом 20 пасажів [278]. Враховуючи ці фактори, була проведена 

трансфекція клітин та отримані химери, які продукували моноклональні 

антитіла. Однак, надалі багато дослідників намагалися повторити досліди, 

але після двох пасажів клітини починали диференціювати в фібробласти або 

гинули [81, 270, 278]. Як альтернативу, було запропонований ембріональний 

екстракт. Його отримували шляхом гомогенізації з подальшим 

центрифугуванням на великих швидкостях семидобових ембріонів курей. 

Додавання екстракту до культурального середовища дозволяло успішно 

інкубувати трансфіковані бластодермальні клітини і пересаджувати їх 

реципієнтам [81, 302].  

Однак, питання про довгострокове культивування бластодермальних 

клітин, зважаючи на неоднозначність опублікованих даних і труднощів, що 

виникали під час культивування, залишається відкритим і вимагає 

додаткових напрацювань. До плюрипотентних стовбурових клітин відносять 

первинні статеві клітини, які поряд з БК використовують для отримання 

химер [81, 185]. Для роботи з цими клітинами були запропоновані різні види 

фідерних клітин, вивчався вплив факторів росту на властивість ПЗК 

проліферувати, а також у дослідах враховувалися способи отримання ПЗК 

[81, 252, 297]. 

 

1.5.2. Введення генетичної інформації за допомогою сперматозоїдів 

 

Використанням сперматозоїдів для трансгенезу, як і інфекція 

вірусними плазмідами, не вимагає великих фінансових витрат, однак 

передбачає використання невірусних конструкцій генів. Тому розробка 

технології введення чужорідного гена за допомогою сперматозоїдів 

відкриває широкі можливості за використання яйця птахів для продукції 



51 

фармацевтичних білків [81, 223, 298]. Здатність сперматозоїдів переносити 

чужорідну ДНК вперше була описана в роботі B.G. Brackett et al. (1971). У 

1989 році M. Lavitrano із співробітниками повідомили про отримання 

генетично трансформованих мишей при використанні сперматозоїдів в якості 

вектора для перенесення чужорідної ДНК в яйцеклітину при її заплідненні 

[81, 216]. Виявилося, що ДНК зв'язується із сперматозоїдами не випадково. У 

більшості видів тварин, переважне місце зв'язування ДНК є ділянка 

розташована в пост-акросомальній зоні голівки сперматозоїда [81, 218]. Було 

ідентифіковано три великі класи протеїнів, що зв'язують ДНК, як 

потенційних субстратів для взаємодії ДНК з головкою сперматозоїда. Після 

зв'язування ядерна інтерналізація ДНК здійснюється в межах хвилини, і 

посередником цього процесу є молекули CD4, присутні на мембранах 

сперматозоїдів. Комплекс ДНК-CD4 залишає поверхню головки 

сперматозоїда і інтегрує в ядро через його пори, досягаючи ядерного 

матриксу, де ДНК відділяється від комплексу CD4. Таким чином, взаємодія 

сперматозоїда і ДНК це процес, регульований специфічними факторами [81, 

177].  

Вдалі випадки перенесення екзогенного гена за допомогою 

сперматозоїдів було продемонстровано на декількох видах тварин, 

включаючи риб [209], птахів [256], ссавців [218], земноводних [205]. Однак 

досліджень, які показали б при цьому наявність експресії чужорідного гена, 

дуже мало. Більш того, якщо ДНК не інтерналізована в ядро сперматозоїда, а 

тільки перенесена сперматозоїдом у цитоплазму яйцеклітини, копії ДНК 

плазміди можуть бути виявлені на ранніх стадіях розвитку ембріона, але не 

виявляються у дорослих тварин [81, 277]. 

Можливість використання сперматозоїдів в якості вектора для 

введення чужорідної ДНК в ооцит, з метою отримання генетично 

трансформованих тварин є одночасно найбільш привабливою та 

неоднозначною. Так, на початку відтворюваність результатів M. Lavitrano 

(1989) була поставлена під питання, але пізніше з'явилися публікації, в яких 
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були показані як позитивні, так і негативні результати використання даного 

методу [81, 230].  

Використання моноклональних антитіл для зв'язування генно-

інженерної конструкції із сперматозоїдами перед заплідненням свиней 

продемонструвало, що близько 20 % поросят, які народилися в результаті 

цього, були генетично трансформованими. Під час цього була підтверджена 

інтеграція чужорідного гена в геном отриманих тварин, його експресія і 

передача нащадкам [81, 149].  

Також сприяють проникненню ДНК в середину клітини ліпосомальні 

препарати, які взаємодіють з ДНК, формуючи ліпосомальні ДНК-комплекси, 

які можуть проникати через плазматичну мембрану клітини [81, 256]. У 

результаті штучного осіменіння курей спермою, трансфікованою з 

допомогою ліпосом, екзогенна ДНК виявлялася в бластодермі 67 % 

ембріонів. Проте, інтеграція чужорідної ДНК в геном народжених курчат не 

спостерігалась, хоча у них була відзначена епісомальна інтеграція чужорідної 

ДНК, аналогічно даним O.J. Rottmann et al. (1992, 1996) [81, 288, 289]. Було 

запропоновано доповнити метод перенесення ДНК із сперматозоїдами з 

використанням рестриктаз. Сперматозоїди великої рогатої худоби були 

трансфековані NortI лінеалізованною pEGFP та відповідним рестрикційним 

ферментом шляхом ліпофекції. З використанням міченої ДНК доведено, що 

близько 80 % радіоактивної ДНК було інтерналізовано сперматозоїдами. 

Крім того, вченими досліджено, що GFP інтегрує в геномну ДНК 

сперматозоїда в NortI – чутливих місцях. Після запліднення сперматозоїдами, 

трансфікованими плазмідою RЕМІ шляхом ліпофекції, GFP експресувався 

приблизно у 30% отриманих морул. При використанні підготовленої таким 

чином сперми для штучного осіменіння корів, 3 із 6-ти корів стали тільними. 

Народилося два живих теляти. У двомісячному віці у 60 % лімфоцитів цих 

телят виявлялося специфічне зелене свічення [81, 150, 178]. 
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1.6. Ідентифікація вбудованих генно-інженерних конструкцій 

 

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) є швидким та фінансово 

доступним способом визначення інтеграції чужорідного гена [160]. У реакції 

використовується пара праймерів, які обмежують специфічну для трансгена 

ділянку ДНК. Позитивною стороною методу є використання невеликої 

кількості біологічного матеріалу для аналізу, висока чутливість і швидкість 

(1,5–2 години після виділення ДНК) [81, 306]. До недоліків цього методу 

можна віднести той факт, що він з однаковою ефективністю виявляє як 

інтегрований трансген, так і епісомну форму вектора. З цієї ж причини 

неможливо визначити кількість інтегрованих копій трансгену. Також реакція 

дуже чутлива до контамінації використаним вектором і продуктами ПЛР [81, 

305, 308]. 

Гібридизація за Саузереном є більш точним методом визначення 

інтеграції трансгену. В основі методу лежить гібридизація ДНК об'єкта з 

міченим специфічним фрагментом трансгену. Перенесена в гель ДНК 

аналізованої тварини переноситься на нітроцелюлозну мембрану або, у разі 

дот-блотингу, геномна ДНК іммобілізується у вигляді точок на целюлозній 

мембрані, а потім поміщається в розчин, що містить мічений фрагмент ДНК 

трансгену. Після відмивання, мічена ДНК візуалізується. Зразки геномної 

ДНК з інтеграцією трансгена, після гібридизації містять мітку. Метод 

гібридизації відрізняється високою точністю і виявляє, в основному, тільки 

інтегровану форму плазміди. Завдяки цьому Саузерн-блот аналіз є 

загальновизнаним стандартом для визначення інтеграції [81, 160]. 

Нозерн-блот дозволяє визначати ефективність експресії трансгена за 

кількістю синтезованої з нього мРНК. У цьому випадку на мембрану 

переносять фракціоновану мРНК тканини тварини, яка перевіряється і 

гібридизується з міченим фрагментом ДНК трансгена, аналогічно 

гібридизації за Саузереном. Однією з позитивних якостей нозерн-

гібридизації є можливість визначення ефективності експресії трансгену в 
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різних особинах і тканинах, що дозволяє відстежувати специфічність 

експресії трансгену в різних тканинах організму і передачу трансгена у 

спадок [81, 191, 199]. 

Для виявлення у генетично трансформованого організму власне 

білкового продукту використовується метод імуноферментного визначення 

білка. Даний метод включає в себе фракціонування білкового лізата в гелі, 

перенесення на мембрану і подальше інкубування білкового лізата в гелі, 

перенесення на мембрану і подальше інкубування з міченими радіоактивно 

або ферментативно антитілами до конкретного білка. Після візуалізації мітки 

можна кількісно, в порівнянні зі стандартами, оцінити кількість білка в пробі 

[81, 251, 260]. 

Таким чином, подальше поглиблене вивчення процесів у трансгенезі є 

одним з прерогативних напрямів розвитку сучасних генетичних методів. 

Тому питання генетичної трансформації сперматозоїдів та ембріональних 

клітин в тому числі й у перепелів є актуальним і перспективним [40, 81]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Біологічний матеріал 

 

2.1.1. Експериментальний вид птахів та умови їх утримання  

 

Робота виконана у період з 2012–2016 рр. на базі Української 

лабораторії якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК; Україна 08162, 

Києво-Святошинський р-н, с.м.т. Чабани, вул. Машинобудівників, 7) 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

(НУБіП України).  

У дослідах використовували 46 самиць і 70 самців японського 

перепела (Coturnix japonica), що утримувалися в умовах віварію. Птахів 

розміщували в спеціальних клітках (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Процес годівлі перепелів у спеціалізованих клітках 

 

Годування проводили двічі на день комбікормом для перепілок-

несучок. Для пиття використовували водопровідну воду, прибирання посліду 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.quality.ua%2F&ei=sjwiVL7DF6Xg7Qa1uYCoAg&usg=AFQjCNEMS-lRZWgVnYN-wG6CwRXrD1F1cg&sig2=J9slnKc61S_O9Wm0VIaBSg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.quality.ua%2F&ei=sjwiVL7DF6Xg7Qa1uYCoAg&usg=AFQjCNEMS-lRZWgVnYN-wG6CwRXrD1F1cg&sig2=J9slnKc61S_O9Wm0VIaBSg
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://miragro.com/sites/default/files/Pticevodstvo/soderjanie-perepelov.jpg&imgrefurl=http://miragro.com/perepela-soderzhanie-i-razvedenie-perepelov-na-priusadebnom-uchastke-i-v-domashnikh-usloviyakh.html&h=300&w=450&tbnid=5bz2A9mRESjaBM:&zoom=1&docid=8pfouXDP4SaKxM&ei=u4oXVITvENDOaJfbgfAJ&tbm=isch&ved=0CB0QMygVMBU4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1509&page=19&start=117&ndsp=6
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проводилося щодня. Збір яєць здійснювали один раз на день. Перед 

інкубацією яйця зберігалися не більше 10 днів при температурі 6–10 °С. 

Інкубацію яєць здійснювали в лабораторному інкубаторі МИ-30-1-Э при 

температурі 37,5–38,0 °С і відносній вологості 60 %, до 17–20 діб (рис. 2.2) 

[81, 108].  

 

Рис. 2.2. Інкубатор МИ-30-1-Э для інкубування яєць 
 

2.1.2. Процес отримання сперми перепелів та її загальні 

характеристики  

 

У дослідженні були використані 30 самців японського перепела і 

10 самиць для стимуляції. Самців утримували в окремих клітках, а самиць 

групами при кімнатній температурі (22 °С) та 14 год / 10год циклі 

світло / темрява. Вода і збалансований за вітамінами та мінералами корм 

були доступні птахам без обмежень [81, 108]. 

Експеримент проводили у два етапи. Під час першого 30 статевозрілим 

самцям (10–11 тижневого віку) 3–4 рази на тиждень робили 

дорзоабдомінальний масаж для оцінки їхньої реакції на забір сперми. Після 

чого відібрали 10 самців з найшвидшою ерекцією та еякуляцією, від яких під 
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час другого етапу експерименту, після використання самиць для їхньої 

стимуляції, одержували сперму (рис. 2.3). У момент інтенсивного збудження 

спостерігався характерний вигин спини самця, після чого його швидко 

забирали від самки, відразу масуючи бічні стінки клоаки і вивертаючи 

назовні статевий орган, внаслідок чого, невдовзі, з’являлась сперма. Від 

кожного самця здійснювали по 10 заборів сперми. Самки, які 

використовувались для стимуляції самців, були репродуктивного віку і 

характеризувались спокійним темпераментом, дозволяючи самцям швидко їх 

покривати [20, 81].  

 
Рис. 2.3. Стимуляція самця за допомогою самки 

 

Забір сперми від кожного самця здійснювали два рази на тиждень. Для 

забору еякуляту використовували дозатор. У більшості випадків для 

максимальної ефективності та зручності процедуру проводили два оператори 

[55, 57]. 

У свіжозібраній спермі оцінювали такі показники як: об’єм, колір, 

в’язкість еякуляту, концентрацію та морфологію сперматозоїдів, а також 

наявність кров’яних виділень та фекалій [55, 57, 81]. Оцінка якості сперми і 

підрахунок кількості сперматозоїдів проводився під мікроскопом, при цьому 
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враховувалась кількість сперматозоїдів, їх рухливість, життєздатність та 

морфологічні характеристики (рис. 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2.4. Нативний препарат сперматозоїдів перепела 

 

Процес розведення сперми здійснювали за допомогою 

розріджувально-відмиваючих розчинів. Розріджувачі являли собою розчини, 

які містили глюкозу, сахарозу, бікарбонат натрію, оцтовокислий натрій, 

щавлеву кислоту, альбумін і дистильовану воду. Розведення проводилося в 

співвідношенні 1 : 3 [55, 81, 91, 96]. Концентрацію сперматозоїдів визначали 

за допомогою камер Маклера та Горяєва (рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5. Решітка камери Маклера для підрахунку кількості 

сперматозоїдів японського перепела (Coturnix japonica) 



59 

Підрахунок кількості сперматозоїдів у камері Маклера. Даний вид 

камери використовувався для визначення кількості та параметрів рухливості 

сперматозоїдів. Вона складається з 2-х частин; верхня частина 

використовувалася в якості покривного скла, в її центральній частині 

розміщувалася сітка, яка за площею дорівнювала 1 кв. мм і була розділеною 

на 100 квадратів розміром 0,1 × 0,1 мм. Для аналізу використовувалася 

маленька крапля добре розмішаної рідкої фракції досліджуваного зразка 

матеріалу, яку розташовували в центрі нижньої частини камери за 

допомогою піпетки або дозатора і закривали верхньою частиною камери; 

загальна кількість сперматозоїдів в будь-яких 10 маленьких квадратах 

відповідала концентрації в млн / мл (для здійснення підрахунку 

рекомендувалося використовувати мікроскоп з об'єктивом 20 х) [55, 57, 58, 

81]. 

Підрахунок кількості сперматозоїдів у камері Горяєва. Не менш 

якісною та високоефективною була методика дослідження еякуляту в камері 

Горяєва, яка дозволяла оцінити як кількісні, так і більшість якісних 

параметрів сперматозоїдів, їх морфологію, а також клітинний склад 

досліджуваного матеріалу. 

Досліджуваний еякулят у кількості 0,02 мл розводили в 0,4 мл 

фізіологічного розчину. Для точного відбирання потрібного об'єму еякулята 

використовували дозатори (розведення еякуляту у фізіологічному розчині 

супроводжувалось багаторазовим піпетуванням) [55, 57, 58]. 

Розведений еякулят акуратно заливався в щілину між покривним 

склом та камерою так, щоб заповнити весь простір (початок дослідження 

еякуляту здійснювали через 1,0 хвилину після внесення в камеру Горяєва) 

[55, 58]. 

Підрахунок кількості сперматозоїдів в 1 мл еякуляту здійснювали 

наступним чином: сітка в камері Горяєва і відстань від неї до покривного 

скла підібрані таким чином, що кількість елементів, розташованих у 5-ти 

великих квадратах, відповідала кількості мільйонів цих елементів в 1 мл 
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досліджуваного матеріалу (таким чином, кількість сперматозоїдів у 5-ти 

великих квадратах відповідала кількості мільйонів сперматозоїдів в одному 

мілілітрі). Для здійснення підрахунку рекомендувалося використовувати 

мікроскоп з об'єктивом 20 х [55, 57, 58]. 

Морфологію сперматозоїдів аналізували за допомогою фарбування за 

Романовським-Гімзою. У кожному мазку 300 сперматозоїдів розділяли на 

сім класів, серед них шість були представлені живими сперматозоїдами з 

такими ознаками: морфологічно нормальні, з патологією голівки, з 

патологічними шийками, з незначними відхиленнями в морфології, 

сперматиди, сперматозоїди з іншими деформаціями, а також мертві 

сперматозоїди, наявність яких визначали за допомогою мазків, що 

пофарбованих еозином.  

Крім того, у другому етапі експерименту визначали швидкість і тип 

реакції самців на забір сперми. 

Для того, щоб забезпечити якісну оцінку еякуляту було використано 

фактор якості сперми (ФЯС) (W. Kruszynski, 2003), який розраховували за 

такою формулою: 

концентрація сперми (n × 106 мл-1) × 

× об’єм еякуляту (мл) × 

ФЯС = × живі нормальні сперматозоїди (%) 

100% 

 

2.1.3. Проведення штучного осіменіння самок японського перепела 

(Coturnix japonica) 

З 5-ти тижневого віку перепелів інтенсивно годували і утримували 

разом незалежно від статі. У віці 7 тижнів самки були переміщені в окремі 

відсіки (клітки). Світловий період складав 14 годин і контролювався 

таймером, решту часу (10 годин) перепели перебували в темряві. При 

природньому (звичайному) паруванні, кожну самку поміщали в клітку із 

самцем на 16 годин (з 16 години до 8 ранку наступного дня) [55, 57, 58].  
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Корм та воду самці отримували за 12 годин до забору сперми, що 

сприяло мінімізації забруднення сперми калом та сечею. Запліднення 

здійснювали не пізніше, ніж через 30 хвилин після отримання еякуляту. 

Масувальні рухи в ділянці клоаки сприяли більш інтенсивному 

видавлюванню із сім'явиносних проток сперми, яка забиралась піпеткою, 

після чого змішувалася в пробірці із розріджуючим розчином об’ємом 

0,5 мл. Підрахунок кількості сперматозоїдів здійснювався в камері Маклера, 

що було основою для отримання остаточного розведення до 40 мільйонів на 

0,1 мл суміші, яка потім використовувалася для осіменіння (інсемінації). У 

зв’язку з високою ймовірністю бактеріального інфікування, при 

використанні для інсемінацій забрудненої бактеріями сперми, спостерігалась 

низька народжуваність потомства. Для подолання даної проблеми самцям 

давали антибіотики (харчовий раціон містив 500 г тераміцину на тонну 

корму), а еякулят відразу після забору негайно поміщали в розріджувач, 

який містив 200 одиниць пеніциліну і 250 мкг дигідрострептоміцину на 

мілілітр [20, 55, 57, 58]. 

Для штучного осіменіння були використані два методи:  

1) інтравагінальний метод запліднення,  

2) внутрішньоматковий метод.  

Використання вище описаного розріджувача сперми застосовувалось в 

обох методиках по осіменінню, але тільки під час використання методу (2) 

було використане лікування самців антибіотиками [57, 58, 80].  

Інтравагінальне осіменіння проводили о 6 годині вечора (після 

відкладання яєць). Внутрішньоматкові інсемінації здійснювались о 9 ранку, 

або за 6–8 годин до нормального часу яйцекладки. Для проведення 

інсемінації потрібні були два оператори, один з яких фіксував самку [57, 58, 

80]. 
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2.1.4. Методичні підходи роботи з піною клоакальної залози 

японського перепела (Coturnix japonica) 

У дослідженнях було використано 70 самців японського перепела 

віком не менше 12 тижнів, птахів утримували при 14-ти годинному 

світловому дні і температурі 24–26 оС, забезпечуючи повноцінний харчовий 

раціон [56, 108]. У процесі дослідження птахів було розділено на 5 груп 

відповідно до розмірів клоакальної залози. Піну, зібрану від кожної групи 

птахів, ретельно зважували на електронних аналітичних вагах. Пінну масу 

для приготування екстракту збирали шляхом м'якого стискання пальцями 

клоакальної залози самця і зберігали в герметичних ємностях для 

запобігання випаровування. Для отримання екстракту один грам свіжої, 

чистої піни, вільної від фекального забруднення, змішували з 1,0 мл 

фізіологічного розчину і гомогенізували протягом 10 хвилин. Отриману 

суміш центрифугували при 20000 обертах за хвилину протягом 30 хвилин, 

отриманий супернатант використовували як 100 % екстракт піни. Потім 

отриманий після центрифугування екстракт розводили фізіологічним 

розчином у пропорціях: 1:40, 1:20, 1:10, 1:4, отримуючи 2,5, 5,0, 10 та 25 % 

екстракти піни, відповідно. Під час отримання сперми особлива увага 

приділялась чистоті еякуляту: для запобігання забруднення піною та іншими 

рідкими виділеннями, перед забором видаляли піну з клоакальної залози, 

після чого дану ділянку м'яко протирали серветкою, також слідкували, щоб 

не було забруднення фекальними виділеннями. Для отримання еякуляту 

використовували стимуляцію самців самками [56, 80]. Разова порція сперми 

складала 10–35 мкл. Для отримання контрольної суміші еякуляту на 10 мкл 

сперми додавали 50 мкл фізіологічного розчину; кожні наступні 10 мкл 

сперми розбавляли 50 мкл екстракту піни певної концентрації і добре 

перемішували. Відразу ж після розведення підраховували відсоток рухливих 

сперматозоїдів з використанням камери Маклера. Підрахунки повторювали 

кожні 30 хвилин протягом 3,0 годин зберігання (при кімнатній температурі) 



63 

для того, щоб дослідити вплив піни на виживання та рухливість 

сперматозоїдів [56, 80, 108]. 

 

2.2. Генно-інженерні конструкції, які використовувались у роботі, 

основні підходи генетичної трансформації 

Ми використовували генно-інженерну конструкцію pEGFP-N1 

(«Clontech», США) для генетичної трансформації сперматозоїдів перепела. 

Генетична карта конструкції pEGFP-N1 представлена на рис. 2.6. 

 
Рис. 2.6. Карта генно-інженерної конструкції pEGFP-N1  

 

Ця конструкція кодує маркерний зелений флуоресцентний білок – 

EGFP (Enhanced green fluorescent protein). Цей білок здатний флуоресціювати 

в зеленому діапазоні при висвітленні його синім світлом. В даний час ген 

білка широко використовується як флуоресцентна мітка в клітинній та 

молекулярній біології для вивчення експресії клітинних білків. Зелений 

флуоресцентний білок характеризується двома піками поглинання при 

довжинах хвиль 395 нм (основний) і 475 нм (мінорний) та піком 

флуоресценції на 498 нм [54, 305]. 
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2.2.1. Підготовка генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 для 

трансформації сперматозоїдів 

Для трансформації сперматозоїдів перепела ми використовували 

лінійну частину генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 (GenBank#U55762), 

яку ампліфікували у полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР) із 

використанням пари олігонуклеотидних праймерів TG-F / TG-R. 

Послідовності праймерів представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1  

Характеристика олігонуклеотидних праймерів, що використані у роботі 

Назва 
Нуклеотидна 

послідовність, 5’-3’ 
Розмір продукту 

ПЛР, (п.н.) 
Призначення 

TG-F cgtcagaccccgtagaaaag 

2420 

Ампліфікація генно-

інженерної 

конструкції TG-R cgatttcggcctattggtta 

GFP-F gacgtaaacggccacaagtt 

609 

Контроль інтродукції 

гену GFP в геном 

сперматозоїдів GFP-R gaactccagcaggaccatgt 

 

Склад реакційної суміші для ПЛР містив 10 мM Tris-HCl, 50 мM KCl, 

pH 8,3, 0,25 мМ кожного дНТФ, 2,5 мМ МgCl2, по 10 пМ кожного з 

праймерів (TG-F, TG-R) та 0,5 одиниці Pfu-ДНК полімерази 

(«Fermentas / Thermo Sciantific», США). Умови ампліфікації генно-

інженерної конструкції представлені в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2  

Умови ампліфікації генно-інженерної конструкції для 

трансформації сперматозоїдів перепелів 

Етапи Температура, ºС Час, хв 
Кількість 

циклів 

Початкова денатурація 

ДНК 
95 10 1 

Денатурація ДНК 95 0,5 

25 
Відпалювання 

праймерів 
55 0,5 

Елонгація ДНК 72 2,5 

Кінцева елонгація ДНК 72 10 1 

 

Після ампліфікації продукт ПЛР, розміром 2420 п.н., розділяли 

електрофорезом в 1,0 %-ому агарозному гелі, фотографували у променях УФ 

світла та вирізали із гелю за допомогою стерильного скальпелю. Лінійну 

генно-інженерну конструкцію виділяли з фрагменту агарозного гелю із 

використанням набору «GeneJET PCR purification kit» («Fermentas / Thermo 

Sciantific», США). Вимірювали концентрацію на скануючому 

спектрофотометрі BioSpec-Nano («Shimadzu», Японія) та використовували у 

різних реакційних сумішах для трансформації сперматозоїдів перепелів [54, 

109, 177, 305]. 

 

2.2.2. Виділення геномної ДНК та контроль інтродукції гену GFP 

Залишок відмитих сперматозоїдів після трансформації лінійною генно-

інженерною конструкцією та штучного запліднення самок перепелів 

обробляли протеїназою К у концентрації 1 мг / мл при 55 оС протягом 

1 години. Геномну ДНК виділяли за допомогою «Genomic DNA Purification 

kit» («Fermentas / Thermo Sciantific», США). Для цього її розділяли 
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електрофорезом у 1,0 %-ому агарозному гелі протягом 1 години при 

електричній напрузі 15 В / см. Далі геномну ДНК вирізали із гелю за 

допомогою стерильного скальпелю у променях УФ світла та повторно 

виділяли з фрагменту агарозного гелю за використання набору «Genomic 

DNA Purification kit» («Fermentas / Thermo Sciantific», США). Контроль 

інтродукції гену GFP проводили у ПЛР із використанням пари праймерів 

GFP-F / GFP-R. Склад реакційної суміші для ПЛР містив 10 мM Tris-HCl, 

50 мM KCl, pH 8,3), 0,25 мМ кожного дНТФ, 2,5 мМ МgCl2, по 10 пМ 

кожного з праймерів (GFP-F, GFP-R) та 0,5 одиниці Taq-ДНК полімерази 

(«Fermentas / Thermo Sciantific», США). Умови ампліфікації генно-

інженерної конструкції представлені в таблиці 2.3 [54, 105, 305]. 

Таблиця 2.3  

Умови ампліфікації гену GFP для контролю інтродукції в геном 

сперматозоїдів перепелів 

Етапи Температура, ºС Час, хв 
Кількість 

циклів 

Початкова денатурація ДНК 95 5 1 

Денатурація ДНК 95 0,5 

30 Гібридизація праймерів 55 0,5 

Елонгація ДНК 72 0,5 

Кінцева елонгація ДНК 72 5 1 

 

Після ампліфікації продукт ПЛР, розміром 609 п.н. розділяли 

електрофорезом в 1,0 %-ому агарозному гелі, фотографували у променях УФ 

світла [54, 105, 176, 305]. 

 

2.3. Методичні підходи трансфекції сперматозоїдів 

Оцінювалася рухливість сперматозоїдів та ефективність проникнення 

екзогенної ДНК в сперматозоїди. Для визначення впливу сім’яної плазми на 
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інтенсивність включення екзогенної ДНК у сперматозоїди, зразки сперми 

об'єднували, і 10 9 сперматозоїдів промивали, відмиваючим розчином, 

центрифугуючи при 1100 об. / хв. шість разів. Після кожного промивання 

супернатант видаляли для перевірки на ДНКазну активність, яку вимірювали 

за допомогою горизонтального гель-електрофорезу (1 %-ва агароза), з 

використанням для візуалізації ДНК 0,5 мкг / мл бромистого етидію. 

Рухливість та активність сперми оцінювали за допомогою фазового-

контрастної мікроскопії до і після кожного промивання [81, 176, 177, 305]. 

Екзогенну ДНК, яка адсорбовувалася на поверхні сперматозоїдів, 

видаляли шляхом обробки 20 U ДНКзи I («Invitrogen», США) протягом 30 хв 

і трьох промивань в натрій-фосфатному буфері (PBS («Sigma», США)) при 

1100 об. / хв. 8 хвилин [54, 81, 305]. 

Виділену із сперматозоїдів ДНК аналізували за допомогою ПЛР для 

виявлення інтерналізації (засвоєння) екзогенної ДНК.  

Також ефективність трансфекції сперматозоїдів оцінювали за 

характерним флуоресцентним свіченням трансфікованих сперматозоїдів з 

використанням мікроскопії, внаслідок експресії GFP [54, 81, 305]. 

 

2.3.1. Трансгенна передача екзогенної ДНК за допомогою обробки 

диметилсульфоксидом (DMSO) 

Еякулят перепелів розділили на три групи: 1) контроль І – здійснювали 

відмивання сперми без застосування екзогенної ДНК; 2) контроль ІІ – 

проводили відмивання з використанням екзогенної ДНК; 3) з використанням 

DMSO – після відмивання сперму інкубували з екзогенною ДНК та 

0,3/ 3,0/ 20 % диметилсульфоксидом (DMSO («Sigma», США)) [54]. 

Трансфекція сперматозоїдів: плазмідну ДНК (10 мкг) обробляли 

0,3/ 3,0/ 20 %-им DMSO («Sigma», США) протягом 30 хв при кімнатній 

температурі. Зібрану перепелину сперму оцінювали на предмет рухливості 

та активності сперматозоїдів, після чого зразки еякуляту об'єднували. 

Близько 10 9 сперматозоїдів розводили в 600 мкл відмиваючого розчину для 
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подальших етапів відмивання. Після цього, сперматозоїди інкубували з 

трансфекційним розчином із загальним об’ємом 1 мл.  

Після проведення трансфекції оцінювали рухливість та життєздатність 

сперматозоїдів. Кількість сперматозоїдів визначали за допомогою камери 

Маклера [105, 109, 177, 305]. 
 

2.4. Проведення трансфекції сперматозоїдів за допомогою ліпосом 

 

При використанні ліпофектаміну («Invitrogen», США) для проведення 

трансфекції сперматозоїдів брали 60 мкг плазмідної ДНК, яку змішували з 

300 мкл середовища OPTI-MEM («Invitrogen», США). Одночасно 60 мкл 

препарату ліпофектаміну («Invitrogen», США) змішували також з 300 мкл 

середовища OPTI-MEM («Invitrogen», США). Розчини інкубували 5 хв при 

кімнатній температурі, потім об'єднували їх і також інкубували при 

кімнатній температурі 20 хвилин. Отриману сперму відмивали від сім’яної 

рідини. До сперматозоїдів додавали комплекс ДНК і ліпофектаміну, 

перемішували й інкубували при кімнатній температурі протягом години. 

Далі здійснювали штучне осіменіння перепілок [54, 81, 177, 305]. 

 

2.5. Спостереження GFP експресії 

 

Експресію гену GFP в бластодермі спостерігали під флуоресцентним 

стереомікроскопом SZX 12 («Olympus», Японія) протягом наступних 24 год 

культивування після запліднення ооцитів. 

Етапи бластодермального та ембріонального розвитку були 

класифіковані відповідно до класифікації Eyal-Giladi H. [169]. Для скринінгу 

розвитку ембріонів, бластодерму фарбували за допомогою барвника DAPI 

(4',6-діамідіно-2-феніліндол) [81, 169]. 
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2.6. Внесення модифікацій у геном за допомогою системи 

CRISPR/Cas9 

Створення вектора для експресії sgРНК. Вектор для експресії sgRNA 

має містити наступні елементи: бактеріальний оріджин реплікації для 

напрацювання вектора в бактеріях; бактеріальний селективний маркер для 

селекції трансформованих бактерій, що несуть вектор (наприклад, ген GFP); 

еукаріотичний промотор, що забезпечує ефективну транскрипцію в клітинах; 

послідовність sgRNA (починаючи з 5'-гуаніну); сигнал термінації 

транскрипції. Як зазначалося раніше, sgRNA складається з специфічної 

частини, представленої 20 нуклеотидами на 5'-кінці, і конститувної частини, 

яка є однаковою для всіх експеріментів (близько 100 нуклеотидів). Це 

означає, що вектори для експресії різних sgRNA будуть відрізнятися тільки 

20 нуклеотидами на 5'-кінці послідовності sgRNA [306]. 

У процесі наших досліджень, робота здійснювалась із сайтом інсерції 

одиночної направляючої РНК (sgRNA) – OVA (ovalbumin). Одним із 

початкових етапів був процес перевірки sgРНК на деструкцію сайту ОVA 

(цільовий сайт/мішень). Для цього гену-мішені були вибрані чотири цільові 

ділянки (Tg): OVATg 1–4 в екзоні 2 OVA, sgРНКзи були розроблені для 

кожної послідовності-мішені (рис. 2.7). Специфічні sgРНКзи (pX330-Neo-

OVATg 1–4) були сформовані та перевірені на їх здатність спричиняти 

деструктивний вплив на цільовий ген (аналіз на одноланцюговий відпал 

(SSA)). Репортерна плазміда pCAG-EGxxFP-OVA («Invitrogen», США), яка 

містила цільову ділянку для OVA, була спільно трансфікована з плазмідою 

pX330 («Invitrogen», США) в клітинах HEK293T («Invitrogen», США). Через 

два дні після трансфекції, клітини досліджували на ефект репарації ДНК 

генів-мішеней з використанням флуоресценції EGFP як маркера. За 

результатами оцінки інтенсивності флуоресценції, найбільш ефективною 

виявилась OVATg 3-версія, яка і використовувалась у подальшому. 
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Рис. 2.7. Схематичне зображення sgРНКаз, орієнтованих на сайт OVA. 
 
Протокол створення вектора для експресії sgРНК: 

I. Відпал і фосфорилювання нуклеотидів. Змішати в пробірці в 

зазначеному порядку: 

1) 6,5 мкл ddH2О («Invitrogen», США); 

2) по 1 мкл кожного з двох олігонуклеотидів gRNA F і gRNA R 

(«Invitrogen», США); 

3) 1 мкл T4 ДНК-лігазного буферу («Invitrogen», США); 

4) 0,5 мкл T4 PNK («Invitrogen», США); 

Об’єм розчину становить 10 мкл. 

Перемішати вміст пробірки піпетуванням, потім інкубують при 

наступному температурному режимі: 

1) 37 °С → 30 хв; 

2) 95 °С → 5 хв; 

3) рівномірне зниження температури до 25 °С по 5 °С в хвилину; 

II. Реакція рестрикції – лігування. Змішати в пробірці в зазначеному 

порядку: 

1) 6,5 мкл ddH2О («Invitrogen», США); 

2) 1 мкл T4 ДНК-лігазного буферу («Invitrogen», США); 

3) 0,1 мкл BSA («Invitrogen», США); 
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4) 0.4 мкл реакційної суміші, отриманої на етапі I (містить 

фосфорильовані дволанцюгові фрагменти ДНК); 

5) 1 мкл плазміди gRNA («Invitrogen», США); 

6) 0,5 мкл T4 ДНК лігази («Invitrogen», США); 

7) 0,5 мкл BsmBI («Invitrogen», США). 

Об’єм розчину становить 10 мкл. Лігазний буфер (T4 DNA Ligase 

Buffer («Invitrogen», США)) містить рибоаденозинтрифосфорну кислоту 

(рАТФ), яка руйнується при повторному розморожуванні та заморожуванні 

буфера. Тому не рекомендується використовувати розморожені аліквоти 

буфера повторно. Крім того, в разі неефективного лігування можна 

додатково додавати рАТФ (NEB P0756) в реакцію. 

Перемішати вміст пробірки піпетуванням, після цього інкубувати в 

наступному температурному режимі: 

1) 37 °С → 5 хв. 

На цьому етапі відбувається гідроліз вектора ферментом BsmBI 

(«Invitrogen», США). 

2) 20 °С → 5 хв. 

На цьому етапі відбувається лігування вставки і гідролізованного 

вектора. 

3) Повторити кроки 1 і 2 15-35 разів. 

На цьому етапі протокол може бути зупинений, продукт реакції II може 

протягом кількох годин зберігатися при температурі 10 °С або протягом 

декількох днів при температурі - 20 °С. 

Тестування sgРНК. У багатьох публікаціях показано, що ефективність 

роботи CRISPR/Cas9 може сильно залежати від вибору конкретної sgРНК. 

Тому перед початком експерименту слід провести тестування sgРНК.  

Тестування sgРНК за допомогою системи pDR. У початковій моделі 

плазміда pDR містить дві «неповноцінні» копії гена GFP, розділені геном 

селективного маркера пуроміцину, які не дають функціонального білкового 

продукту, але при запуску процесу гомологічної рекомбінації експресія GFP 
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відновлюється. В першу копію, яка знаходиться під промотором курячого β-

актину, злитого для посилення ефекту з CMV-енхансером, вбудований 

унікальний сайт впізнавання рідкісної рестриктази I-SceI, що містить кілька 

стоп-кодонів і порушує правильну рамку зчитування гена GFP. Оскільки 

жоден з відомих геномів ссавців початково не містить сайтів впізнавання 

даної рестриктази, її дія може бути спрямована виключно на векторну 

конструкцію. Друга копія представлена геномом GFP, усіченим з 5' і 3' 

кінців. В обох варіантах гену GFP присутні гомологічні одна одній 

послідовності, розділені 3.7 т.п.н., що в разі пошкодження плазмідної ДНК 

направляє репарацію за механізмом гомологічної рекомбінації [61, 306]. 

При утворенні дволанцюгового розриву на місці сайту рестрикції I-SceI 

існує декілька альтернативних варіантів розвитку репараційних подій. У 

першому випадку може відбуватися некросоверний варіант репарації 

дволанцюгових розривів (DSBR) – процес, при якому розрив репарується по 

гомологічному аналогу, представленому другою копією GFP. У другому 

випадку запускається механізм синтез-залежного відпалу ланцюгів, при 

якому також не відбувається обміну ділянками. Продуктом в обох випадках 

буде поява функціонального білка GFP [306]. 

Для того щоб використовувати pDR-систему при оцінці ефективності 

роботи комплексу «Cas9/напрямна химерна РНК», замість сайту I-SceI 

необхідно вбудувати обрану цільову послідовність, яка б розпізнавалася 

Cas9-нуклеазою. Білок Cas9, потрапляючи в клітину і зв'язуючись з 

направляючої молекулою РНК, буде впізнавати цільовий фрагмент і 

направлено вносити дволанцюговий розрив у попередньо доставлену в 

клітини pDR-векторну конструкцію. У разі коректної і стабільної роботи 

системи гомологічної рекомбінації в клітці буде виникати зелена 

флуоресценція вже на другу добу після етапу трансфекції. Таким чином, 

ефективність роботи системи CRISPR/Cas9 для конкретного геномного 

локусу може бути оцінена на проточному цитометрі прямопропорційно 

кількості GFP-позитивних клітин. 
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Тестовий експеримент з pDR-системою можна розділити на два 

основних етапи: попередня підготовка векторних конструкцій на основі 

плазміди pDR і проведення експерименту на клітинах з наступною детекцією 

GFP-позитивних клітин [306]. 

Матеріали: 

• Плазмідні вектори pDR GFP univ («Addgene», # 46085, США), hCas9 

(вектор для експресії гена Cas9, «Addgene», # 41815, США), pgRNA (вектор 

для експресії sgРНК, отриманий на етапі 2). 

• Олігонуклеотиди. Прямий та зворотній олігонуклеотидні праймери 

cконструйовані таким чином, щоб продукт ПЛР отриманий за їх допомогою 

був фланкурований сайтами рестрикції XhoI і Psp124BI та містив цільову 

послідовність для впізнавання Cas9-нуклеаз. Вбудовування синтезованого 

фрагмента в першу з копій гена GFP pDR -плазміди повинна приводити до 

зсуву рамки зчитування даного гена і, як наслідок, до порушення експресії 

зеленого білка. 

• Ферменти XhoI (Neb, R0146S), T4-лігаза (Neb, M0202), Taq- 

полімераза («Sibenzyme», E337, РФ), Psp124BI («Sibenzyme», E107, РФ), 

буфер Cut Smart (Neb, B7204S), («Sibenzyme», РФ). 

• NaCl (розчини з концентраціями 5 мM і 1 M), («Sibenzyme», РФ). 

• Буфер TE (10 мM Tris HCl, 1 мM EDTA). 

• Компетентні клітини, наприклад XL1-Blue Supercompetent Cells 

(«Neb», C2992, США). 

• Клітинна лінія Phoenix («Thermo Fisher Scientific» США). 

• Ампіцилін (100 мг / мл) («Sigma», A9393, США). 

• Pen / Strep (суміш пеніцилін-стрептоміцин, робоча концентрація 

100 од / мл пеніцилін, 100 мкг / мл стрептоміцин, 11074440001 «Roche», 

США). 

• Набір для виділення плазмідної ДНК («Biosilica PLD-100», РФ). 

• Ліпофектамін Lipofectamine 3000 Transfection Reagent («Thermo Fisher 

Scientific», L3000001, США). 
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• Бактеріальне середовище LB (описана вище). 

• Середовища Opti-MEM (Opti-MEM I Reduced Serum Medium, «Thermo 

Fisher Scientific», 11058021, США), DMEM (DMEM, high glucose, GlutaMAX 

Supplement, HEPES, «Thermo Fisher Scientific», 32430027, США). 

• Fetal Bovine Serum («Thermo Fisher Scientific», 10270, США). 

• GlutaMAX Supplement («Thermo Fisher Scientific», 35050061, США). 

• Середовище для клітин Phoenix (DMEM + 10 % FBS + 1 % GlutaMax + 

1 % PenStrep) («Sigma», США). 

Устаткування: 

• Електропоратор, в разі використання електрокомпетентних клітин 

(MicroPulser Electroporator, «Bio-rad», США), і спеціалізовані кювети (Gene 

Pulser / MicroPulser Cuvette, «Bio-Rad», США). 

• Ампліфікатор (T100 Thermal Cycler, «Bio-Rad», США). 

• Термостат з температурним діапазоном 25-95 °C. 

• Пластикові чашки Петрі (d = 10 см). 

• Флуоресцентний мікроскоп Axioskop 2 Plus («Carl Zeiss Microscopy», 

LLC, США). 

• Проточний цитометр BD FACS Aria II («BD Biosciences», США) або 

аналог з можливістю детекції сигналу GFP.  

Протокол дизайну і клонування плазмідних конструкцій pDR- тестової 

системи: 

1. Розвести одноланцюгові олігонуклеотиди до концентрації 100 мM. 

Для відпалу в 1.5 мл пробірку додати ~ 1.5 мкл кожного з олігонуклеотидів 

(2–4 мкг), 5 мкл NaCl (стічна концентрація 5 мМ) і довести об'єм суміші до 

50 мкл буфером TE («Invitrogen», США). Інкубувати реакційну суміш при 

95 °С протягом 5 хв, потім знижувати температуру на 0,5 °С кожні 20 с до 

досягнення 25 °С. У наступних реакціях використовувати робочу 

концентрацію дволанцюгових олігонуклеотидів 20 нг / мкл. Зберігати суміш 

при + 16 °С. 
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2. Для лінеаризації плазміди і отримання липких кінців обробити 

вектор pDR GFP univ ендонуклеазами рестрикції XhoI і Psp124BI 

(«Invitrogen», США). Для цього в одній пробірці слід змішати 2 мкл буфера 

Cut Smart, по 1 мкл кожної з рестриктаз XhoI і Psp124BI, 2–3 мкг плазмідної 

ДНК і довести обсяг реакції до 20 мкл додаванням ddH2O. Інкубувати 2–

4 год при 37 °С («Invitrogen», США). 

3. Інактивувати ферменти нагріванням при 80 °С протягом 20 хв. 

4. На основі лінеаризованого плазмідного вектора pDR GFP univ 

(«Invitrogen», США) зібрати векторну конструкцію із вбудованою цільовою 

нуклеотидною послідовністю, яка розпізнається Cas9-нуклеазою 

(«Invitrogen», США), поставивши лігазну реакцію з T4-лігазою («Invitrogen», 

США) по запропонованому протоколу. Для цього в пробірку слід додати 

2 мкл лігазного буфера («Invitrogen», США), 1 мкл T4-лігази («Invitrogen», 

США), 30–50 нг вектора, 10–20 нг цільового дволанцюгового 

олігонуклеотиду і довести об’єм розчину до 20 мкл додаванням ddH2O 

(«Invitrogen», США). Рекомендоване співвідношення клонуючого вектора до 

олігонуклеотидного вбудовуваного фрагменту 1:3. Інкубувати при кімнатній 

температурі протягом 10–20 хв. 

5. Інактивувати дію лігази нагріванням до 65 °C протягом 10 хв. 

6. Для напрацювання цільової плазмідної конструкції необхідно 

трансформувати бактеріальні компетентні клітини інактивованою лігазною 

сумішшю. Для трансформації потрібно трикратно розбавити інактивовану 

лігазну суміш додаванням ddH2O («Invitrogen», США), щоб зменшити 

кількість солей, початково присутніх в лігазному буфері.  

7. На наступний день слід проаналізувати бактеріальні колонії на 

наявність клонуючого вектора з цільовим вбудуванням методом ПЛР з 

використанням наступних праймерів: forward - використовувати top-праймер, 

замовлений для синтезу цільового олигонуклеотиду, reverse - 

5'cttgtacagctcgtccatgc3'. Рекомендується використовувати класичний протокол 

приготування ПЛР-реакції на 25 мкл, за тим винятком, що замість виділеної 
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ДНК використовувати невеликий фрагмент бактеріальної колонії. 

Оптимальні умови ПЛР для даного набору праймерів і Taq- полімерази 

наведені в табл. 2.4. Цільовий ПЛР-продукт повинен мати розмір 636 п.н. і 

може бути детектований методом гель-електрофорезу в 2 % агарозному гелі 

[61, 306]. 

Таблиця 2.4  

Умови ПЛР для детекції цільового вбудовування в pDR-вектор 

№ етапу Температура, °C Тривалість, с Кількість циклів 

Етап I 95 300 1 

Етап IІ 

95 30 

25–30 59 30 

72 60 

Етап IІІ 72 300 1 

Етап IV 16 ∞  

 
8. Для ампліфікації цільової векторної конструкції вибрати одиничну 

позитивну колонію клітин використовуваного штаму і поставити з неї нічну 

культуру на живильному середовищі LB (5-10 мл) в присутності антибіотика 

ампіциліну з кінцевої концентрацією 100 мкг / мл («Invitrogen», США). 

9. Плазмідну ДНК виділяли за допомогою комерційного набору 

(«Biosilica PLD-100», РФ) згідно інструкції виробника. 

10. Для перевірки отриманої векторної конструкції на базі pDR GFP 

univ («Addgene», # 46085, США) на наявність необхідної вбудови, проводили 

секвенування по Сенгеру («Addgene», США). Рекомендовані параметри 

реакції секвенування наведені в табл. 2.5. 

 

 

 



77 

Таблиця 2.5 

Умови реакції секвенування по Сенгеру 

№ етапу Температура, °C Тривалість, с Кількість циклів 

Етап I 96 1 1 

Етап IІ 

96 10 

40 50 10 

60 240 

 

Оцінка ефективності роботи системи CRISPR/Cas9 за допомогою 

плазмідних конструкцій pDR-тестової системи. Після того як всі pDR-

конструкції, а також ключові компоненти системи CRISPR/Cas9 зібрані і 

перевірені на відповідність референсним послідовностям, можна приступати 

до тестового експерименту на клітинних культурах. Для подальшої роботи 

зазвичай використовуються клітини HEK293 («Invitrogen», США) або їх 

аналоги («Phoenix», 293T, США), які швидко діляться і ефективно 

трансфікуються. 

1. Попередньо, за кілька днів до експерименту по трансфекції, 

необхідно розморозити клітини і наростити їх до рекомендованої щільності 

(70-90 %). Рекомендовано використовувати розсадження на 12-лункових 

планшетах по (4–8) × 10 5 клітин на лунку. 

2. Провести трансфекцію ліпофектаміном 3000 («Invitrogen», США) по 

стандартному протоколу з використанням P3000TM Enhancer-реагенту 

(«Invitrogen», США), з максимально рекомендованою концентрацією 

ліпофектаміна, на середовищі Opti-MEM («Invitrogen», США). Слід 

використовувати співвідношення плазмідних векторів 2.4: 1: 2.2, розраховане 

виходячи з розмірів конструкцій, Cas9 (9553 п.н.): GRNA (3975 п.н.): 

PDR (8661 п.н.). 
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3. Інкубувати клітини протягом 6–8 год в термостаті при стандартних 

умовах (37 °С і 5 % CO2), потім змінити середовище на спеціалізоване для 

фібробластів і залишити інкубуватися ще на 20–36 год. 

4. Появу зеленого світіння можна спостерігати з використанням 

флуоресцентного мікроскопа через 10–12 год після етапу трансфекції. 

5. За нашими оцінками, світіння GFP досягає максимума на другу добу 

після трансфекції. Саме в цей час оптимально оцінювати кількість клітин, які 

світяться на проточному цитометрі. Чим більше клітин експресують зелений 

флуоресцентний білок, тим краще працює Cas9-нуклеаза, вносячи 

дволанцюговий розрив в тестову pDR-конструкцію,  і таким чином відбирати 

найбільш перспективні напрямні РНК [306]. 
 
2.7. Генетична модифікація генеративних та ембріональних клітин 

перепела за допомогою системи CRISPR/Cas9 

Матеріали: 

• Середовище для ЕК клітин: середовище DMEM з 4,5 г / мл глюкози 

(«Thermo Fisher Scientific», 32430-100, США), 7,5 % FBS для ЕК клітин 

(«Thermo Fisher Scientific», 16141079, США), 7,5 % KSR («Thermo Fisher 

Scientific», 10828-028, США), 1X GlutaMAX («Thermo Fisher Scientific», 

35050038, США), 1X NEAA («Thermo Fisher Scientific», 11140050, США), 1X 

пеніцілін-стрептоміцин («Thermo Fisher Scientific», 15140122, США), 

1000 од / мл LIF (PolyGene, PG-A1140-0100) . 

• 2i інгібітори: PD0325901 («Sigma-Aldrich», PZ0162, США), стокова 

концентрація 1 мМ, робоча концентрація 1 мкМ; CHIR99021 («Sigma-

Aldrich», SML1046, США), стокова концентрація 3 мМ, робоча концентрація 

3 мкМ. 

• Трипсин-ЕДТА 10X 0,5 % («Thermo Fisher Scientific», 15400054, 

США), робоча концентрація 0,05 %. 

• Желатин («Sigma», G1890, США). 
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• Мітоміцин C («Sigma», M4287, США). Cтокова концентрація 

200 мкг / мл, рекомендована робоча концентрація 10 мкг / мл, ми 

використовуємо 5 мкг / мл. Тривалість обробки 2–3 год. Так як мітоміцін C 

дуже токсичний, після обробки необхідно не менше трьох разів промити 

клітини фосфатним буфером. 

• Opti-MEM I («Thermo Fisher Scientific», 11058021, США). 

• Пуроміцин («Thermo Fisher Scientific», A1113803, США). Cтокова 

концентрація 1 мг / мл, рекомендована робоча концентрація 1-10 мкг / мл, ми 

використовували 2 мкг / мл. Тривалість селекції 2–7 днів, в день пересіву 

клітин додавати антибіотик не можна. 

• Генітицин (сульфат G418) («Sigma», A1720, США). Стокова 

концентрація 100 мг / мл, рекомендована робоча концентрація 100–

1000 мкг / мл, ми використовували 400 мкг / мл. Тривалість селекції не 

менше 7 днів. 

• Ліпофектамін 3000 («Thermo Fisher Scientific», L3000001, США). 

• Середовище для заморозки клітин: 90 % KSR і 10 % ДМСО 

(«Amresco», Am-0231, США). Заморозка клітин проводиться в 

кріоконтейнері («Thermo Fisher Scientific», 5100-0001, США), зберігання в 

рідкому азоті. 

Протокол: 

1. ЕК клітини культивувати в середовищі для ЕК клітин. Для пересадки 

використовувати 0,05 %-ий трипсин-ЕДТА («Sigma», США). Залежно від 

завдання ЕК клітини розсаджувати на пластик, покритий тільки 0,1 %-им 

желатином, або додатково використовувати інактивовані мітоміцином C 

ембріональні фібробласти (фідер) в концентрації 15 тис. кл. / см2. ЕК клітини 

краще ростуть у присутності фідера, однак при додаванні антибіотиків фідер 

не можна використовувати. Властивості ЕК клітин при переносі з фідера на 

желатин змінюються. Якщо ЕК клітини повністю змінюють морфологію, 

можна використовувати 2i інгібітори або кондиціоноване середовище: через 

день після розсадки промити клітини фосфатним буфером і додати ЕК 
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середовище. На наступний день зібрати кондиціоноване середовище, 

профільтрувати через фільтр 0,22 мкм і добавити LIF («Thermo Fisher 

Scientific», США). 

2. ЕК клітини слід розсаджувати так, щоб на наступний день (день 

проведення трансфекції) щільність культури була 50 – 80 %. Трансфекцію 

слід проводити за допомогою ліпофектаміну 3000 («Invitrogen», США) 

відповідно до рекомендацій виробника, використовуючи рекомендовану 

виробником кількість P3000 реагенту («Invitrogen», США) і середнє від 

рекомендованого ліпофектаміну 3000 («Invitrogen», США). Для трансфекції 

змішати плазміди phCas9 (або Cas92AGFP) і pgRNA в співвідношенні 1: 1 

(для внесення INDEL) або phCas9 (або Cas92AGFP), pgRNA і вектор для 

гомологічної рекомбінації в співвідношенні 1: 1: 1 (для отримання 

вмонтування конструкції за механізмом гомологічної рекомбінації). Суміш 

ДНК, P3000 і ліпофектаміну 3000 («Invitrogen», США) готувати в середовищі 

Opti- MEM I («Invitrogen», США), додавати до клітин в ЕК середовищі, 

культивувати до наступного дня і на наступний день змінити середовище 

[213, 242, 306]. 

Селекція клітин з компонентами системи CRISPR/Cas9. Для відбору 

генетично трансформованих клітин можна використовувати флуоресцентні 

білки (GFP і т. д.). 

При використанні плазміди Cas92AGFP («Addgene» # 48138, США), що 

кодує GFP і Cas9, з'єднані через 2A пептид, за світінням GFP на перший-

другий день після трансфекції можна відібрати клітини з експресією 

білка Cas9 [213, 242, 306]. 

Селекція спрямованої модифікації геному. Наступний варіант селекції 

полягає у використанні для відбору клітин експресії введеної конструкції. 

При необхідності можна ввести в геном GFP або інший флуоресцентний 

білок і відбирати клони зі «встройкою» [213, 242, 306]. 

Аналіз генетичної модифікації: 

А. Аналіз на присутність INDEL: 
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- розробити праймери, що фланкирують область генетичної 

модифікації. (Експрес-аналіз клонів можна проводити за допомогою 

електрофорезу в 3 %-ому агарозному гелі);  

- для підтвердження генетичної модифікації необхідно провести 

секвенування. 

Б. Аналіз спрямованої модифікації генома в випадку інсерції 

генетичного матеріалу: 

- необхідно розробити праймери, що фланкирують обидві границі 

трансгену; 

- правильність вбудовування необхідно підтвердити секвенуванням; 

- при аналізі делеції розробити праймери, фланкируючі очікуване місце 

розриву, провести ПЛР і в разі наявності продукту очікуваної довжини 

підтвердити секвенуванням [213, 242, 306]. 
 

2.8. Підготовка вектору CRISPR/Cas-GFP для мікроін'єкції 

 

Попередньо готували робочі розчини для ін'єкції з розрахунку 

50 нг / мкл мРНК Cas9 і 10 нг / мкл sgРНК («Invitrogen», США). Для 

зручності та економії розчинів використовували пробірки об'ємом 200 мкл, в 

які поміщалось по 15 мкл розчину РНК. Попередньо пробірки промивали 

водою (RNase free) («Invitrogen», США) для видалення мікропилинок 

пластика. Отримані аліквоти готових розчинів зберігали при 80 °С. Після 

ін'єкції аліквоти робочих розчинів повторно не заморожували [60, 213, 242]. 

 

2.8.1. Підготовка сперми для проведення інтрацитоплазматичної 

ін'єкції сперматозоїда в комплексі з розчином Triton X-100 та 

CRISPR/Cas-GFP вектором 

Для введення гену був використаний CRISPR/Cas-GFP вектор [294]. 

Для роботи із зібраним еякулятом використовували середовище NIM (nuclear 

isolation medium) («Sigma», США) [296], як описано Мідзусімою та співавт. 
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[232]. П'ятдесят мікролітрів 0,5 %-ого розчину Triton X-100 («Sigma», США) 

додавали до 450 мкл суспензії сперми в NIM («Sigma», США). Сперматозоїди 

центрифугували протягом 1 хвилини при 20000 об. / хв. при температурі 2 оС, 

ретельно промивали в 1 мл охолодженого до нульової температури 

середовища NIM («Sigma», США) і розсуспендовували. В подальшому 

сперму доводили до концентрації 2 х 105 сперматозоїдів на мілілітр у 

середовищі NIM («Sigma», США). Частина сперми використовувалася для 

ICSI. Один мікролітр фрагменту ДНК змішували з 9 мкл суспензії сперми 

піпетуванням, доводячи до кінцевої концентрації ДНК-фрагменту – 

7 мкг / мкл, в подальшому інкубуючи протягом 1 хв. на льоду. Потім дану 

суміш змішували з 12 %-им полівінілпіролідоном («Sigma», США) [61, 242]. 

 

2.8.2. Оцінка ступеня пошкодження клітинних мембран 

сперматозоїдів 

Для візуалізації використовувалось подвійне фарбування SYBR і PI. 

SYBR (Компонент A): 100 мкл 1 мМ розчину DMSO. Propidium iodide (РІ) 

(Компонент B): 5 мл 2,4 мМ розчин. Набір для фарбування LIVE / DEAD 

sperm viability kit («Thermo Fisher Scientific», США). Яскраво-зелене світіння 

давали неушкоджені сперматозоїди, червоним світилися сперматозоїди з 

пошкодженими мембранами. Зразки досліджували під флуоресцентним 

мікроскопом TE 2000U («Nikon», Японія) (рис. 2.8).  

  

Рис. 2.8. Пошкоджуючий вплив Triton X-100 на клітинні мембрани 

перепелиних сперматозоїдів: А – контроль; Б – сперматозоїди оброблені 

Triton X-100.  
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2.9. Інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїда (ICSI) 

 

Незапліднена яйцеклітина вилучається з передньої частини ділянки 

магнуму (білкового відділу яйцеводу) протягом 1 години після попадання 

ооцита через воронку в яйцевід. В цій ділянці яйцеклітини покриті тонким 

шаром білку, без шкаралупи. Кожній яйцеклітині здійснювалась 

мікроін'єкція одного сперматозоїда разом із супровідними реагентами. ЕС 

вводили в кількості 2 нг. Загальний об’єм введеної суміші складав 1 нл. Всі 

процедури, для ICSI були виконані, як описано A. Hrabia і співавт. (2003) та 

S. Mizusima (2008). Розчин ЕС та інші супровідні реагенти затягувались 

першими в мікроін'єкційну голку («COOK», Австралія), використовуючи при 

цьому інвертований мікроскоп IX70 («Olympus», Японія), за цим відбувалося 

втягування сперматозоїда в цю ж мікроін'єкційну голку. Яйцеклітину 

поміщали в середовище DMEM («Sigma», США) в пластиковій чашці Петрі 

(35 × 18 мм, «Nunclon», США), а потім здійснювали мікроін'єкцію в 

центральну частину зародкового диска ооциту на глибину 30–50 мкм за 

використання мікроманіпуляторів та стереомікроскопу SZ11 («Olympus», 

Японія). Швидкість введення (впорскування) складала – 6 нл / хв. Так як 

зародковий диск перепелиних яєць є непрозорим, завершення ін'єкції 

підтверджувалось візуально шляхом спостереження набряку в місці ін'єкції 

під стереомікроскопом. Після цього проводили культивування ооцитів [59, 61 

242, 306]. 

Комплексна система культивування включала три стадії і базувалася на 

використанні яєчної шкаралупи як ємності для культивування та рідкого 

білку, розведеного розчином солі – як живильного середовища. На першій 

стадії культивування, яка тривала протягом 24 годин (після мікроін'єкції), 

ін'єктовану яйцеклітину поміщали в шкаралупу з віконцем, що містила 

невелику кількість живильного середовища, так, щоб зародковий диск не був 

закритий. Протягом цієї стадії, ембріон розвивається на жовтку від однієї 

клітини до бластодерми з 60000 клітин. Потім шкаралупа заповнювалася 



84 

розведеним білком, щоб повністю занурити ембріон, і віконце в шкаралупі 

закривалось липкою стрічкою. Друга стадія тривала 65 годин і за цей час мав 

розвинутися ембріон з функціонуючим серцем. Для третьої і найдовшої 

стадії, яка тривала до вилуплення, ембріон з його жовтком і живильним 

середовищем, переміщували в другу, більшу за розміром шкаралупу. Це 

забезпечувало штучний повітряний простір, необхідний протягом 

парафетального періоду, коли ембріон починає дихати атмосферним 

повітрям своїми легенями і готується до вилуплення. Перед початком 

легеневої вентиляції (за 1–2 дні до вилуплення) плівка, якою закривали отвір 

в шкаралупі, перфорувалась для пропуску повітря в повітряну камеру яйця, 

крім цього, заклеюючу плівку злегка послаблювали для полегшення процесу 

вилуплення. Оскільки яйцеклітини для мікроін'єкції отримували під час її 

руху вниз по яйцеводу, то під час інкубації протягом стадії I 

використовувався температурний режим яйцеводу, внаслідок чого 

температура в інкубаторі складала 41,5 °C при відносній вологісті 75 % та 

рівні вуглекислого газу 5 %. У кінці першої стадії був короткий період при 

температурі 24 °C (кімнатна температура), щоб імітувати яйцекладку 

(знесення яйця). Інкубаційні умови протягом стадій II і III були змінені в 

порівнянні з традиційно використовуваними у птахівництві: відносна 

вологість піднята приблизно до 75 %, потім здійснювали її зменшення 

приблизно до 65 % (перед стадією вилуплення). На другій стадії, частота 

поворотів була збільшена до чотирьох разів на годину. Під час третьої стадії 

кут повороту зменшувався, щоб запобігти торканню ембріоном липкої 

плівки, яка закривала отвір в шкаралупі [61, 306]. 

 

2.10. Методичні підходи до кріоконсервації сперматозоїдів 

японського перепела (Coturnix japonica)  

У дослідженні брали участь 70 самців японського перепела віком 3–

6 місяців. Птахи перебували в спеціальних клітках по сім особин в кожній 

при 14-ти годинному світловому дні. Забір сперми здійснювали за 
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допомогою стимуляції з використанням самок. Порції еякуляту отримували 

два рази на тиждень. Разовий об’єм сперми на особину складав 10–35 мкл. 

Інвентар для забору сперми прогрівали до +38 – 40 оС. Після отримання 

еякуляту встановлювали кількість живих та рухливих сперматозоїдів, для 

підрахунків використовували камеру Маклера. Для проведення 

кріоконсервації сперму розводили (1 : 2) з цитратом яєчного жовтка, а потім 

додавали кріопротектор (5 %-ий диметилсульфоксид («Sigma», США)). 

Період врівноваження після даного розведення складав 2 год при 5 °С; після 

цього розбавлені зразки сперми були завантажені в кріосоломинки (0,25 мл, 

при 5 °С) і перенесені в заморожувальну установку («Integra Planner 

Kryosave», США) із запрограмованою морозильною камерою, де 

температура знижувалась ступінчастим чином. Початкова температура 

становила 5 °C з подальшим охолодженням до -20 °С зі швидкістю  

1 °С / хв., після чого кріосоломини піддавали впливу парів рідкого азоту  

(-70 °C) протягом п'яти хвилин, а потім поміщали в рідкий азот (-196 °C) для 

подальшого зберігання в ньому. Заморожені соломинки відтаювали після 

тижня або більше при 5 °C протягом 5 хв. Після відтаювання оцінювали 

кількість живих та рухливих сперматозоїдів через певні відрізки часу: 0, 30, 

60 і 90 хв [300]. 

 

2.11. Методичні підходи до роботи з ембріональними клітинами 

 

2.11.1. Приготування фідерного моношару 

 

Клітини фідерного моношару клітин STO (мишачі ембріональні 

фібробласти), перебували в 1,5 мл флаконах для кріоконсервації в 

замороженому вигляді. Кількість клітин у флаконах була незмінною і 

становила 250 тис. Культивування STO клітин відбувалося в середовищі 

DMEM («Sigma», США) + 10 %-ва FBS (ембріональна теляча сироватка) 

(«Sigma», США) + глютамін + NEAA 1% + гентоміцин 5 % + піруват натрію 
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1,5 % + Цистиамін - 1,12 % («Sigma», США). Культивування клітин 

проводили в інкубаторі, що забезпечує 95 %-ву відносну вологість повітря, 

температуру 38 °С і рівень СО2 – 7 % («Sanyo», Японія). Клітини відтаювали 

при температурі 40 °С на водяній бані, потім клітини поміщали в 

середовище культивування і переносили у флакони для культивування з 

площею поверхні культивування 25 см2. Пасажування клітин проводили на 

6–7 добу культивування при 80 % – 100 % щільності моношару. Культуру 

клітин промивали 1 мл Trypsin-EDTA («Sigma», США) і інкубували з 0,25 %-

им розчином Trypsin-EDTA («Sigma», США) при 38 °С протягом 5 хвилин, 

піпетували, клітинну суспензію збирали і розсівали в 2 флакони для 

культивування. У кожен флакон додавали культуральне середовище. 

Клітини культивувалися до 2–3 пасажів [81, 96]. 

При досягненні клітинами 80–90 % конфлюентності для зниження 

мітотичної активності, обробляли розчином Mitomicin С («Sigma», США). 

Для цього в середовище культивування додавали Mitomicin С («Sigma», 

США) з розрахунку 10 мкг / мл, клітини інкубувались протягом 2 годин. 

Далі видаляли середовище і промивали клітини тричі розчином PBS 

(«Sigma», США) без кальцію та магнію [81, 96]. 

Суспензію клітин 2–3 флаконів об'єднували, центрифугували при 

300 об. / хв., 5 хв. Супернатант видаляли, клітини розсуспендовували в 

середовищі DМЕМ («Sigma», США) з вмістом фетальної сироватки крові 

10 % і DMSO 10 % («Sigma», США). Здійснювали підрахунок клітин в 

камері Горяєва [81]. 

Клітини поміщали в соломинки в обсязі 150–160 мкл (200 тисяч 

клітин) інкубували 10–15 хв при кімнатній температурі. Заморожування 

здійснювали на програмованому пристрої Cryologic («Cryologic», Австралія). 

Програма для заморожування: з +20 оС до -7 оС із швидкістю 1 °С / хв, сідінг, 

і далі до 36 °С зі швидкістю 0,3 °С / хв. з наступним перенесенням в рідкий 

азот [81, 96]. 
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2.11.2. Процес приготування ембріонального екстракту 

 

Запліднені яйця інкубували в інкубаторі протягом 7 діб. Готували 

фосфатно-сольовий розчин - PBS («Sigma», США). На лід поміщали 

стаканчик з охолодженим PBS («Sigma», США). Гомогенізували ембріони 

спочатку за допомогою 20 мл шприца без голки, потім з голкою. Гомогенат 

переносили в конічну пробірку об’ємом 50 мл («Corning», США). Пробірку з 

гомогенатом охолоджували в рідкому азоті протягом 15 хвилин. Потім 

розморожували, поміщаючи пробірку в теплу воду (37 °С). Процедуру 

охолодження і відтавання проводили двічі. Центрифугували при 

охолодженні 4 °С при 20000 об. / хв., протягом 30 хвилин. Відбирали 

супернатант. Фільтрували супернатант через акриловий фільтр («Pall 

corporation», США) з подальшим одяганням на 20 мл шприц. Фільтрат 

фасували по 1,5 мл в пробірки для заморожування («Corning», США), 

маркували і поміщали в рідкий азот для зберігання [81, 96]. 

 

2.11.3. Виділення ембріональних клітин та умови їхнього 

культивування 

Первинні зародкові клітини виділяли з гонад шестиденних ембріонів 

перепелів. Для цього ізольовані ембріони поміщали під бінокуляр і в розчині 

PBS («Sigma», США) за допомогою скальпеля і препаровальной голки з 

ембріона спочатку виділяли мезонефроз, на поверхні якого розташовуються 

гонади, а потім від мезонефрозу відокремлювали і самі гонади. Ізольовані 

гонади поміщали в 0,25 %-ий розчин трипсину з 0,53 мМ (Trypsin-EDTA 

«Sigma», США) на солях Хенкса без Са 2+ і Mg 2+, інкубували 10 хвилин при 

37 °С, потім гонади промивали в розчині PBS («Sigma», США) декілька раз і 

розсуспендовували в культуральному середовищі [81, 221, 301]. 

Бластодермальні клітини виділяли з неінкубованих запліднених яєць 

перепелів. Для цього ізолювали бластодиск з яйця за допомогою кільця з 

фільтрувального паперу, який накладали на жовток навколо бластодиска, 
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потім ножицями вирізали кільце з прикріпленим до нього бластодиском і 

стінкою жовтка. Бластодиск поміщали в розчин PBS («Sigma», США) і під 

бінокуляром відокремлювали від жовтка. Диски переносили в пробірку з 

культуральним середовищем і розсуспендовували [81, 258]. 

Культивування гонадних клітин, проводили в 96-ти лункових 

планшетах. Використовували наступний склад культурального середовища: 

Knockout DMEM («Sigma», США), яке містило 10 % FBS (ембріональну 

телячу сироватку) («Sigma», США), 2 % курячої сироватки («Sigma», США), 

6 мг / мл мишачого фактора лейкемії (LIF) («Sigma», США), 5 мг / мл 

основного фактору росту фібробластів, 5 мг / мл фактора стовбурових 

клітин, 0,1 мМ β-меркаптоетанолу, розчин незамінних амінокислот, 1 мМ 

пірувату і 2 мМ глутаміну («Sigma», США). Заміну середовища проводили 

один раз на 5 діб. Для посіву використовувалися різні концентрації гонадних 

клітин, а саме, 10, 20 і 30 тис. клітин на лунку 96-лункового планшета [81, 

263, 297]. 

Бластодермальні клітини культивували в 96-ти лункових планшетах з 

використанням Knockout DMEM («Sigma», США) з додаванням 10 % FBS 

(«Sigma», США), 6 мг / мл мишачого LIF («Sigma», США), 0,1 мМ β-

меркаптоетанолу, розчин 1X розчину незамінних амінокислот, 1 мМ 

пірувату і 2 мМ глутаміну («Sigma», США). За добу до культивування лунки 

96-и лункового планшета желатинізували 0,1 %-им розчином желатину 

(«Sigma», США) і засівали фідерними клітинами (клітини лінії STO в 

концентрації 10 4 на см2, оброблені мітоцином («Sigma», США)). При 

пожовтінні середовища робили часткову його заміну. При пасажуванні 

клітинну массу знімали 0,25 %-им розчином трипсину [81, 96]. 

При культивуванні бластодермальних клітин з ембріональних 

екстрактом використовували наступний склад середовища для 

культивування (із розрахунку на 25 мл готового середовища) [81]: 

1) DMEM глюкоза 4,5 г / л («Gibco», США) – 19,8 мл; 

2) FBS («Sigma», США) – 3,75 мл; 
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3) L - глутамін («Sigma», США) – 0,25 мл; 

4) β - меркаптоетанол («Sigma», США) – 0,25 мл; 

5) гентаміцин («Sigma», США)–0,125 мл; 

6) ембріональний екстракт – 0,625 мл. 

Клітини культивувалися в 48-лункових планшетах. Попередньо лунки 

желатинізували шляхом додавання в лунку 0,5 мл 0,1 %-ого розчину 

желатину, з експозицією протягом 30 хв. і його видаленням [81, 96]. 

Далі в лунку засівалися мітотично неактивні STO клітини в 

концентрації 10000 клітин у лунку. Для культивування STO клітин 

використовували середовище для культивування на ембріональному 

екстракті. Планшет з клітинами поміщали в СО2-інкубатор на ніч (t = 38 °С, 

7 % СО2). Наступного дня оцінювали стан STO клітин, проводили посів 

бластодермальних клітин. Обсяг середовища для культивування становив 

600 мкл. Проводили щоденний контроль росту клітин і повну заміну 

середовища для культивування (середовище з екстрактом). При розростанні 

клітин (близько 100 % конфлюентності) проводили послідовні пасажування 

клітин. Із лунки з клітинами відбирали половинний об'єм середовища 

(300 мкл) в чисту лунку, додавали 300 мкл нового середовища. Відбирали 

залишкове середовище з клітин, промивали розчином PBS («Sigma», США) 

(500 мкл), відбирали його і знову додавали PBS («Sigma», США) (500 мкл). 

Інкубували при кімнатній температурі 2 хв, спостерігаючи за клітинами під 

мікроскопом, зливали PBS («Sigma», США), додавали суміш старого та 

нового середовищ (600 мкл); акуратно пікетували і розливали по 300 мкл в 

заздалегідь приготовані лунки STO. Поміщали клітини в СО2-інкубатор, 

проводили контроль росту і заміну середовища [81, 221, 263, 301]. 
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2.12. Гістохімічне та імуногістохімічне фарбування ембріональних 

клітин 

Для фарбування ембріональних клітин на присутність глікогену 

використовувався набір реагентів для визначення в лейкоцитах глікогену 

(полісахаридів) («Абрис + », РФ), в основі методики лежить PAS - реакція за 

методом Мc Manus [81, 91]. 

Для префіксації на предметному склі висушені на повітрі краплі і 

мазки суспензії культури гонадних клітин фіксували протягом 1 хв. у 10 %-

ому розчині формаліну на спирту (96 о етанол («Sigma», США)), промивали 

1 хв. у проточній воді. Потім препарати поміщали в йодну кислоту (1 %-ий 

водяний розчин) на 5–7 хв., після чого промивали в дистильованій воді і 

висушували з допомогою фільтрувального паперу. Потім препарати 

поміщали в реактив Шиффа («Sigma», США) на 15 хвилин і промивали в 

проточній воді протягом 5 хвилин. Після висушування препарати оцінювали 

під світловим мікроскопом Eclipse E200 («Nikon», Японія) при збільшенні 

х 40. Глікоген забарвлювався в яскраво-малиновий (фуксиновий) колір [81]. 

Фарбування бластодермальних клітин на SSEA-1 антиген («Santa Cruz 

biotechnology», США) проводили в 96-лункових планшетах, де і 

культивувалися бластодермальні клітини. Аспірували середовище для 

культивування клітин, клітини промивали тричі розчином PBS («Sigma», 

США). До клітин додавали первинні антитіла - SSEA-1 (480): sc-21702 

(«Santa Cruz biotechnology», США) в робочій концентрації 0,1 мг / мл в 

об'ємі 20 мкл на лунку. Інкубацію з антитілами проводили 1 год., накривши 

планшет кришкою при кімнатній температурі [81]. 

Далі проводили 3-х кратну відмивку в обсязі 200 мкл буферу для 

відмивання (PBS +0,1 % желатину + 0,02 % натрію азиду (Sigma, США)). У 

лунки з клітинами вносили кон'юговані з флуорохромом вторинні антитіла 

CD 15 («Santa Cruz biotechnology», США) пo 20 мкл в робочій концентрації 

0,1 мг / мл. Накривали кришкою і інкубували при кімнатній температурі 

протягом 30 хвилин. Далі промивали тричі буфером для відмивання [91]. 
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Детекцію світіння флуорохрому проводили під флуоресцентним 

мікроскопом Eclipse Ni-U («Nikon», Японія), відзначаючи зелене свічення.  

Бластодермальні клітини на присутність лужної фосфатази фарбували 

в 96 лункових планшетах. Клітини фіксували в 10 %-ому розчині формаліну 

в абсолютному метанолі при температурі 0–5 °С протягом 30 с («Sigma», 

США). На клітини наносили інкубаційне середовище після фільтрування 

[81]. 

Залишали клітини при кімнатній температурі на 8–10 хв. Ополіскували 

в проточній воді протягом 10 с. Дофарбовували метиловим зеленим 

протягом 15 хв. або гематоксиліном Майера 3–4 хвилини («Sigma», США). 

Промивали і переглядали під мікроскопом [81, 91]. 

 

2.13. Генетична трансформація ембріональних клітин 

 

2.13.1. Трансфекція ембріональних клітин за допомогою ліпофекції 

 

Проводили ліпофекцію гонадних клітин за допомогою ліпофектаміну 

(«Invitrogen», США) за такою схемою: 

1) 30 мкл OPTI - MEM + 2 мкл плазмідної ДНК («Invitrogen», США); 

2) 30 мкл OPTI - MEM + 6 мкл ліпофектаміну («Invitrogen», США); 

3) інкубація 5 хв при кімнатній температурі;  

4) об’єднували 1 і 2, інкубували 20 хвилин при кімнатній температурі; 

5) ізольовані гонади поміщали в 0,05 % розчин трипсину з 0,53 мМ 

ЕДТА на солях Хенкса без Са 2+ і Mg 2+ («Sigma», США), інкубували 

10 хвилин при 38 °С, потім гонади промивали в розчині PBS («Sigma», 

США) кілька разів;  

6) трипсинізовані і промиті гонади розсуспендовували в комплексі 3;  

7) клітини поміщали в СО2-інкубатор, при температурі 38 °С, на 

24 години [81]. 
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2.13.2. Ін'єкція ембріональних клітин 

 

Одночасно з виділенням гонад та проведенням ліпофекції проводили 

стерилізацію реципієнтів. Наступного дня (через 24 години) інкубовані яйця 

поміщали в бічне положення в інкубаторі на 30 хв., попередньо позначивши 

верх [81]. 

У шкаралупі над ембріоном робили трапецієподібний отвір 10 x 14 мм. 

Для ін'єкції комплексу гонадних клітин з плазмідним комплексом 

використовували микропипетки із зовнішнім діаметром 40 мкм. Вводили в 

зону зародкового серпа в обсязі 3 мкл. Отвір у мембрані закривали 

заготовленими шматочками мембрани 5 x 5 мм, а отвір в шкаралупі 

закривали випиляним шматочком шкаралупи, сторони якого заклеювали 

гарячим парафіном. Яйця инкубировались в інкубаторі протягом 5–7 днів, 

витягувалися зародки, які вижили і піддавалися подальшому вивченню [81, 

91]. 

Стерилізація реципієнтів. У роботі використовувалися запліднені 

яйця. Опромінення ультрафіолетовим (УФ) світлом проводили за допомогою 

системи обробки УФ ламінарного боксу при кімнатній температурі. 

Опромінення яєць УФ проводилося в наступних режимах:  

1) до закладки в інкубатор протягом однієї години; 

2) до закладки впродовж двох годин; 

3) до закладки протягом двох з половиною годин; 

4) через добу після початку інкубації протягом двох годин. 

Режими опромінення були обрані виходячи з особливостей розвитку 

ПЗК та їх міграції в тілі ембріона [81, 91]. 

Статистичні методи обробки результатів. Отримані результати 

біометрично обробляли за стандартними програмами варіаційної статистики 

з визначенням критерію достовірності Стьюдента (MS Excel 2010, Cervus 

3.0.3., PowerStats V12 (Promega), GENALEX 6.5.) [52]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 

ОБГОВОРЕННЯ 

3.1. Отримання трансфікованих ембріональних клітин 

 

3.1.1. Трансфекція первинних зародкових клітин 

 

Зважаючи на видову специфічність відтворювальної системи птахів, а 

саме через необхідність проведення складного хірургічного втручання, так як 

ця процедура повинна проводиться до знесення яйця, перенесення 

чужорідного гена в пронуклеус зиготи методом мікроін'єкції у птаха вкрай 

утруднений [81, 251]. В зв’язку з цим, були запропоновані методики [81] 

трансфекції ембріональних клітин птиці на стадії зародкового серпа (1 добу 

інкубації), під час міграції ПЗК (2,5 доби інкубації) з крові і під час 

попадання ПЗК в первинні гонади (5,5–6 доби інкубації). Первинні етапи 

нашого дослідження передбачали механічну трансфекцію та за 

посередництвом трансфікуючих розчинів (рис. 3.1; 3.2). 

 
Рис. 3.1. Механічна трансфекція бластодермальних клітин за 

допомогою методу ICSI 
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Рис. 3.2. Світіння трансфікованих ембріональних клітин за допомогою 

трансфекції з використанням 20 %-ого розчину диметилсульфоксиду 

внаслідок експресії зеленого флуоресцентного білка (GFP) (збільшення в 

400 разів) 

 

Результати трансфекції первинних зародкових клітин японського 

перепела за допомогою генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 в поєднанні 

з ліпосомами. Було досліджено вплив ліпосом (на прикладі ліпофектаміну 

(«Invitrogen», США)) на ефективність трансфікування ПЗК японського 

перепела із використанням генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 

(табл. 3.1) [54]. 

Таблиця 3.1 

Ефективність трансфекції ПЗК перепелів за допомогою генно-інженерної 

конструкції pEGFP-N1 в поєднанні з ліпофектаміном 

Вид препарату 
Загальна 

кількість ПЗК 

Відсоток трансфікованих 

ПЗК, (%) 

Контроль 2301 0,0 

ПЗК + pEGFP-N1 2257 3,8 

ПЗК + pEGFP-N1+ ліпофектамін 2218 41,8 

 

Примітка. Тут і надалі ПЗК – первинні зародкові клітини. 
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Результативність трансфекції первинних зародкових клітин 

японського перепела за допомогою генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 

в комплексі з розчином DMSO. Наступним етапом нашої роботи було 

дослідження впливу різних концентрацій DMSO («Sigma», США) на 

ефективність трансфікування первинних зародкових клітин японського 

перепела (табл. 3.2) [54]. 

Таблиця 3.2 

Ефективність трансфекції ПЗК перепелів за допомогою генно-інженерної 

конструкції pEGFP-N1 в комплексі з різними концентраціями DMSO 

Вид препарату 
Загальна 

кількість ПЗК 

Відсоток трансфікованих 

ПЗК, (%) 

Контроль 2301 0,0 

ПЗК + pEGFP-N1 2312 3,7 

ПЗК + pEGFP-N1+DMSO (0,3 %) 2198 15,3 

ПЗК + pEGFP-N1+DMSO (3,0 %) 2324 34,6 

ПЗК + pEGFP-N1+DMSO (20,0 %) 2308 39,3 

 

У наступних дослідженнях вивчалися методи введення генно-

інженерних конструкцій шляхом ін'єкції трансфікованих первинних 

зародкових клітин в ембріони птахів. ПЗК перепелів є одним з найбільш 

зручніших об'єктів для отримання генетично трансформованих особин та 

збереження генетичного матеріалу. З початком циркуляції крові (5–

10 стадії), ПЗК мігрують по кровоносних шляхах в тіло ембріона. На 5,5–

6 добу інкубації яєць ПЗК з крові починають активно мігрувати в 

презумтивні гонади. У цей період ПЗК більші за розміром (приблизно в 

півтора рази) оточуючих кров'яних і соматичних гонадних клітин, містять 

ексцентрично розташоване ядро, фрагментоване ядерце, велика кількість 

ліпідних крапель, гранул глікогену і жовтка [81, 91, 173]. Високий вміст 
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глікогену в цитоплазмі ПЗК давав можливість гістохімічно ідентифікувати ці 

клітини за допомогою PAS-реакції. Для більш ймовірного інтегрування 

трансфікованих клітин в гонади реципієнта знизили загальний рівень 

власних ПЗК в ембріоні реципієнта за використанням ультрафіолетового 

опромінення (УФ). Аналогічні дослідження проводились також й іншими 

науковцями [81, 254].  

Ін'єкцію трансфікованих клітин здійснювали в зону зародкового серпа 

ембріонів, як після стерилізації ультрафіолетовим опроміненням протягом 

2,5 годин до закладки яєць на інкубацію, так і в контрольні ембріони, що не 

були опромінені. Ембріони, яким зробили ін'єкцію, інкубували протягом 

семи діб. 

 

3.1.2. Отримання лінії первинних зародкових клітин 

ПЗК, виділені з гонад 5,5–6-добових ембріонів перепелів (рис. 3.3; 3.4), 

при довгостроковому культивуванні in vitro мають властивості 

ембріональних статевих клітин ссавців, зберігають морфологічні та 

гістохімічні (забарвлення на глікоген) характеристики первинних клітин. 

 
Рис. 3.3. Підготовка 6-ти добового ембріона для видалення гонад 

(сім’яників) з метою отримання гонадальних ПЗК 
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Також ці клітини можуть бути використані для отримання химер [81, 

185].  

 
Рис. 3.4 Фото сім’яника, що виділений з 6-ти добового ембріона самця 

перепела 

 

Використання стабільних ліній ПЗК дозволяє істотно підвищити 

ймовірність отримання статевих генетично трансформованих химер, з 

огляду на те, що в процесі культивування з наступною трансфекцією можна 

отримати культуру клітин із стійкою інтеграцією чужорідної ДНК. Таким 

чином, відкрилися широкі перспективи для розробки методики 

культивування трансфікованих ліній зародкових клітин перепелів для 

подальшої інтеграції та експресії чужорідних генів у генетично 

трансформованій птиці.  

З метою розробки методу довгострокового культивування ПЗК для 

отримання генетично трансформованих химерних перепелів нами були 

використані гонадні клітини 6-ти добових ембріонів перепелів (рис. 3.5), а 

стромальні клітини гонад були використані в якості фідерного шару.  

ПЗК зберігали округлу форму і вихідний розмір. Стромальні клітини 

швидко проліферували, утворюючи моношар протягом 5–6 діб (залежно від 

вихідної концентрації посіву), тоді як ПЗК ділилися значно повільніше. 
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Рис.3.5. Гонадні клітини 6 - добових ембріонів перепелів. 
 

Після доби культивування соматичні клітини прикріплялися до дна 

лунки, утворюючи моношар у вигляді фібробластоподібних клітин, тоді як 

ПЗК зберігали округлу форму і вихідний розмір. Стромальні клітини 

швидко проліферували, утворюючи моношар протягом 5-6 діб (залежно від  

Рис. 3.5. Гонадні клітини 6-ти добових ембріонів перепелів 

 

Через 10–15 діб моношар стромальних клітин вже не вміщувався на 

дні лунки і згортався в грудку, з якої знову виповзали і проліферували ПЗК і 

стромальні клітини. Після 5–6 діб культивування середовище культивування 

закислювалося і проводилася його часткова зміна, при цьому ріст ПЗК 

припинявся на 2–3 доби. 

Максимальна тривалість культивування ПЗК ембріонів птиці склала 

2 місяці, при цьому ПЗК зберігали свої специфічні характеристики, а саме, 

великий розмір, наявність численних гранул (рис. 3.5), і позитивне 

фарбування на глікоген. 

З метою підвищення виходу ПЗК і подолання зазначених вище 

обмежень, пов'язаних із згортанням моношару стромальних клітин, нами 

були проведені експерименти із заміни фетальної сироватки теляти на 

перепелину сироватку крові і використання в якості фідерного шару клітин 

STO, відповідно. 

ПЗК культивувалися з додаванням перепелиної сироватки і без неї. 

Було відмічено, що в разі, якщо в культуральному середовищі присутня 

перепелина сироватка, велика частина ПЗК не прикріпляються до моношару 

стромальних клітин, представляючи собою суспензійну культуру, тоді як за 

відсутності перепелиної сироватки ПЗК утворювали прикріплені колонії від 

5-8 до 20-30 клітин і більше. Таким чином, додавання в середовище 
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культивування перепелиної сироватки крові в 2–3 рази збільшило вихід ПЗК. 

Через 2 місяці культивування стромальні клітини починали гинути. Через 3–

6 діб кількість ПЗК, які культивувались на STO моношарі, збільшувалось в 

3–5 разів, однак при пасажі частина стромальних клітин також переносилась 

на STO моношар і, тому фідерний шар представляв собою змішану культуру.  

 

3.1.3. Отримання, культивування і трансфекція бластодермальних 

клітин перепелів 

Наступним об'єктом для довгострокового культивування були вибрані 

бластодермальні клітини перепелів (БК). БК легкодоступні, тотипотентні, 

однак при культивуванні виникає небезпека їх диференціювання в 

фібробластоподібні клітини. Необхідно відзначити, що тільки одиничні 

групи дослідників за кордоном опублікували дані про отримання 

довгострокових культур БК. При цьому запропоновані ними методи 

культивування відрізняються один від одного, що свідчить про великі 

труднощі в їх відтворенні. В наших дослідженнях були відтворені й 

проаналізовані різні підходи для культивування БК [81, 264, 302]. 

Умови культивування бластодермальних клітин. БК були отримані з 

бластодиска ембріонів птиці. При цьому нами був використаний в ролі 

ростового фактора мишачий LIF («Sigma», США). Було виявлено значні 

відмінності в ростових характеристиках бластодермальних клітин. Частина 

ембріонів давали хороший ріст клітин, тоді як в інших клітини 

проліферували повільно з подальшим переходом до диференціації. Зазвичай 

з 7-ми ембріонів у 1–2 - спостерігався ріст стовбурових ембріональних 

клітин (рис. 3.6). 

БК представляли собою маленькі клітини з великим ядром, росли 

колоніями у вигляді одношарового моношару з чітко помітними межами між 

клітинами. БК експресували маркери плюрипотентності – позитивне 

забарвлення на лужну фосфатазу і SSEA-1 («Santa Cruz biotechnology», 

США). 
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Рис. 3.6. Проліферація ембріональних клітини отриманих з 

бластодисків перепелиних яєць  

 

Пасажі проводили тільки в культурах з 80–100 % конфлюентністю, 

розводили наполовину з додаванням 50 % культурального середовища від 

попереднього культивування з метою збереження в середовищі виділених 

клітинами ростових факторів та інших невідомих, але необхідних 

компонентів. 

Однак, після двох пасажів БК починали диференціюватися і набувати 

вид фібробластів з дуже активним ростом або гинули. 

Культивування бластодермальних клітин із використанням 

ембріонального екстракту. Нами був застосований метод культивування 

бластодермальних клітин у присутності, в культуральному середовищі 

ембріонального екстракту. Ембріональний екстракт, як відомо з 

літературних джерел [81, 173, 278, 302], містив у собі білки і фактори, що 

сприяли успішному культивуванню стовбурових клітин у наши 

дослідженнях. 

БК були отримані з бластодиска ембріонів птиці. Морфологічні 

характеристики БК не відрізнялися від клітин, культивованих з мишачим 

LIF. БК вдалося пасажувати два рази. Знову були виявлені значні 

індивідуальні відмінності в ростових характеристиках бластодермальних 

клітин з різних бластодисків. Проте, спостерігався більш стабільний та 
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інтенсивний ріст клітин, який в даному випадку не залежав від кількості 

клітин. 

Результати трансфекції бластодермальних клітин японського 

перепела за допомогою генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 в поєднанні 

з ліпосомами. Було досліджено вплив ліпосом (на прикладі ліпофектаміну 

(«Invitrogen», США)) на ефективність трансфікування БК японського 

перепела із використанням генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 

(табл. 3.3) [54]. 

Таблиця 3.3 

Ефективність трансфекції БК перепелів за допомогою генно-інженерної 

конструкції pEGFP-N1 в поєднанні з ліпофектаміном 

Вид препарату 
Загальна 

кількість БК 

Відсоток 

трансфікованих БК, (%) 

Контроль 2021 0,0 

БК + pEGFP-N1 2194 4,0 

БК + pEGFP-N1+ ліпофектамін 2211 42,7 

 

Примітка. Тут і надалі БК – бластодермальні клітини. 

 

Результативність трансфекції бластодермальних клітин японського 

перепела за допомогою генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 в комплексі 

з розчином DMSO. Наступним етапом нашої роботи було дослідження впливу 

різними концентрацій DMSO («Sigma», США) на ефективність 

трансфікування БК японського перепела (табл. 3.4) [54]. 

Вивчалися методи введення генно-інженерних конструкцій шляхом 

ін'єкції трансфікованих БК в ембріони птахів, оскільки даний вид клітин є 

достатньо ефективним для отримання генетично трансформованих особин 

та збереження генетичного матеріалу [54]. 
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Таблиця 3.4 

Ефективність трансфекції БК перепелів за допомогою генно-інженерної 

конструкції pEGFP-N1 в комплексі з різними концентраціями DMSO 

Вид препарату 
Загальна 

кількість БК 

Відсоток 

трансфікованих БК, (%) 

Контроль 2021 0,0 

БК + pEGFP-N1 2205 4,1 

БК + pEGFP-N1+DMSO (0,3 %) 2135 16,6 

БК + pEGFP-N1+DMSO (3,0 %) 2068 35,4 

БК + pEGFP-N1+DMSO (20,0 %) 2187 40,6 

 

Для більш ймовірного інтегрування трансфікованих клітин необхідно 

було знизити загальний рівень власних БК в ембріоні реципієнта. Для 

досягнення цієї мети було запропоновано використати УФ опромінення. 

Ін'єкцію трансфікованих БК здійснювали в зону бластодиска ембріонів. 

 

Висновки до підрозділу 3.1. 

1. Для більш ймовірного інтегрування трансфікованих клітин в гонади 

реципієнта необхідно знижувати загальний рівень власних ПЗК в ембріоні 

реципієнта. 

2. Обробка УФ ембріонів реципієнтів значно збільшувала ефективність 

отримання химер.  

3. ПЗК, виділені з гонад 5,5–6-добових ембріонів перепелів, при 

довгостроковому культивуванні in vitro мають властивості ембріональних 

статевих клітин ссавців, зберігають морфологічні та гістохімічні 

(забарвлення на глікоген) характеристики первинних клітин. 
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4. Використання стабільних ліній ПЗК дозволяє істотно підвищити 

ймовірність отримання статевих генетично трансформованих химер, з 

огляду на те, що в процесі культивування з наступною трансфекцією можна 

отримати культуру клітин із стійкою інтеграцією чужорідної ДНК.  

5. Зміна середовища і згортання фідерного моношару стромальних 

клітин є лімітуючими факторами, що впливають на процес проліферації ПЗК 

при культивуванні in vitro. Фідерний моношар лінії STO здатний 

підтримувати довгострокову культуру ПЗК. Додавання в середовище 

культивування перепелиної сиворотки крові в 2–3 рази збільшує вихід ПЗК.  

6. Присутність в культуральному середовищі ембріонального 

екстракту сприяла підвищенню ефективності культивування 

бластодермальних клітин.  
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3.2. Методичні підходи роботи з генеративними клітинами та 

основні аспекти репродуктивної функції японського перепела (Coturnix 

japonica) 

3.2.1. Способи забору сперми та основні характеристики еякуляту 

японського перепела (Coturnix japonica) 

На основі здатності самців до збудження, їх було розділено на чотири 

категорії: 1) самці, які дуже збуджувались відразу після розміщення на спині 

самки (швидко запліднювали самку) і давали якісну порцію сперми 

(категорія «а»); 2) перепели, від яких еякулят одержували за тривалішої 

стимуляції - близько 30 с (категорія «б»); 3) для стимуляції необхідно було 

понад 60 с, при цьому самці давали невеликий об’єм сперми забруднений 

кров'ю чи фекаліями (категорія «в»); 4) самці не реагували на присутність 

самки (категорія «г»).  

Для штучного осіменіння використовували самців тільки категорії «а» 

і «б» (рис. 3.7) [55, 56, 57, 58].  

 
Рис. 3.7. Виділення сперми самцем японського перепела після 

стимуляції з використанням самки 
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Перепелина сперма за щільністю і зовнішнім виглядом була схожою на 

згущене молоко. Еякулят збудливих самців часто був забруднений кров’ю.  

Одним з важливих показників оцінки якості еякуляту був фактор 

якості сперми (табл. 3.5), який складається з трьох основних параметрів: 

концентрація сперми (n × 10 6 мл -1), об’єм еякуляту (мл), живі морфологічно 

нормальні сперматозоїди (%) (табл. 3.6) [55, 57, 58]. 

Таблиця 3.5 

Якісні та кількісні характеристики нативного еякуляту самців 

японського перепела, зібраного після стимуляції з використанням самок 

Показники 
Концентрація 

сперми (x 10 6 мл -1) 

Об’єм 

еякуляту, мл 

Фактор якості 

сперми (ФЯС) 

Середні 

значення 
678,0 ± 196,08 0,026 ± 0,011 15,3 ± 8,64 

 

Середня порція об’єму еякуляту самця японського перепела складала 

близько 10 - 30 мкл. Середня концентрація сперматозоїдів перед 

розведенням становила 678,0 ± 196,08 x 10 6 мл -1. За умови використання 

антибіотиків ефективність та результативність інсемінацій суттєво 

підвищувалась за рахунок значного зниження ймовірності інфікування [55]. 

Таблиця 3.6  

Характеристика морфологічних параметрів нативного еякуляту самців 

японського перепела 

Показ-

ники 

Класи сперматозоїдів [%] 

Кількість 

живих 

спермато-

зоїдів 

Морфо-

логічно 

нормальні 

Патологія 

головки 

Патологія 

шийки 

Незначні 

відхи-

лення 

Інші 

дефор-

мації 

Середні 

значення 

92,1 ± 

3,86 

82,2 ± 

5,63 

3,1 ± 

1,90 

1,9 ± 

0,97 

1,2 ± 

0,64 

5,0 ± 

2,76 
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3.2.2. Особливості впливу піни та розмірного індексу клоакальної 

залози на якісні характеристики еякуляту японського перепела  

В процесі дослідження було також проаналізовано такі показники: 

розмірний індекс клоакальної залози (мм 2), кількість піни (мг / птах), вплив 

екстракту піни різної концентрації на рухливість та життєздатність 

сперматозоїдів [56].  

Середнє значення розмірного індексу клоакальної залози 

збільшувалося від 229,78 ± 1,83 мм 2 в групі 1 до 476,91 ± 4,95 мм 2 в групі 5.  

Кількість піни зібраної в групах 1-5 становила: 12,98 ± 1,16; 

17,87 ± 0,97; 21,95 ± 1,72; 24,02 ± 1,07 і 26,09 ± 1,19 (мг / птах), відповідно. 

Кількісні показники в групах 3-5, були достовірно вищими (р < 0,01), ніж у 

групах 1 і 2; найменша кількість піни спостерігалась у групі 1 (табл. 3.7) [55, 

56, 57, 58]. 

Таблиця 3.7 

Розмірний індекс клоакальної залози та кількісні характеристики піни 

японського перепела 

Групи 
Розмірний індекс клоакальної 

залози (мм 2) 

Кількість піни 

(мг / птах) 

1 229,78 ± 1,83 12,98 ± 1,16 

2 326,02 ± 0,87 17,87 ± 0,97 

3 380,10 ± 0,79 21,95 ± 1,72 

4 424,27 ± 1,97 24,02 ± 1,07 

5 476,91 ± 4,95 26,09 ± 1,19 
 

Відразу ж після розведення, рухливість сперматозоїдів в еякуляті, що 

розбавлений екстрактом піни, була значно вищою, ніж у спермі з 

додаванням фізіологічного розчину (контроль). У зразків сперми розведеної 

25 % екстрактом піни, відсоток рухливих сперматозоїдів був меншим, ніж в 

усіх інших розведеннях. Після 30 хвилин зберігання зразків, при кімнатній 

температурі, рухливість сперматозоїдів в групах з 2,5; 5,0 і 10 % екстрактами 
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піни була значно вищою, ніж у контролі та 25 % екстракті піни. Після 

1,0 години зберігання, максимальна рухливість (81,01 ± 1,79 %) 

спостерігалася в групі з 5% екстрактом піни, щодо інших груп, то показники 

були наступними: 2,5 % (69,86 ± 2,37 %); 10 % (68,91 ± 2,98 %), найнижчі 

показники спостерігались в групах контролю (53,79 ± 3,99 %) та з 25 % 

екстрактом піни. Через 1,5 години рухливість в 5,0 % екстракті піни складала 

(72,04 ± 3,93 %), що було достовірно вищим (р < 0,01), ніж в усіх інших 

групах. Аналогічна картина рухливості спостерігалась після 2,0 годин 

зберігання також. Протягом всього експерименту найвищий відсоток 

рухливих сперматозоїдів спостерігався в групі з 5,0 % екстрактом піни 

(рис. 3.8) [56]. 

 
Рис. 3.8. Вплив екстракту піни різної концентрації на рухливість 

сперматозоїдів в різні проміжки часу зберігання при кімнатній температурі 

 

У процесі досліджень було встановлено, що у сексуально активних 

самців японського перепела в клоакальній залозі синтез пінистих мас є 

вищим. Птахи були класифіковані по групам в залежності від розміру їх 

клоакальних залоз. Результати показали, що кількість утворення піни 

корелює з розміром клоакальних залоз. 
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Встановлено, що максимальна рухливість сперматозоїдів 

спостерігалася у спермі, що розбавлена 5,0 %-им екстрактом піни протягом 

перших 3-ох годин при кімнатній температурі. 

Отримані результати вказують, що піна клоакальної залози чинить 

сприятливий вплив на виживання сперматозоїдів in vitro, використання 

більш високої концентрації – 25 %-им екстракту піни спричиняло 

інгібуючий вплив на рухливість сперматозоїдів [55, 56, 58]. 

 

3.2.3. Вплив кріоконсервації еякуляту на життєздатність та 

рухливість сперматозоїдів японського перепела (Coturnix japonica) 

Використання в якості кріопротектора диметилсульфоксиду («Sigma», 

США) сприяло більшому захисту сперматозоїдів від пошкоджень (також в 

якості кріопротектора використовували кріоконсервуючий розчин, який 

складався з: 12 % – гліцерину, 20 % – яєчного жовтка та 10 мкг / мл – 

гентаміцину сульфату («Irvine», США)). 

Через 30 хвилин після відтаювання спостерігалось зниження 

показників життєздатності та рухливості сперматозоїдів, а через 90 хв. 

зниження згаданих показників було значно суттєвішим (табл. 3.8). 

Дослідження показали, що процес кріоконсервації значно знижує 

відсоток живих сперматозоїдів та швидкість їхньої моторики [55, 56, 57, 58]. 

Таблиця 3.8 

Вплив кріоконсервації на кількість живих та рухливих сперматозоїдів  

Часові параметри Живі сперматозоїди, % Рухливі сперматозоїди, % 

Свіжий еякулят 88,3 ± 9,6 83,2 ± 8,5 

0 хв. (ПВ) 59,7 ± 6,5 44,2 ± 4,6 

30 хв. (ПВ) 43,4 ± 6,9 28,3 ± 4,1 

60 хв. (ПВ) 28,1 ± 7,1 17,4 ± 3,6 

90 хв. (ПВ) 21,1 ± 6,2 10,2 ± 3,3 

Примітка. (ПВ) – після відтаювання. 
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3.2.4. Вплив різних режимів центрифугування на якісні 

характеристики еякуляту японського перепела (Coturnix japonica)  

Перед проведенням трансфекції, із застосуванням трансфікуючих 

препаратів, необхідно було видалити насіннєву рідину, що містилась в 

еякуляті. Для цього були підібрані оптимальні режими центрифугування і 

концентрації сперматозоїдів в порції сперми [55, 56, 57, 58]. 

Для розведення сперми нами був обраний розріджувач фірми 

GlobalLife (“AllGradWash”, США). Було виявлено, що рухливість розведеної 

сперми зберігалась при кімнатній температурі протягом 5 годин після 

отримання сперми, і навіть після добового зберігання. Аналогічні показники 

відзначалися нами і при застосуванні розріджуючого середовища OPTI-

MEM («Invitrogen», США). Виявилося, що температурний шок, який виникав 

відразу ж після еякуляції у сперматозоїдів через різницю температур тіла і 

навколишнього середовища у вигляді зниження рухливості, не впливав на 

якість сперми. В процесі видалення сім’яної рідини із зразків еякуляту було 

виділено два режими послідовного центрифугування: при 1100 і 

2200 об. / хв. протягом 8 хвилин з наступним розведенням (табл. 3.9) [55, 58]. 

Таблиця 3.9 

Вплив різних режимів центрифугування на ефективність осіменіння у 

японського перепела (Coturnix japonica) 

Умови досліду Кількість яєць 
загальна запліднені % запліднених 

Центрифугування  

2200 об. / хв., 8 хв. 
159 72 45,3а 

Центрифугування 

1100 об. / хв., 8 хв. 
150 118 78,7б 

Контроль 147 136 92,5 

 

Примітка. Ра, б < 0,01 
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Як видно з результатів представлених у таблиці 3.9, найкращими 

умовами для проведення штучного осіменіння, які задовільняли б умови 

досліду є центрифугування при 1100 об. / хв. протягом 8 хвилин [55, 57, 58]. 

 

3.2.5. Вплив індивідуальних особливостей перепелів на здатність 

до осіменіння 

Далі були вивчені індивідуальні відмінності птахів за здатністю до 

осіменіння. При цьому враховувалася кількість запліднених яєць, отриманих 

в результаті запліднення [55, 57, 58, 59, 60]. Результати представлені в 

таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Вплив індивідуальних особливостей перепелів на здатність до осіменіння 

Показники 
Номер перепела Змішана 

сперма 1 2 3 4 5 6 7 

Кількість 

проведених 

осіменінь 

28 26 25 23 27 24 29 20 

Кількість 

отриманих яєць 
126 125 110 103 123 106 128 95 

Кількість 

запліднених 

яєць 

49 44 45 37 46 42 47 59 

% запліднених 

яєць 
38,8а 35,2б 40,9в 35,9г 37,4д 39,6е 36,7ж 62,1з 

Примітки: Ра, з < 0,01; Рб, з < 0,01; Рв, з < 0,01; Рг, з < 0,01; Рд, з < 0,01; 

Ре, з < 0,01; Рж, з < 0,01. 
 

Істотних відмінностей між досліджуваними особинами виявлено не 

було. Відсоток запліднених яєць склав від 35,0 до 41,0 %. Все ж можна 

відзначити, що при заплідненні перепелів змішаною спермою спостерігалася 
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тенденція до збільшення відсотка запліднених яєць до 62 %. Тому в 

подальших експериментах використовувалася змішана сперма від трьох 

продуцентів. Були вивчені індивідуальні відмінності перепелів за їх 

здатністю до ефективного осіменіння. Перепілок запліднювали змішаною 

спермою в кількості 400–500 мільйонів сперматозоїдів на дозу, при 

трикратному центрифугуванні при 1100 об. / хв. Було показано, що 

перепілки під номерами 4, 11 і 41 відкладали 61,2; 51,3 і 79,5 % відповідно, 

запліднених яєць, що вище середнього показника (табл. 3.11). Надалі саме ці 

особини використовувались в дослідах з отримання генетично 

трансформованої птиці [55, 57, 58, 59, 60]. 

Таблиця 3.11 

Вплив індивідуальних особливостей перепілок на здатність до 

осіменіння  

 

3.2.6. Порівняльна характеристика ефективності природного та 

штучного осіменіння 

До 5-тижневого віку японських перепелів інтенсивно годували і 

тримали разом, незалежно від статі. У віці 7 тижнів самки були переміщені в 

окремі відсіки (клітки). Світловий період складав 14 год і контролювався 

таймером, решту часу (10 год) перепели перебували в темряві. При 

№ перепілки 4 11 18 23 27 32 41 Разом 

Кількість 

проведених 

осіменінь 

12 10 11 12 10 12 11 78 

Кількість 

отриманих яєць 
49 39 41 39 42 45 39 292 

З них 

запліднених 

30 20 17 8 17 10 31 133 

% запліднених 61,2 51,3 41,5 20,5 40,5 22,2 79,5 45,2 
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природньому (звичайному) паруванні кожну самку поміщали в клітку із 

самцем на 16 год (від 16 години до 8 години наступного дня) [55, 57, 58]. 

Корм та воду самці отримували за 12 год до забору сперми, що сприяло 

мінімізації забруднення сперми калом та сечею. Запліднення здійснювали не 

пізніше, ніж через 30 хв. після отримання еякуляту. Відібрану за допомогою 

піпетки сперму змішували у пробірці із розріджуючим розчином об'ємом 

0,5 мл. Підрахунок кількості сперматозоїдів здійснювався в камері Маклера 

[57, 58]. 

У зв'язку з високою ймовірністю бактеріального інфікування, при 

використанні для інсемінацій забрудненої бактеріями сперми, спостерігалась 

низька народжуванність потомства. Для подолання даної проблеми самцям 

давали антибіотики (харчовий раціон містив 50 г тераміцину на 100 кг 

корму), а еякулят відразу після забору негайно поміщали в розріджувач, який 

містив 200 одиниць пеніциліну і 250 мкг дигідрострептоміцину на 1 мл. 

Для штучного осіменіння було використано два методи: 

інтравагінальний метод запліднення та внутрішньоматковий (техніка Ван 

Дрімлена). Описаний вище розріджувач сперми використовувався при 

застосуванні усіх методик, але тільки під час внутрішньоматкового методу 

проводилось лікування самців антибіотиками (табл. 3.12). 

Інтравагінальне осіменіння проводили о 18 годині (після відкладання 

яєць). 

Внутрішньоматкові інсемінації здійснювались о 9 годині, або за 6–

8 год до нормального часу яйцекладки. Для проведення інсемінації потрібні 

були два оператори, один з яких фіксував самку. 

Середня порція об’єму еякуляту самця японського перепела складала 

близько 10 – 30 мкл. Середня концентрація сперматозоїдів перед 

розведенням становила 678,0 ± 196,08 x 10 6 мл-1. За умови використання 

антибіотиків ефективність та результативність інсемінацій суттєво 

підвищувалась за рахунок значного зниження ймовірності інфікування [57, 

58]. 
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В кінцевому результаті, найуспішнішим з точки зору отримання яєць 

та життєздатності потомства, виявився метод внутрішньоматкової 

інсемінації із застосуванням лікування самців антибіотиками та 

використанням розчинів для розріджування еякуляту з вмістом альбуміну та 

антибіотиків [55, 57, 58]. 

Таблиця 3.12 

Порівняльна характеристика ефективності природного та штучного 

осіменіння 

Метод запліднення 

Кількість 

тестованих 

особин 

Рівень 

плідності 

(%) 

Рівень 

народжува-

ності на одне 

яйце (%) 

Смертність 

(%) 

Природним шляхом 100 53,8 71,8 1,6 

Інтравагінальний метод 

(+РЕА) 
50 22,9 62,7 7,9 

Внутрішньоматковий 

метод (+РЕА) 
50 19,1 33,5 34,2 

Внутрішньоматковий 

метод (+РЕА) + (ЛА) 
50 49,8 55,9 3,5 

Внутрішньоматковий 

метод(+АРЕА) + (ЛА) 
50 74,9 73,4 1,1 

 

(+РЕА) – з використанням розріджувача еякуляту з вмістом 

антибіотиків: 200 одиниць пеніциліну та 250 мкг дигідрострептоміцину на 

мілілітр; (ЛА) – із застосуванням лікування антибіотиками; (+АРЕА) – з 

використанням розріджувача еякуляту з вмістом альбуміну та антибіотиків 

(200 одиниць пеніциліну та 250 мкг дигідрострептоміцину на мілілітр). 
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Висновки до підрозділу 3.2. 

 

1. Стимуляція самців з використанням самок є ефективнішим методом 

для забору сперми в порівнянні з дорзоабдомінальним масажем. Цей метод 

стимуляції самців сприяв швидкій еякуляції, яка відбувалась протягом 

декількох секунд. 

2. Для швидкого та ефективного забору сперми слід відбирати самців 

із швидкою реакцією на присутність самки. 

3. Стимуляція самців з використанням самок давала можливість 

отримувати еякулят з максимально якісними показниками: великим об’ємом 

сперми, високою концентрацією та великою кількістю живих, морфологічно 

нормальних та активних сперматозоїдів. 

4. Оптимальним способом отримання концентрованої порції 

сперматозоїдів перепела та їх відмивки від інших компонентів еякуляту було 

центрифугування при 1100 об. / хв. протягом 8 хвилин. 

5. Найуспішнішим, з точки зору отримання яєць та життєздатності 

потомства, був метод внутрішньоматкової інсемінації із використанням 

розчинів для розріджування еякуляту з вмістом альбуміну та антибіотиків. 
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3.3. Отримання трансфікованих сперматозоїдів японського 

перепела за допомогою генно-інженерної конструкції у складі плазміди 

рEGFP-N1 

3.3.1. Основні параметри трансфекції сперматозоїдів японського 

перепела (Coturnix japonica) 

Встановлено, що сперматозоїди можуть бути використані в якості 

природного вектора, що транспортує ДНК в генеративні клітини. 

Сперматозоїди можуть інтерналізувати екзогенну ДНК, і переносити її в 

ядро яйцеклітині. Очевидною перевагою є легкодоступність матеріалу, 

відсутність необхідності застосування дорогого устаткування і порівняно 

невеликий час для проведення експерименту. Проте, в даний час механізми 

інтеграції екзогенної ДНК в геном сперматозоїдів ще не визначені, а 

застосування цих методів навіть при використанні однакової схеми 

експериментів може призвести до неоднозначних результатів [54, 60, 61]. 

Нами було запропоновано використання лінійної генно-інженерної 

конструкції у складі плазміди рEGFP-N1 (рис. 3.9).

 
Рис. 3.9. Схема лінійної генно-інженерної конструкції у складі 

плазміди pEGFP-N1 

 

За допомогою пари праймерів TG-F / TG-R ми ампліфікували лінійну 

генно-інженерну конструкцію на матриці ДНК плазміди pEGFP-N1.  
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Ми отримали лінійний фрагмент ДНК, розміром 2420 bp, який кодує 

мутантний (підсилений) ген зеленого флуоресціюючого протеїну (англ. 

Enhanced green fluorescent protein (EGFP)), розроблений для максимальної 

флуоресценції в клітинах вищих еукаріотів (рис. 3.10) [54].  

 

 

Рис. 3.10. Електрофореграма лінійної генно-інженерної конструкції 

після ампліфікації на матриці ДНК плазміди pEGFP-N1, розділеної 

електрофорезом у 1,0 %-ому агарозному гелі, після забарвлення гелю 

інтеркалюючим барвником етидієм броміду: 1 – продукт ампліфікації; 2 – 

маркер довжини фрагментів ДНК GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder 

(«Fermentas / Thermo Sciantific», США). 

 

Ген EGFP знаходиться під контролем двох регуляторів транскрипції: 

раннього промотору цитомегаловірусу (P CMV IE) та термінатору вірусу 

SV-40 (SV-40 poly A) [54].  

Після очищення лінійної генно-інженерної конструкції з агарозного 

гелю ми отримали препарат для трансформації сперматозоїдів із 

концентрацією 3,1 мг / мл, та співвідношенням OD260 / 280 – 2, що вказує на 

високу чистоту препарату ДНК для трансформації. Спектр кількісного 

визначення концентрації ДНК лінійної конструкції для трансформації, 

представлений на рисунку 3.11. 
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Рис. 3.11. Спектрофотометрична характеристика препарату ДНК для 

трансформації сперматозоїдів перепелів 

 
Ми виділили геномну ДНК із трансформованих лінійною генно-

інженерною конструкцією сперматозоїдів перепелів, та розділили 

електрофорезом у 1,0 %-ому агарозному гелі низькомолекулярну ДНК від 

високомолекулярної – геномної. З метою підтвердження явища інтродукції 

лінійної генно-інженерної конструкції, що містить GFP, в гаплоїдний геном 

сперматозоїдів, нами була розроблена власна методика. Сутність методики 

полягає у розділенні електрофорезом фрагментів геномної ДНК, виділених із 

трансформованих сперматозоїдів від фрагментів ДНК, розміром близька 

2420 bp, які представляють собою лінійну генно-інженерну конструкцію. 

Подальша ампліфікація гена GFP, розміром 609 bp у ПЛР із використанням 

внутришньої пари праймерів GFP-F / GFP-R на фрагменті очищеної 

високомолекулярної геномної ДНК дає нам підстави стверджувати, що саме 

генно-інженерна лінійна конструкція була інтродукована в геном 

сперматозоїдів перепелів (рис. 3.12) [54]. 
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Рис. 3.12. Електрофореграма продуктів ПЛР гену GFP, інтегрованого у 

геном сперматозоїдів перепелів. Продукти ПЛР розділені електрофорезом у 

1,0%-ому агарозному гелі, після забарвлення гелю інтеркалюючим 

барвником етидієм броміду. 1 – зразок 2; 2 – зразок 6; 3 – зразок 8; К + – 

pEGFP-N1; К - – (Н2О). 

 

3.3.2. Результати трансфекції сперматозоїдів японського перепела 

за допомогою генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 в поєднанні з 

ліпосомами  

Відомо, що у мишей та свиней при інкубації екзогенної ДНК із 

сперматозоїдами найчастіше зустрічається епісомальне вбудовування, 

відсутність вбудовування або трансгенної передачі наступному поколінню 

[54]. У наших експериментах на птахах також не вдалося зафіксувати 

інтеграцію ДНК цим методом, тому що після осіменіння 12 перепілок 

спермою інкубованої в присутності, плазмідної ДНК, що містить ген GFP 

(без використання ліпосом чи інших допоміжних компонентів для успішного 

здійснення трансфекції): було зібрано 32 яйця, отримано 20 ембріонів, жоден 

з яких не був генетично трансформованим (табл. 3.13) [54, 60, 61]. 
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Таблиця 3.13 

Отримання генетично трансформованих ембріонів після осіменіння 

перепілок спермою інкубованою в присутності плазмідної ДНК 

Показники 
Загальна 

кількість 

Відсоток від 

кількості знесених 

яєць 

Відсоток від 

кількості отриманих 

ембріонів 
Кількість отриманих 

яєць 
32 100,0 -- 

Кількість отриманих 

ембріонів 
20 63,0 100,0 

Кількість генетично 

трансформованих 

ембріонів 

0 0,0 0,0 

 

Наступним етапом нашої роботи було дослідження впливу 

ліпосомальних препаратів, на прикладі ліпофектаміну («Invitrogen», США), 

на ефективність трансфікування сперматозоїдів японського перепела 

(табл. 3.14) [54, 60, 61]. 

Таблиця 3.14 

Ефективність трансфекції сперматозоїдів японського перепела за 

допомогою генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 та ліпофектаміну 

Вид препарату Загальна 

кількість Sp 

Відсоток 

трансфікованих Sp, (%) 
Контроль 12112 0,0 

Sp + pEGFP-N1 12008 3,1 

Sp + pEGFP-N1+ліпофектамін 12236 41,4 

 

Примітка. Тут і надалі Sp – сперматозоїди. 

В подальшому, було проведено осіменіння перепілок спермою 

трансфікованою GFP-плазмідою із застосуванням ліпофектаміну (рис. 3.13.) 

з метою отримання ембріонів і потомства для тестування їх на присутність 

чужорідного гена [54, 60, 61]. 
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Рис. 3.13. Трансфіковані сперматозоїди за допомогою генно-інженерної 

конструкції у складі плазміди рEGFP-N1 в комплексі з ліпосомами; стрілкою 

показані нитчасті структури сперматозоїдів (збільшення в 400 разів) 

 

Було зібрано 28 яєць, отримано 21 ембріон, 15 з яких виявилися 

генетично трансформованими. Як видно з даних таблиц 3.15 ефективність 

трансгенезу з використанням даного препарату складала 71,4 % [54, 60, 61]. 

 

Таблиця 3.15  

Ефективність отримання генетично трансформованих ембріонів після 

осіменіння перепілок спермою, трансфікованою за допомогою генно-

інженерної конструкції pEGFP-N1 із застосуванням ліпосом 

Показники 
Загальна 
кількість 

Відсоток від 
кількості знесених 

яєць 

Відсоток від 
кількості отриманих 

ембріонів 

Кількість отриманих 
яєць 

28 100,0 -- 

Кількість отриманих 
ембріонів 

21 75,0 100,0 

Кількість генетично 
трансформованих 
ембріонів 

15 53,6 71,4 
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3.3.3. Результативність трансфекції сперматозоїдів японського 

перепела за допомогою генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 в 

комплексі з розчином DMSO 

Було вивчено вплив DMSO («Sigma», США) на ефективність 

трансфікування сперматозоїдів японського перепела (табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Ефективність трансфекції сперматозоїдів японського перепела за 

допомогою генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 та різних 

концентрацій DMSO 

Вид препарату 
Загальна 

кількість Sp 

Відсоток трансфікованих 

Sp, (%) 

Контроль 12215 0,0 

Sp + pEGFP-N1 11967 3,4 

Sp + pEGFP-N1+DMSO (0,3 %) 12327 14,4 

Sp + pEGFP-N1+DMSO (3,0 %) 12261 33,2 

Sp + pEGFP-N1+DMSO (20,0 %) 12319 38,1 

 

В наступних експериментах було вивчено вплив 20 %-ого розчину 

DMSO на ефективність процесу трансфекції. Було проведено осіменіння 

перепілок спермою трансфікованою за допомогою генно-інженерної 

конструкції у складі плазміди рEGFP-N1 із застосуванням 20 %-ого розчину 

DMSO («Invitrogen») (рис. 3.14) з метою отримання ембріонів і потомства 

для тестування їх на присутність чужорідного гена [54, 60, 61]. 
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Рис. 3.14. Трансфікований сперматозоїд за допомогою генно-

інженерної конструкції у складі плазміди рEGFP-N1 в комплексі з DMSO 

(20,0 %) (збільшення в 1000 разів) 

 

Було зібрано 39 яєць, отримано 23 ембріони, 15 з яких виявилися 

генетично трансформованими. Як видно з даних таблиці 3.17, ефективність 

трансгенезу за використання даного препарату складала 65,2 % [54, 60, 61].  

Таблиця 3.17  

Ефективність отримання генетично трансформованих ембріонів після 

осіменіння перепілок спермою, трансфікованою за допомогою генно-

інженерної конструкції pEGFP-N1 із застосуванням 20 % розчину DMSO 

Показники 
Загальна 

кількість 

Відсоток від 

кількості знесених 

яєць 

Відсоток від 

кількості отриманих 

ембріонів 
Кількість отриманих 

яєць 
39 100,0 -- 

Кількість отриманих 

ембріонів 
23 58,9 100,0 

Кількість генетично 

трансформованих 

ембріонів 

15 38,5 65,2 
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Порівняльна характеристика впливу різних трансфікуючих речовин на 

отримання генетично трансформованих ембріонів перепелів. Таким чином, 

згідно з представленими даними ефективність отримання генетично 

трансформованих ембріонів за допомогою ліпофектаміну виявилася вищою в 

порівнянні з 20 %-вим розчином DMSO (табл. 3.18) [54, 60, 61]. 

Таблиця 3.18 

Характеристика впливу різних трансфікуючих речовин на ефективність 

отримання генетично трансформованих ембріонів японського перепела 

Вид препарату 

Кількість 

отриманих 

яєць 

Кількість 

отриманих 

ембріонів 

Кількість 

генетично 

трансформованих 

ембріонів 

Відсоток генетично 

трансформованих 

ембріонів (від 

кількості ембріонів) 

Розчин DMSO 

(20 %) 
39 23 15 65,2а 

Ліпофектамін 28 21 15 71,4б 

Примітка. Ра, б ≤ 0,05 

Наші результати показали, що рухливість сперматозоїдів 

зменшувалася з кожним наступним відмиванням. Наприклад, після трьох 

послідовних промивань рухливість сперматозоїдів значно знижувалась в 

порівнянні із свіжою спермою (рис. 3.15).  

З кожним наступним промиванням ДНКазна активність зменшувалась, 

що значно спрощувало процес трансфекції [54].  

В контролі та після перших двох промивок, плазмідна активність була 

дуже низькою, у зв’язку з високим деструктивним впливом ДНКаз, проте 

починаючи з третього промивання вплив ДНКаз суттєво знижувався, а після 

шести відмивань рівень трансфекції сперматозоїдів з використанням DMSO 

суттєво підвищувався [54]. 
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Рис. 3.15. Порівняльна характеристика рухливості сперматозоїдів в 

залежності від кількості відмивань еякуляту 

 

Обробка сперми за допомогою DMSO в незначній мірі зменшувала 

активність та фертильність сперматозоїдів, проте в комплексі з промиванням 

еякуляту, значно сприяла їх успішному трансфікуванню: ПЛР-аналіз показав 

присутність гену GFP в ДНК сперматозоїдів [54].  

Отримання потомства після осіменіння перепілок трансфікованою 

спермою перепелів. З метою вивчення характеру експресії гена GFP було 

отримано потомсто після осіменіння перепілок трансфікованою за 

допомогою ліпосом та 20 %-ого розчину DMSO спермою (рис. 3.16; 3.17).  

 
Рис. 3.16. Флуоресцентне світіння покривів лапок генетично 

трансформованого перепела отриманого в результаті запліднення 

трансфікованими сперматозоїдами з використанням ліпосом  



125 

 
Рис. 3.17. Потомство, що отримане після осіменіння перепілок 

трансфікованою спермою перепелів з інтегрованим геном GFP за допомогою 

20 %-ого розчину DMSO 

 

Хоча останнім часом успішний перенос екзогенного гена за 

допомогою сперматозоїдів був показаний на декількох видах тварин, 

включаючи птицю, свиней, різних видів риб. Однак робіт, в яких 

повідомлялося б про експресію чужорідних генів, було небагато. Найчастіше 

ДНК не була інтерналізована в ядро сперматозоїда, а тільки переносилась 

сперматозоїдом в цитоплазму яйцеклітини, копії плазміди були виявлені на 

ранніх стадіях розвитку ембріона, але не виявлялись у дорослих тварин.  

Використання сперматозоїдів перепела для проведення експериментів 

із трансфекцією, передбачає застосування методів видалення сім’яної 

рідини. Також важливим є і кількісний склад сперматозоїдів в дозі сперми 

для проведення штучного осіменіння. Еякулят складається з насіннєвої 

рідини, сперматозоїдів, імунних і епітеліальних клітин, клітинного дебрису 

та бактерій. Кожен з цих компонентів, як відомо з літературних джерел, 

робить значний вплив на виживання сперматозоїдів [54, 60, 61]. 

Було встановлено, що найкращими умовами для проведення успішних 

експериментів є центрифугування при 1100 об. / хв. протягом 8 хвилин.  
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Вивчалися індивідуальні відмінності піддослідних особин за 

ефективністю осіменіння після проведення маніпуляційних впливів, 

пов'язаних з підготовкою сперматозоїдів до трансфекції, і були відібрані 

перепели і перепілки для подальших експериментів з трансгенезу. У 

перепілок були виявлені такі відмінності: відсоток запліднених яєць від 

різних особин становив від 20,5 до 79,5 %, надалі в експериментах по 

трансгенезу використовувалися птахи з найкращими показниками. Що ж до 

перепелів, то в них не було виявлено різких відмінностей в запліднюючій 

здатності cперми, однак при використанні змішаного еякуляту від трьох 

самців спостерігалась тенденція до збільшення кількості запліднених яєць. 

Необхідно відзначити, що в сучасному птахівництві також застосовується 

змішана сперма при проведенні штучного осіменіння [54, 57, 58, 61, 81, 94]. 

Інкубація плазмідної ДНК із сперматозоїдами перепела, з проведенням 

подальшого штучного осіменіння перепілок, не давала обнадійливих 

результатів через відсутність інтеграції чужорідного гена. Ці дані 

співпадають з результатами досліджень інших авторів на інших видах 

тварин, в яких даний метод демонстрував низьку відтворюваність 

результатів, епісомне вбудовування трансгену і відсутність передачі гену 

нащадкам [72, 81, 94, 305]. Було показано, що ліпосоми, розчин DMSO та 

Triton X-100 значно підвищують ефективність хромосомної інтеграції 

плазмід [60, 61].  

З метою збільшення ефективності трансфекції було застосовано 

препарати на основі ліпосом. Стабільне вбудовування гена за допомогою 

ліпофектаміну було продемонстровано нами при отриманні генетично 

трансформованих перепелят з геном GFP.  

Було продемонстровано хромосомне вбудовування чужорідного гена 

при проведенні опосередкованого переносу ДНК сперматозоїдами за 

допомогою розчину DMSO та препаратів на основі ліпосом, що надалі 

сприятиме розробці високоефективних технологій отримання терапевтичних 

рекомбінантних білків з яйця сільськогосподарської птиці [54, 60, 61]. 
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Висновки до підрозділу 3.3. 

 

1. Було показано, що сперматозоїди можуть бути використані в якості 

природніх векторів, що доставлятимуть ДНК в генеративні клітини. 

Сперматозоїди можуть інтерналізувати екзогенну ДНК, і переносити її в 

ядро яйцеклітини. 

2. В контрольній порції еякуляту та після перших двох промивань 

сперматозоїдів, плазмідна активність була дуже низькою, у зв’язку з 

високим деструктивним впливом ДНКаз, проте починаючи з третього 

промивання вплив ДНКаз суттєво знижувався, а після шести відмивань 

рівень трансфекції сперматозоїдів з використанням DMSO та ліпосомальних 

препаратів суттєво підвищувався. Таким чином, з кожним наступним 

промиванням ДНКазна активність суттєво зменшувалася, що значно 

спрощувало процес трансфекції.  

3. Птахи, як об’єкт дослідження, представляють особливий інтерес, 

володіючи рядом переваг в порівнянні з такими продуцентами як, вівці, 

кози, кролі, велика рогата худоба, так як, час отримання терапевтичних 

білків в білку перепелиного яйця від моменту трансфекції є значно 

коротшим, процедура отримання нащадків простішою і дешевшою, більш 

наближений до людського профіль глікозилювання білків, стерильність 

продукту, знижена імуногенність і стабільність продукованих білків, 

високий вихід екзогенного білка.  

4. Для проведення ефективного штучного осіменіння та якісного 

процесу трансфекції, важливими є кількісні та якісні характеристики 

сперматозоїдів в порції еякуляту. 

5. У перепілок були виявлені значні відмінності відносно відсотку 

запліднених яєць, який в різних особин становив від 20,5 до 79,5 %, тому в 

експериментах по трансгенезу використовувалися птахи з найкращими 

показниками. Що ж до перепелів, то в них не було виявлено різких 

відмінностей в запліднюючій здатності cперми, однак при використанні 
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змішаного еякуляту від трьох самців спостерігалась тенденція до збільшення 

числа запліднених яєць. 
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3.4. Отримання трансфікованих сперматозоїдів японського перепела, за 

допомогою генно-інженерної конструкції CRISPR/CAS-GFP в комплексі 

з Тriton Х-100, та подальше їх використання для 

інтрацитоплазматичної ін'єкції в ооцит 

 

Дане дослідження було проведене з метою впровадження нових 

методичних підходів в трансгенезі перепелів: шляхом використання 

інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїда (ICSI) (рис. 3.18).  

 
 

Рис. 3.18 Інтрацитоплазматична ін'єкція сперматозоїда (ICSI) 

 

Оцінювалась здатність до запліднення і трансфекції перепелиних 

ооцитів за допомогою мікроін'єкції сперматозоїдів оброблених Triton X-100 

(TX-100) з використанням екстракту сперми (ЕС) та CRISPR/Cas-GFP 

вектору (рис. 3.19) [59, 60, 61]. 

Метод ICSI вже довгий час успішно застосовується для трансгенезу у 

ссавців. Найбільшою перевагою цього методу є його відносно висока 

ефективність для мікроін’єкції дуже великих фрагментів ДНК в геном 

господаря [59, 60, 61]. 
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Рис. 3.19. Карта генно-інженерної конструкції CRISPR/Cas-GFP 

 

ICSI є опосередкованим методом перенесення генів і широко 

використовується у ссавців, проте, у птахівництві дуже мало досліджень 

було проведено у цьому напрямку. У зв’язку з цим, було здійснено ряд 

досліджень із застосуванням методу ICSI на перепелиних ооцитах, що дало 

змогу продемонструвати, що перепелині яйцеклітини, ін'єктовані 

перепелиними сперматозоїдами були здатні запліднюватись і давати 

розвиток бластодерми. Для проведення ICSI використовували сперматозоїди 

трансфіковані за допомогою Triton X-100 («Sigma», США) та CRISPR/Cas-

GFP вектору («Invitrogen», США) (рис. 3.20) [59, 60, 61].  

Було вивчено вплив Triton X-100 («Sigma», США) та ліпофектаміну 

(«Invitrogen», США) на ефективність трансфікування сперматозоїдів 

японського перепела із використанням генно-інженерної конструкції 

CRISPR/Cas-GFP («Invitrogen», США) (табл. 3.19) [60, 61].  

 

 



131 

  
Рис. 3.20. Трансфіковані сперматозоїди за допомогою генно-інженерної 

конструкції CRISPR/Cas-GFP в комплексі з Triton X-100 (0,5 %) (збільшення 

в 400 разів) 

Таблиця 3.19 

Ефективність трансфекції сперматозоїдів японського перепела за 

допомогою генно-інженерної конструкції CRISPR/Cas-GFP в поєднанні з 

Triton X-100 та ліпофектаміном 

Вид препарату Загальна кількість 

Sp 

Відсоток 

трансфікованих Sp, (%) 

Контроль 12071 0,0 

Sp + CRISPR/Cas-GFP 12114 6,2 

Sp + CRISPR/Cas-GFP+ 

Triton X-100 (0,5 %) 

12352 42,9 

Sp + CRISPR/Cas-GFP+ 

ліпофектамін 

12288 44,8 

 
Застосування екстракту сперми (ЕС) під час мікроін’єкції 

сперматозоїда сприяло підвищенню рівня активації ооцитів, що давало 

значне збільшення кількості запліднених яйцеклітин. До складу ЕС входили 

три компоненти: 1) фосфоліпаза, 2) аконітатгідратаза, 3) цитрат синтаза, які 

у комплексному поєднанні суттєво підвищували відсоток запліднених 

яйцеклітин [59, 60, 61].  
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Крім того, застосування ЕС сприяло збільшенню терміну культури 

ембріонів перепела до 72 годин після ICSI (рис. 3.21) [59, 60, 61]. 

 

 
 

Рис. 3.21 Перепелина бластодерма на стадії VI: А) під 

стереомікроскопом; Б) після фарбування барвником DAPI («Sigma», США). 

 
На рис. 3.22 показаний вплив TX-100 на цілісність мембран 

сперматозоїдів. У випадку, коли не застосовувався ТХ-100, у 87,2 ± 4,2 % 

сперматозоїдів мембрани голівок були неушкодженими. В зразку, де 

застосовували ТХ-100, кількість сперматозоїдів з неушкодженими 

мембранами складала – 10,8 ± 2,8 % (рис. 3.22). Досліджувався вплив ТХ-100 

на процес запліднення ооцитів та подальший їх розвиток протягом 24 годин 

після запліднення за допомогою методу ICSI. Також вивчався вплив ЕС на 

активацію та ефективність процесу запліднення в ооцитів [60, 61]. 

Дослідження продемонстрували, що використання TX-100 індукувало 

пошкодження мембран сперматозоїдів, що зменшувало запліднюючий 

потенціал сперми, проте, у поєднанні із методом ICSI, значно підвищувало 

ефективність переносу генетичної інформації [59, 60, 61]. 
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Рис. 3.22 Пошкоджуючий вплив Triton X-100 на клітинні мембрани 

перепелиних сперматозоїдів у порівнянні із контролем 

 

Для збільшення кількості запліднених ооцитів, під час 

інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїдів, використовували екстракт 

сперми (ЕС). Ооцити, які запліднювали сперматозоїдами з ЕС методом ICSI, 

продемонстрували ефективність запліднення 73,4 %. Під час 

інтрацитоплазматичної ін'єкції лише сперматозоїдів (без використання ЕС) 

кількість запліднених яйцеклітин становила 17,8 % [59, 60, 61]. 

 

Рис. 3.23. Флуоресцентне світіння бластодерми через 24 години після 

мікроін'єкції TX-100 обробленої сперми, інкубованої з GFР- вектором та ЕС 

 

Після мікроін’єкції сперматозоїдів в комплексі із ЕС та CRISPR/Cas-

GFP вектором, без TX-100 було отримано розвиток бластодерми в 38,9 % 

запліднених ооцитів, проте флуоресцентне випромінювання та експресія 
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зеленого флуоресцентного білка (GFP) не спостерігались. Після 

використання інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїдів із 

використанням TX-100, ЕС та CRISPR/Cas-GFP вектору, розвиток 

бластодерми спостерігався у 42,2 % запліднених яйцеклітин, у 82,3 % 

ембріонів спостерігалось зелене флуоресцентне випромінювання (рис. 3.23), 

з них у 47,8 %  було виявлено експресію GFP в бластодермі (табл. 3.20) [59, 

60, 61]. 

Таблиця 3.20  

Розвиток бластодерми протягом 24 годин після інтрацитоплазматичної 

ін'єкції в ооцит перепела сперматозоїдів в комплексі з TX-100, ЕС та 

CRISPR/Cas-GFP вектором 

Зразки  

сперми 

Кількість 

ін’єкто-

ваних 

ооцитів 

Кількість 

ооцитів, які 

дали розвиток 

бластодерми 

після ICSI 

(%) 

Кількість 

ембріонів із 

зеленим 

флуоресцентним 

випромінюванням 

(%) 

Кількість 

ембріонів із 

експресією 

зеленого 

флуоресцентного 

білка GFP (%) 

Контроль 

(без ТХ-100) 
54 21 (38,9) 0 (0) 0 (0) 

В комплексі 

з ТХ-100 
71 28 (42,2) 23 (82,3) 11 (47,8) 

 

Ці результати вказують на те, що метод ICSI в комплексі із TX-100, ЕС 

та CRISPR/Cas-GFP вектором відкривають широкі перспективи для 

ефективного здійснення переносу генетичної інформації у перепелів [60, 61].  

 

Висновки до підрозділу 3.4. 

 

1. Метод ICSI забезпечує високу ефективність для мікроін’єкції дуже 

великих фрагментів ДНК в геном господаря. 
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2. Застосування екстракту сперми під час мікроін’єкції сперматозоїдів, 

сприяло підвищенню рівня активації ооцитів, що давало значне збільшення 

кількості запліднених яйцеклітин. 

3. Застосування ЕС сприяло збільшенню терміну культури ембріонів 

перепела до 72 годин після ICSI. 

4. Для підвищення ефективності інтрацитоплазматичної ін'єкції 

сперматозоїдів використовувалися незапліднені яйцеклітини, що отримані з 

передньої частини ділянки магнуму (білкового відділу яйцеводу), протягом 

1 години після попадання ооцита через воронку в яйцевід (в цій ділянці 

яйцеклітина покрита тонким шаром білку, без шкаралупи). 

5. Використання TX-100 індукувало пошкодження мембран 

сперматозоїдів, що зменшувало запліднюючий потенціал сперми, проте у 

поєднанні із методом ICSI значно підвищувало ефективність переносу 

генетичної інформації. 

6. Застосування методу ICSI в комплексі із TX-100, ЕС та CRISPR/Cas-

GFP вектором забезпечувало високий рівень активації та запліднення 

ооцитів, значно підвищувало ефективність переносу генетичної інформації, 

покращувало життєздатність ембріонів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Науково обґрунтовано, удосконалено основні параметри та 

проведена трансфекція сперматозоїдів та ембріональних клітин японського 

перепела (Сoturnix japonica). 

2. Розроблено методику інтродукції гена GFP у геном 

сперматозоїдів японського перепела (Сoturnix japonica). Наглядно 

продемонстровано, що саме генно-інженерна конструкція була 

інтродукована в геном досліджуваних нами генеративних клітин перепелів. 

3. Здійснено оптимізацію методів трансфекції GFP-геном 

сперматозоїдів та ембріональних клітин японського перепела (Coturnix 

japonica) шляхом застосування різних комбінацій з диметилсульфоксидом 

(DMSO), ліпосомами та Triton X-100. 

4. Застосування фідерного моношару лінії STO (мишачих 

ембріональних фібробластів) дало змогу підтримувати довгострокову 

культуру ЕК. Через 3–6 діб кількість ЕК, які культивувалися на STO 

моношарі, збільшувалося у 3–5 разів. Додавання в середовище 

культивування перепелиної сироватки крові у 2–3 рази збільшувало вихід 

ЕК.  

5. У результаті застосування генно-інженерної конструкції pEGFP-

N1 в комплексі із DMSO було отримано генетично трансформовані БК у 

наступному відсотковому співвідношенні: а) 0,3 %-овий розчин DMSO – 

16,6 %; б) 3,0 %-овий розчин DMSO – 35,4 %; в) 20,0 %-овий розчин DMSO 

– 40,6 %. Під час використання pEGFP-N1 в поєднанні з ліпосомами було 

отримано 42,7 % трансфікованих БК. 

6.  При використанні генно-інженерної конструкції pEGFP-N1 у 

поєднанні із DMSO було отримано генетично трансформовані ПЗК у 

наступному відсотковому співвідношенні: а) 0,3 %-овий розчин DMSO – 

15,3 %; б) 3,0 %-овий  розчин DMSO – 34,6 %; в) 20,0 %-овий розчин DMSO 
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– 39,3 %. Під час застосування pEGFP-N1 в комплексі з ліпосомами було 

отримано 41,8 % трансфікованих ПЗК. 

7. У процесі підбору ефективних методик забору сперми 

встановлено, що стимуляція самців з використанням самок є більш 

ефективним методом для забору еякуляту в порівнянні з 

дорзоабдомінальним масажем. Метод стимуляції самців сприяв швидкій 

еякуляції і давав можливість отримувати еякулят з максимально якісними 

показниками: великим об’ємом сперми (0,026 мл), високою концентрацією 

(678 млн / мл) та великою кількістю живих (92,1 %), морфологічно 

нормальних та активних сперматозоїдів.  

8.  Шляхом застосування методу внутрішньоматкової інсемінації 

нами підвищено рівень ефективності штучного осіменіння (відсоток 

запліднених яєць знаходився в діапазоні від 35 до 41 %, та зростав до 62 % 

при застосуванні техніки зі змішаною спермою).  

9.  Використання інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїдів у 

комплексі з CRISPR/Cas-GFP, TX-100 та ЕС давало розвиток бластодерми в 

42,2 % запліднених яйцеклітин, у 82,3 % ембріонів спостерігалось зелене 

флуоресцентне випромінювання, з них в 47,8 % було виявлено експресію 

GFP в бластодермі.  

10. У результаті застосування генно-інженерної конструкції pEGFP-

N1 в поєднанні із DMSO було отримано генетично трансформовані 

сперматозоїди у наступному відсотковому співвідношенні: а) 0,3 %-овий 

розчин DMSO – 14,4 %; б) 3,0 %-овий розчин DMSO – 33,2 %; в) 20,0 %-

овий розчин DMSO – 38,1 %. Під час використання pEGFP-N1 в комплексі з 

ліпосомами отримано 41,4 % трансфікованих сперматозоїдів.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Рекомендовано використовувати розроблені методи для отримання 

генетично трансформованих ембріонів птиці шляхом введення чужорідного 

гена за участі сперматозоїдів та за допомогою трансплантації 

трансфікованих ембріональних клітин в зародковий диск реципієнта, 

використовуючи фідерний моношар лінії STO для підтримування 

довгострокової культури ембріональних клітин (ЕК), з проведенням обробки 

УФ ембріонів-реципієнтів та використанням системи CRISPR для 

максимально ефективного здійснення трансфекції ЕК та генеративних 

клітин. Дані підходи можуть бути використані при розробці технології 

виробництва рекомбінантних білків. 
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	Актуальність теми. На даний час генетичні методи широко розповсюджуються у різних напрямах життєдіяльності людини. Цьому сприяють дві обставини. З одного боку, бурхливий розвиток сучасної молекулярної біології та генетики, дозволив широко використовув...
	Введення чужорідних генів тваринам, дозволяє отримати генетично трансформовані особини, у яких введені гени можуть покращувати породні властивості тварин, підвищувати стійкість їх організму до різних інфекційних захворювань, або отримувати тварин-прод...
	Найважливішим пріоритетом створення генетично трансформованих організмів залишається отримання рекомбінантних білків на їх основі [72, 74, 189, 195, 196, 223, 269, 309].
	Одним з методів отримання тварин-продуцентів фізіологічно активних продуктів є використання ембріональних химер. Суть цього методу полягає у тому, що є можливість отримувати і культивувати ранні ембріональні клітини. Якщо в подальшому підсадити ці клі...
	Розробка технологій введення чужорідного гена за допомогою сперматозоїдів, на прикладі японського перепела, відкриває широкі можливості у використанні біологічного матеріалу даного виду птахів для продукції фармацевтичних білків, саме цьому питанню і ...
	Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дослідження за темою дисертації виконувалися згідно плану науково-дослідних робіт відділу молекулярно-діагностичних досліджень Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК Національно...
	Частину експериментальної роботи було виконано на базі: відділення генетики та репродуктології при Лос-Анджелеському інституті The Fertility Institutes (США); генетичної лабораторії Reproductive Genetechs Institute (США); Columbia University in the Ci...
	Методи дослідження: молекулярно-генетичні (екстракція ДНК, полімеразна ланцюгова реакція), методи трансгеніки (введення чужорідних генів в геном тваринного організму), мікрохірургічні (інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїда – ICSI, мікроін’єкція ...
	Наукова новизна одержаних результатів. За допомогою лінійної генно-інженерної конструкції у складі плазміди рEGFP-N1 вперше в Україні отримані трансфікофані сперматозоїди та продемонстрована експресія цільового гена. Вперше отримано генетично трансфор...
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