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Надзвичайно актуальним напрямком сьогодення є дослідження 

біохімічних та молекулярних механізмів регуляції патологічних станів 

організму, зокрема на рівні експресії генів. Ожиріння з його метаболічними 

ускладненнями та онкологічні захворювання є поширеними захворюваннями 

сучасності, що потребують детальних досліджень та розробки нових 

перспективних методів діагностики, профілактики та лікування цих патологій. 

Дані патологічні стани тісно пов’язані з розвитком стресу ендоплазматичного 

ретикулума, який є необхідним фактором їх розвитку. На даний момент головна 

увага дослідників зосереджена на вивченні детальних механізмів регуляції 

експресії генів, що контролюють процеси проліферації, ангіонезу, адипогенезу, 

апоптозу, функцію мітохондрій та низку інших процесів, приймають участь в 

інтегральній регуляції метаболізму. 

Мета роботи: дослідження залежних від стресу ендоплазматичного 

ретикулума механізмів, що лежать в основі ожиріння з його метаболічними 

ускладненнями та онкогенезу, шляхом вивчення експресії генів, що кодують 

ключові фактори проліферації і ангіогенезу, а також пухлинних супресорів, 

онкогенів та інших факторів, які контролюють функцію мітохондрій, і їх 

залежність від активності сигнального протеїну IRE1.  

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Встановлено, що за умов ожиріння у підшкірній жировій тканині 

чоловіків пригнічується експресія генів основних факторів ангіогенезу, але 

збільшується рівень експресії онкогенів та факторів росту, що може призводити 

і до онкотрансформації. Розвиток резистентності до інсуліну за умов ожиріння 



асоціюється з підвищеним рівнем експресії низки про-проліферативних генів у 

підшкірній жировій тканині порівняно з особами, що мали ожиріння та 

нормальну толерантність до глюкози. 

Встановлено також, що за умов ожиріння у підшкірній жировій тканині 

посилюється експресія факторів опосередковуючих стрес ендоплазматичного 

ретикулума, причому розвиток резистентності до інсуліну супроводжується 

зниженням рівня експресії великої групи генів, що контролюють ключові 

метаболічні процеси. За умов ожиріння знижується також рівень низки 

мікроРНК, які контролюють рівень експресії ключових регуляторних генів. 

Отримані результати вказують на важливу роль змін в експресії цих ключових 

факторів у розвитку ожиріння, а також його метаболічних та інших ускладнень 

шляхом репрограмування геному через стрес ендоплазматичного ретикулума. 

Більше того, розвиток резистентності до інсуліну різко знижує імунний 

захист організму. На сьогодні в світі ще не виявлені високочутливі 

молекулярно-генетичні маркери для виявлення послаблення імунного захисту 

організму у підлітків за умов ожиріння. У зв’язку з цим, було розроблено 

високочутливий спосіб визначення стану імунного захисту організму підлітків 

із резистентністю до інсуліну на фоні ожиріння за рівнем експресії виявлених 

молекулярно-генетичних маркерів з метою попередження зниження імунного 

захисту таких пацієнтів. У якості молекулярно-генетичних маркерів 

ідентифіковано ген HLA-DRA (альфа ланцюг HLA-DR) та мікроРНК miR-190b. 

Зміни в їх експресії визначали порівняно з нормою в крові у підлітків із 

резистентністю до інсуліну на фоні ожиріння за допомогою методу кількісної 

полімеразної ланцюговаої реакції.  

Крім того, було показано, що різні наночастинки ініціюють розвиток 

стресу ендоплазматичного ретикулума і що це призводить до розвитку 

генотоксичності і різкого зниження імунного захисту. Забруднення об’єктів 

довкілля наночастинками, у тому числі й CrSi2, TiN, одностінними 

карбоновими нанотрубками та фулеренами С60, є гострою проблемою останніх 

років у багатьох країнах світу та Україні, оскільки при попаданні в живі 

організми вони можуть проявляти токсичну дію. Але на сьогодні токсична дія 



багатьох наночастинок на організм не вивчена. Проблема прогнозування 

токсичної дії наночастинок CrSi2, TiN, одностінних карбонових нанотрубок та 

фулеренів С60 ускладнюється тим, що ще не встановлені високочутливі 

молекулярно-генетичні маркери, які б давали можливість виявити їх 

негативний вплив за низьких концентрацій. У зв’язку з цим було створено 

високочутливі та зручні у виконанні способи визначення токсичної дії на 

організм дуже низьких концентрацій наночастинок одностінних карбонових 

трубок, CrSi2, TiN та фулеренів С60 шляхом визначення рівня експресії генів 

HLA-DRA і HLA-G, що відіграють ключову роль у імунному захисті, у 

використанням тканини печінки мишей або культури клітин для прогнозування 

та запобігання розвитку патологічних станів.  

Вперше показано гено-специфічну залежність експресії досліджених 

ядерних генів протеїнів мітохондрій у клітинах гліоми від функціонування 

IRE1, який опосередковує основний шлях стресу ендоплазматичного 

ретикулума, що свідчить про можливий вклад цих генів у анти-

проліферативний ефект, обумовлений пригніченням IRE1.  

Виявлено різні механізми стрес-залежної регуляції експресії генів 

протеїнів мітохондріону, що можуть опосередковуватись як протеїнкіназною, 

так і ендорибонуклеазною активністю IRE1, а у деяких випадках – обома 

ензиматичними активностями цього сигнального протеїну. Методом 

біоінформаційного аналізу в промоторних послідовностях більшості 

досліджених генів було ідентифіковано специфічні регуляторні послідовності, 

що розпізнаються транскрипційним фактором XBP1 (X-box binding protein 1, 

протеїн 1, що зв’язується з X-боксом). Отримані результати вказують на 

можливу роль фактора XBP1 у транскрипційній регуляції експресії цих генів. 

Більше того, у 3’-кінцевій нетранслюємій ділянці мРНК низки генів, що 

кодують протеїни мітохондріону було знайдено сайти зв’язування таких 

мікроРНК: miR-182-5р, -203-3р, -507-3р, -381, -361-3р, -107 та -588. Оскільки у 

клітинах гліоми з пригніченим IRE1 зниження експресії відповідних генів 

супроводжувалося одночасним посиленням експресії цих мікроРНК, можна 

стверджувати про існування ще одного молекулярного механізму регуляції 



експресії досліджених генів, а саме на пост-транскрипційному рівні шляхом 

ініціації розщеплення мРНК внаслідок їх взаємодії з відповідними мікроРНК.  

Крім того, було показано, що пригнічення функціональної активності 

IRE1 по-різному модифікує чутливість експресії більшості досліджених генів 

до гіпоксії, а це є важливим для росту пухлин. Методом біоінформаційного 

аналізу було виявлено регуляторні елементи, що розпізнаються 

транскрипційним фактором HIF (hypoxia inducible factor; фактор, що 

індукується гіпоксією), ключовим регулятором клітинної відповіді на гіпоксію, 

у промоторних ділянках більшості ядерних генів протеїнів мітохондріону, 

причому частина таких сайтів одночасно містила у своїй структурі сайти 

зв’язування із фактором XBP1. Отримані результати вперше розкривають 

можливі молекулярні механізми залежності гіпоксичної регуляції від 

функціональної активності IRE1, а також демонструють механізм комплексної 

регуляції експресії частини ядерних генів, що кодують полі-функціональні 

протеїни мітохондрій, шляхом розпізнавання специфічних сайтів зв’язування 

різними транскрипційними факторами.  

Виявлено, що пригнічення функціональної активності сигнального 

протеїну IRE1 запускає функціональне репрограмування геному мітохондрій, 

змінюючи рівень експресії низки онкогенів та пухлинних супресорів, а також 

факторів апоптозу, репрограмуючи чутливість експресії більшості досліджених 

генів до умов гіпоксії, дефіциту глюкози або глутаміну, а це призводить до 

зниження проліферативного потенціалу клітин гліоми.  

Таким чином, отримані результати демонструють важливу роль ядерних 

генів протеїнів мітохондрій у регуляції процесів проліферації та росту клітин 

гліоми за умови пригнічення IRE1 і розширюють уявлення про молекулярні 

механізми впливу гіпоксії та інших важливих компонентів пухлинного росту на 

експресію цих генів, що безумовно сприятиме пошуку перспективних генів-

мішеней для створення нових анти-пухлинних терапевтичних препаратів.  

 

Практичне значення даної роботи полягає у з’ясуванні залежних від 

стресу ендоплазматичного ретикулума механізмів розвитку ожиріння з його 



метаболічними та іншими ускладеннями, а також молекулярних механізмів 

регуляції проліферації та росту клітин гліоми, що є необхідним для розробки 

нових перспективних методів діагностики, профілактики та лікування цих 

патологій. Крім того, було розроблено способи прогнозування стану імунного 

захисту підлітків із ожирінням та резистентністю до інсуліну з метою 

попередження зниження імунного захисту таких пацієнтів. Розроблено також 

високочутливі та зручні у виконанні способи визначення негативного впливу 

наноматеріалів на організм та його імунний захист за експресією молекулярно-

генетичних маркерів HLA-DRA і HLA-G, що може бути використано для 

прогнозування та запобігання розвитку патологічних станів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що за умов стабільного ожиріння в підшкірній жировій 

тканині чоловіків виражено змінюється рівень експресії генів, які кодують 

основні фактори ангіогенезу і ключові регуляторні компоненти фібринолізу, що 

свідчить про порушення процесів ангіогенезу та фібринолізу та вказує на 

можливість розвитку серцево-судинних захворювань. 

2. Показано, що у підшкірній жировій тканині пацієнтів з ожирінням 

знижується рівень експресії генів специфічних фосфатаз, які регулюють ростові 

процеси і можуть бути мішенями для терапевтичних цілей у поліпшенні 

чутливості до інсуліну, а також продемонстровано залежність експресії цих 

генів від розвитку резистентності до інсуліну.  

3. Виявлено, що рівень експресії генів факторів росту і онкогенів 

підвищується за умов ожиріння та резистентності до інсуліну, а це вказує на 

порушення процесів проліферації і розвиток прозапальних процесів.  

4. Показано, що за ожиріння зростає рівень експресії стрес-залежного 

шаперона HSPA5/BiP, задіяного у розвитку ожиріння та рості злоякісних 

пухлин, і це вказує на наявність стресу ендоплазматичного ретикулума та 

схильність організмів з ожирінням до канцерогенезу. 

5. Виявлено зниження рівня експресії низки мікроРНК, які задіяні в пост-

транскрипційній регуляції експресії ключових регуляторних генів, що вказує на 



їх важливу роль у розвитку ожиріння і його метаболічних ускладнень шляхом 

опосередкованого стресом ендоплазматичного ретикулума репрограмування 

геному. 

6. Отримані результати вказують не лише на репрограмування геному за 

умов ожиріння і за резистентності до інсуліну, а і на важливу роль ключових 

регуляторних генів у розвитку цих патологій, зокрема різкого зниження 

імунного захисту організму внаслідок розвитку резистентності до інсуліну, що 

підтверджено патентом на винахід. 

7. Показано гено-специфічну залежність експресії досліджених ядерних 

генів, що кодують протеїни мітохондрій, від функціональної активності IRE1, 

який опосередковує основний шлях стресу ендоплазматичного ретикулума, а це 

свідчить про важливий вклад цих генів у анти-проліферативний ефект, 

обумовлений пригніченням IRE1 у клітинах гліоми. 

8. Виявлено різні молекулярні механізми стрес-залежної регуляції 

експресії ядерних генів мітохондріальних протеїнів, які опосередковуються як 

протеїнкіназою, так і ендорибонуклеазою IRE1, а у деяких випадках – обома 

його ензиматичними активностями, що вказує на залежність функціональної 

активності мітохондрій від стресу ендоплазматичного ретикулума, зокрема 

сигнального ензиму IRE1. 

9. Показано, що пригнічення функціональної активності сигнального 

протеїну IRE1 знижує проліферативний потенціал клітин гліоми, змінюючи 

рівень експресії низки онкогенів та пухлинних супресорів, а також 

репрограмуючи чутливість експресії більшості досліджених генів до умов 

гіпоксії, дефіциту глюкози або глутаміну.  

10. Виявлено різноспрямований характер змін експресії ядерних генів, які 

кодують протеїни мітохондрій, у клітинах гліоми лінії U87 з виключеною 

функціональною активністю IRE1, що свідчить про IRE1-залежне 

репрограмування функціонального стану мітохондрій та вказує на можливу 

участь цих генів у опосередкованій IRE1 регуляції процесів проліферації і 

росту пухлинних клітин,. 



11. Показано, що різні наночастинки проявляють генотоксичні ефекти, 

ініціюють розвиток стресу ендоплазматичного ретикулума і різко знижують 

імунний захист організму. Розроблено також високочутливі способи 

визначення негативного впливу наноматеріалів на організм та його імунний 

захист за експресією молекулярно-генетичних маркерів, що дозволяє 

прогнозувати ймовірність розвитку патологічних станів.  

Патентна захищеність. Способи прогнозування стану імунного захисту 

підлітків із ожирінням за рівнем експресії молекулярно-генетичних маркерів 

захищені двома патентами на винахід. Способи визначення негативного впливу 

наноматеріалів на організм за експресією генів HLA-DRA і HLA-G захищені 

чотирма патентами на корисну модель. 

Публікації. До циклу наукових праць включено 26 статей, виданих 

друком в період із 2013 по 2020 рр., зокрема 10 cтатей у англомовних журналах 

з імпакт-фактором. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс 

роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 3 / 2, Scopus – 44 / 

8, Google Shcolar – 105 / 13. Отримано 6 патентів України, 2 із них на винахід. 
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