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50!річчя

члена!кореспондента НАН України

Є.Б. ПАТОН

березня виповнилося п’ятдесят років
відомому вченому�мікробіологу чле�

ну�кореспонденту НАН України Євгенії Бо�
рисівні Патон.

Народилася Євгенія Патон 1956 р. в Києві
у родині славетних науковців. Дід Євгенії
Борисівни — академік Євген Оскарович Па�
тон створив нові методи розрахунку конст�
руктивних схем металевих прольотових бу�
дов, способів відбудовування зруйнованих
мостів, розрахунку і міцності зварних конст�
рукцій, основ електрозварювання плавлен�
ням. Батько — Борис Євгенович Патон — ака�
демік НАН України, президент НАН Украї�
ни. Він розробив і впровадив новий спосіб
електрошлакового зварювання металів, пра�
цював над застосуванням зварювальних про�
цесів у металургії.

Після закінчення з відзнакою у 1978 р. Київ�
ського державного університету ім. Т.Г. Шев�
ченка Є.Б. Патон вступила до аспірантури
Інституту молекулярної біології та генетики
АН України. У 1981 р. успішно захистила
кандидатську дисертацію на тему «Плазміди
різних штамів Halobacterium halobium» зі спе�
ціальності «молекулярна біологія». З 1981 по
1991 р. Євгенія Борисівна працювала в Інсти�
туті молекулярної біології та генетики АН
України, від 1991 р. завідує лабораторією ге�
нетичної інженерії в Інституті клітинної біо�
логії та генетичної інженерії НАН України.
У 1991 р. захистила дисертацію на здобуття
ученого ступеня доктора біологічних наук за
спеціальністю «молекулярна біологія» на
тему «Механизмы регуляции экспрессии ге�
нов рибосомных белков L11, L1, L10 и L7/
L12 Escherichia coli».

Дослідження Є.Б. Патон заклали підґрун�
тя для отримання детальної інформації у га�

лузі структурних основ білково�нуклеїно�
вих взаємодій та їхньої ролі в регуляції екс�
пресії генів, що є одним з ключових питань
молекулярної біології. Вона запропонувала
комплексний новаторський підхід до оцін�
ки взаємодії РНК�білка, який базується на
визначенні структурних елементів білково�
го (L10) та нуклеїнового компонентів
(мРНК, рРНК), що забезпечують мож�
ливість утворення цими компонентами ком�
плексу. Дослідження Євгенії Борисівни
дали змогу вперше виявити у прокаріот на�
явні альтернативні типи структурної органі�
зації мРНКових сайтів зв’язування білка
L10, незважаючи на єдиний тип структури
відповідних рРНКових сайтів�мішеней.
Було вперше встановлено видову спе�
цифічність регуляції експресії генів шляхом
взаємодії білка L10 з мРНК у кожного з кон�
кретних представників прокаріот, яке забез�
печується наявністю додаткових консерва�
тивних структурних елементів у його
мРНКових та рРНКових мішенях. Відкрит�
тя цього феномена є ключовим для розроб�
ки нових високоефективних антибіотиків.
Інший винятково важливий практичний ас�
пект застосування одержаних Є.Б. Патон
даних — вивчення ролі структурної органі�
зації рРНКових сайтів�мішеней білка L10 та
взаємодії білка L10 з рРНК у виникненні
аутоімунних захворювань.

Нині Євгенія Борисівна працює у галузі
біотехнології рослин, завідує лаборато�
рією генетичної інженерії в Інституті
клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України.

Є.Б. Патон є автором понад 100 наукових
праць. Високий науковий рівень проведених
нею наукових досліджень визнаний за кор�
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доном. Підтвердження цього — присуджен�
ня їй грантів від Medical Research Council of
Canada (1991), Європейської організації з
молекулярної біології (1992), Міжнародно�
го наукового фонду (1995–1996), CRDF
(1996). Дослідниця неодноразово стажувала�
ся у провідних наукових закладах Канади,
Нідерландів, Німеччини.

Євгенія Борисівна активно займається на�
уково�організаційною діяльністю. Вона є

членом спеціалізованих учених рад із захис�
ту кандидатських і докторських дисертацій
при інститутах молекулярної біології та ге�
нетики,  клітинної біології та генетичної ін�
женерії НАН України, експертної ради ВАК
України, членом редакційної колегії журна�
лу «Біополімери і клітина».

Наукова громадськість щиро вітає Євгенію
Борисівну з ювілеєм, зичить їй здоров’я, на�
снаги та нових наукових здобутків.




