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Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії заснована у 2001 р. на базі 
Науково-виробничого центру (НВЦ) з вивчення пріонних інфекцій. НВЦ з вивчення пріонних 
інфекцій утворений у 2001 р. згідно з наказами Української академії аграрних наук і Держав-
ного департаменту ветеринарної медицини МАП України. Впродовж існування лабораторії 
співробітники забезпечують науковий супровід виробництва тваринницької продукції, який 
ґрунтується на дослідженнях особливостей метаболізму тварин за норми та внутрішньої 
патології, вивченні механізмів розвитку пріонних інфекцій, біологічних аспектах й способах 
використання культур клітин для створення нових ветеринарних препаратів, розробленні 
наноносіїв з ад’ювантними властивостями, фізіологічних і біохімічних процесів у спермі. 
Проведені дослідження дозволяють підвищити рентабельність виробництва, збереженість 
поголів’я, відтворювальну здатність, прирости живої маси і знизити собівартість виробництва 
тваринницької продукції із застосуванням розроблених інформативних діагностичних тестів 
та ефективних заходів лікування і профілактики метаболічних захворювань високопродук-
тивних корів, використанням засобів нового покоління при створенні вакцин і лікувальних 
препаратів, лікуванні та профілактиці ТСЕ, застосування способів оцінювання і нормалізації 
обмінних процесів у еякулятах для підвищення запліднювальної здатності сперміїв. 
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Лабораторія молекулярної біології та клінічної 
біохімії заснована у 2001 р. на базі НВЦ з вивчення 
пріонних інфекцій, утвореного цього ж року згід-
но з наказами Української академії аграрних наук 
і Державного департаменту ветеринарної медици-
ни МАП України. Ініціаторами створення НВЦ з ви-
вчення пріонних інфекцій були голова Державного 

департаменту ветеринарної медицини П. І. Вер-
бицький і директор Інституту біології тварин НААН 
В. В. Влізло.

З часу заснування до 2015 р. завідувачем ла-
бораторії був д. вет. н., професор, академік НААН 
В. В. Влізло. З 2015 р. лабораторію очолює д. с.-г. н., 
с. н. с. Д. Д. Остапів.

Д. Д. Остапів   |   D. D. OstapivВ. В. Влізло   |   V. V. VlizloП. І. Вербицький   |   P. I. Verbytsky



54 Біологія тварин, 2020, т. 22, № 3

Влізло В. В., Остапів Д. Д., Петрух І. М. та ін. Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії: історія і сьогодення

У штаті лабораторії працюють два доктори наук 
і п’ять кандидатів наук: два старші наукові співробіт-
ники, два наукові співробітники і один молодший нау-
ковий співробітник та провідний фахівець. Зокрема це 
Д. Д. Остапів (завідувач лабораторії, доктор сільсько-
господарських наук, старший науковий співробітник); 
В. В. Влізло (доктор ветеринарних наук, професор, 
академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни); І. М. Петрух (старший науковий співробітник, 
кандидат ветеринарних наук); М. Р. Козак (старший 
науковий співробітник, кандидат біологічних наук); 
Н. В. Кузьміна (науковий співробітник, кандидат біо-
логічних наук); М. В. Кушкевич (науковий співробітник, 
кандидат біологічних наук); Ю. В. Боднар (молодший 
науковий співробітник, кандидат сільськогосподар-
ських наук); Ю. В. Мартин (провідний фахівець). Крім 
того, в лабораторії працювали: заступник директора 
з наукової роботи у тваринництві, кандидат ветери-
нарних наук, старший науковий співробітник Інституту 
сільського господарства Карпатського регіону НААН 
В. В. Каплінський, доктор ветеринарних наук, стар-
ший науковий співробітник Сімонов М. Р. та канди-
дати сільськогосподарських наук М. М. Акимишин, 
С. В. Гор чин і В. Я. Віщур, які сьогодні викладають 
у Львівському національному університеті ветеринар-
ної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 
а також провідні фахівці Н. Ю. Сусол, Х. М. Олійник.

Лабораторія молекулярної біології та клінічної 
біохімії розробляє актуальні фундаментальні й при-
кладні завдання відділення зоотехнії та ветеринарної 
медицини НААН, а також виконує наукові проєкти 
і впроваджує результати досліджень у виробництво. 
При лабораторії функціонує НВЦ з вивчення пріон-
них інфекцій, незмінним керівником якого є доктор 
ветеринарних наук, професор, академік НААН, Заслу-
жений діяч науки і техніки В. В. Влізло.

Основними напрямами роботи лабораторії є:
•	 вивчення особливостей метаболізму в тварин 

за норми та внутрішньої патології;
•	 вивчення етіології та патогенезу, розроблення 

інформативних діагностичних тестів та ефективних 
заходів лікування і профілактики метаболічних за-
хворювань високопродуктивних корів;

•	 вивчення механізмів розвитку пріонних інфекцій, 
розробка засобів лікування, профілактики та боротьби 
з трансмісивними спонгіформними енцефалопатіями 
(ТСЕ) з використанням сучасних методів молекулярної 
діагностики та клінічної біохімії;

•	 вивчення біологічних аспектів і способів вико-
ристання культур клітин для створення нових вете-
ринарних препаратів;

•	 пошук та розроблення речовин наноносіїв, які 
мають ад’ювантні властивості й можуть бути вико-
ристані при створенні вакцин і лікувальних препара-
тів нового покоління;

•	 дослідження фізіологічних і біохімічних про-
цесів у спермі, розроблення способів підвищення 
запліднювальної здатності сперміїв;

•	 науковий супровід виробництва тваринницької 
продукції, що дозволяє підвищити рентабельність 
виробництва, збереженість поголів’я, відтворюваль-
ну здатність, прирости живої маси та знизити собі-
вартість виробництва тваринницької продукції.

У лабораторії триває робота з гармонізації законо-
давчих актів, які стосуються пріонних інфекцій та інших 
маловивчених хвороб тварин. Зокрема, співробітники 
центру брали участь у підготовці Указу Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
стабільної епізоотичної ситуації в Україні»; Постанови 
Верховної Ради України «Про Державну цільову про-
граму Діагностика, профілактика та заходи бороть-
би з губчастоподібною енцефалопатією та іншими 
пріонними інфекціями на території України на 2005–
2010 роки»; Постанови КМУ «Про затвердження Про-
грами запобігання і ліквідації проявів захворювання 
великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефало-
патію та інших пріонних інфекцій на території України 
на 2001–2010 роки»; Інструкції «Щодо діагностики, 
профілактики та боротьби з губчастоподібною енце-
фалопатією великої рогатої худоби» та Інструкції 
«Щодо профілактики та боротьби з блутангом (ката-
ральна лихоманка овець)».

Лабораторія постійно розробляла ДСТУ та СОУ 
з актуальних питань тваринництва і ветеринарної 
медицини. 

Лабораторія акредитована в єдиній метричній 
системі вимірювань «Вимірювання біологічних та 
біометричних величин» і здійснює дослідження та ін-
терпретацію результатів: гемопоезу, протеїнового об-
міну, вуглеводного обміну, ліпідного обміну, амінокис-
лотного обміну, активності антиоксидантної системи, 
мінерального та вітамінного обмінів, гістологічного 
дослідження органів і тканин, імуноферментного ана-
лізу, Western Blot і Dot Blot аналізів, імунопреципітації. 
У лабораторії молекулярної біології та клінічної біохі-
мії є унікальне обладнання, яке дозволяє проводити 
діагностику губчастоподібної енцефалопатії великої 
рогатої худоби та інших пріонних інфекцій. Лаборато-
рія використовує єдиний у Західному регіоні України 
амінокислотний аналізатор (Biotronik LC 6001).

За період функціонування в лабораторії розробле-
ні препарати: «Мультивітамікс» (для корекції мікро-
елементозної недостатності; «Вірон» (для корекції 
імунного статусу та підвищення поствакцинального 
імунітету проти хвороби Гамборо в курчат); «Пентосан 
полі сульфат» (SP-54) (для зниження вмісту пріона в 
пріонреплікувальних органах тварин); «Фоліген» (для 
стимулювання репродуктивної функції корів); «Реміві-
тал» (для лікування хворих на кетоз корів), «Гепален» 
(для лікування хвороб печінки). Розроблено і запатен-
товано способи: визначення вмісту фізіологічного прі-
она методом дот-блот-аналізу, виявлення тканинної 
локалізації клітинного пріона, визначення поліплексів 

Співробітники лабораторії
Staff of the laboratory
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олігодезоксинуклеотидів з катіонними електролітами, 
зниження вмісту клітинного пріона за допомогою полі-
мерної сполуки як носія антисенсолігодезоксинуклео-
тидів, посилення реакції преципітації за імуноелектро-
форезу, корекції D-вітамінного статусу у корів у перед- 
і післяотельному періодах та їхніх телят, профілактики 
післяотельної гіпокальціємії високопродуктивних ко-
рів, профілактики ферумдефіцитної анемії поросят, 
виготовлення гістологічних препаратів овоцитів і зигот 
ранніх стадій розвитку, середовище для вирощування 
зигот корів ранніх стадій розвитку in vitro тощо. 

Співробітники лабораторії молекулярної біоло-
гії та клінічної біохімії співпрацюють з науковцями 
Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, 
Національного університету «Львівська політехніка», 
Львівського національного університету імені І. Фран-
ка, Львівського Національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького, Інституту біології клі-
тини НАН України, Державного науково-дослідного 
інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи (м. Київ), ДНДКІ ветеринарних 
препаратів та кормових добавок; Аграрного універси-
тету (м. Краків, Польща), Університету ветеринарної 
медицини (Відень, Австрія), Університету ветеринар-
ної медицини (Ганновер, Німеччина), Природничого 
університету (м. Вроцлав, Польща); брали і беруть 
участь у конкурсах для реалізації спільних науково-
дослідних проєктів з польською, австрійською і ки-
тайською сторонами. 

За період функціонування в лабораторії на основі 
власних досліджень опубліковано понад 500 наукових 
праць. Серед них — підручники і посібники: «Ветери-
нарна клінічна біохімія», «Клінічна діагностика вну-
трішніх хвороб тварин», «Внутрішні хвороби тварин»; 
монографії: «Біохімічна та геохімічна роль йоду», 
«Хром у живленні тварин», «Жиророзчинні вітаміни 
у ветеринарній медицині та тваринництві», «Методо-
логія та організація наукових досліджень у тварин-
ництві»; довідники: «Лабораторні методи досліджень 
у біології тваринництві та ветеринарній медицині», 
«Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині». 

Висновки 

За період існування лабораторія молекулярної 
біології та клінічної біохімії Інституту біології тва-
рин НААН та НВЦ з вивчення пріонних інфекцій у її 
складі розробляють наукоємні продукти для засто-
сування у практиці зоотехнії і ветеринарної медицини. 
Дослідження з поширення і розвитку небезпечних 
антропозоонозних хвороб забезпечили розроблення 
законодавчих актів, які стосуються пріонних інфекцій 
та інших маловивчених хвороб тварин.

Розроблені способи оцінювання та заходи ліку-
вання і профілактики метаболічних захворювань 
високопродуктивних корів забезпечують збереження 
здоров’я і продуктивність тварин, а використанням 
засобів нового покоління при лікуванні ТСЕ знижують 
вміст пріона, що забезпечує профілактику розвитку 
енцефалопатій. 

Створені лікувальні препарати на основі полімер-
них сполук є прототипами для апробування і вста-
новлення ефективності їх у виробничих умовах, 

а застосування способів оцінювання і нормалізації 
обмінних процесів у еякулятах забезпечує відбір та 
використання сперми з високою запліднювальною 
здатністю сперміїв.

Перспективи подальших досліджень

Досліджувати механізми впливу на фізіолого-
біохімічні процеси в організмі і прогнозувати дію роз-
роблених нових та удосконалених наявних лікувально-
профілактичних препаратів для забезпечення здо-
ров’я і збереження високої продуктивності тварин. 
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Laboratory of molecular biology and clinical biochemistry, Institute of Animal Biology NAAS:  
the history and present state*

V. V. Vlizlo, D. D. Ostapiv, I. M. Petrukh, M. R. Kozak, N. V. Kuzmina, Yu. V. Martyn 
prion_nvc@ukr.net, oddost@ukr.net

Institute of Animal Biology NAAS,  
38 V. Stus, str., Lviv, 79034, Ukraine

The Laboratory of molecular biology and clinical biochemistry was established with the foundation of Scientific Production Center 
(SPC) for the study of prion infections in 2001. SPC for the study of prion infections was founded by orders of the Ukrainian Acade-
my of Agrarian Sciences and the State Department of Veterinary Medicine of Ukraine. Scientists of the laboratory provide scientific 
support of the livestock products production based on studies of animal metabolism peculiarities according to the norms and internal 
pathology, study of the mechanisms of prion infection development, biological aspects and application of cell culture techniques in 
new veterinary drug discovery, development of nanocarriers with adjuvant properties, physiological and biochemical processes in se-
men. The conducted researches allow an improvement of the production profitability, livestock safety, reproductive capacity and live 
weight gain. For the reduction of the cost of livestock production the laboratory offers advanced diagnostic tests, effective measures 
for the treatment and prevention of metabolic diseases of high yielding cows, new generation tools for the development of vaccines 
and drugs, methods of treatment and prevention of BSE, methods for assessing and normalizing metabolic processes in ejaculate to 
increase the fertility of sperm. 
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