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Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
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Диференційна активність ізоформ каталази
Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
І.М. Буздуга, Н.О. Діденко, Р.А. Волков, І.І. Панчук

Мета. Причини широкої розповсюдженості мультигенних родин у геномах рослин про
яснені все ще недостатньо. Метою дослідження було з’ясувати специфічну роль ізо
форм каталази у ранній відповіді рослин Arabidopsis thaliana на дію сольового стре
су. Методи. Розетки рослин дикого типу і гомозиготної нокаутної лінії КО-Cat2 (SALK
057998), яка є мутантом по гену каталази Cat2, піддавались дії 50, 100 та 200 мМ NaCl
протягом 4 та 8 годин. Оцінювали зміни активності каталази. Результати. Встановлено,
що загальна каталазна активність у листках КО-Cat2 нокаутних рослин була приблизно
вдвічі нижча, ніж у рослин дикого типу. За дії сольового стресу активність CAT у листках
дикого типу знижувалась за 4-годинної обробки 50 та 100 мМ NaCl та залишалась на
рівні контролю в присутності 200 мМ NaCl. Продовження часу обробки до 8 годин супро
воджувалось зростанням каталазної активності. У нокаутної лінії КО-Cat2 активність САТ
зростала вище контрольного рівня за 4-годинної дії 200 мМ NaCl та залишалася незмін
ною в усіх інших варіантах досліду. Висновки. Активація каталази є одним з елементів
ранньої відповіді рослин арабідопсису на сольовий стрес. Ізоформи каталази по-різно
му активуються на різних етапах розвитку стресової відповіді. Причиною існування де
кількох ізоформ САТ може бути неможливість поєднання в межах одного промотору різ
них регуляторних сигналів, необхідних для забезпечення диференційної експресії цього
ферменту у відповідь на чисельні зовнішні стимули.
Ключові слова: Arabidopsis thaliana, мультигенні родини, ізоформи каталаза, пе
роксид водню, сольовий стрес, нокаутні мутанти.

В

ступ. Для геному рослин характерна наявність мультигенних родин [1–4].
Гени/білки, які належать до однієї родини, можуть виконувати однакові
функції, і одночасно вони присутні у геномі лише для підвищення надійності роботи клітини, тобто є функціонально надлишковими. Можливим поясненням існуючого поліморфізму білків є фізіологічна необхідність диференційно змінювати їхню експресію залежно від стадії онтогенезу або змін, що відбуваються в
навколишньому середовищі. Зручною моделлю для вивчення проблеми молекулярної надлишковості є гени, експресія яких змінюється за дії абіотичних
стресових чинників, таких як підвищення або зниження температури, посуха,
засолення ґрунтів тощо. До мультигенних родин належать гени захисних білків,
зокрема ферментів антиоксидантного захисту [5–8]. Одним із таких ферментів
є каталаза, яка регулює рівень пероксиду водню у рослинній клітині.
Відомо, що рівень Н2О2 зростає в умовах абіотичного стресу [9, 10], в тому
числі – і при засоленні [11, 12]. Пероксид водню є шкідливою молекулою і, вод-
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ночас, месенджером, який регулює експресію багатьох генів [9, 13–16]. Відповідно, регуляція його концентрації має цент
ральне значення для захисту клітини та
розвитку стресової реакції. Відомо, що в
умовах підвищеного накопичення пероксиду водню може змінюватись активність каталази, яка його розщеплює. Проте, роль окремих генів та кодованих ними
білків та шляхи регуляції їхньої експресії в
умовах стресу вивчені все ще недостатньо.
Моделлю для вивчення функціональної
спеціалізації та взаємозамінності окремих
ізоформ ферментів слугують мутантні форми із порушеною функцією відповідних генів. У геномі арабідопсису каталаза представлена трьома генами: Cat1, Cat2 та Cat3.
Найекспресованішою є ізоформа САТ2, на
долю якої припадає більше половини загальної каталазної активності у тканинах мезофілу листків, тоді як CAT1 експресується у
листках тільки на пізніх етапах онтогенезу
[17]. Для з’ясування ролі ізоформ каталази
за дії абіотичного стресу ми зосередили
увагу на вивченні змін активності САТ у рослин арабідопсису дикого типу та у нокаутного (knock-out) мутанта з порушеною експресією гена Саt2 у відповідь на стрес, спричинений швидким накопиченням високих
концентрацій хлориду натрію у тканинах листа, що призводить до порушення окисно-відновного балансу клітини та виникнення оксидативного стресу [18, 19].
Матеріали і методи
Для дослідження впливу хлориду натрію використовували 5-тижневі рослини
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh дикого
типу (ДТ: екотип Columbia 0) та гомозиготну нокаутну лінію КО-Сat2 (SALK 057998),
яка є мутантом по гену каталази Cаt2. Насіння цієї лінії було отримано з колекції
NASC (Nottingham Arabidopsis Stock
Centre, University of Nottingham, Великобританія). Рослини вирощували в культиваційній кімнаті за температури 20 °С в умовах
148

16-годинного світлового дня. Інтенсивність
освітлення становила 2000 люкс.
Для того, щоб отримати інформацію про
ранню стадію стресової відповіді та з’ясувати первинні реакції рослинної клітини на дію
підвищених концентрацій хлориду натрію,
обробку рослин проводили за умов, що забезпечують його швидке надходження до
тканин листків. Відповідно, для проведення
стресової обробки надземну частину рослин
відокремлювали від кореневої системи і місце
зрізу занурювали в рідке поживне середовище Мурасіге-Скуга (0,5хMS), що додатково
містило хлорид натрію у концентраціях 50, 100
та 200 мМ. Після цього зразки інкубували у
темряві за температури 20 °С протягом 4 та 8
годин. Концентрацію хлориду натрію та час
обробки підбирали у попередніх експериментах. Контрольні рослини інкубували на середо
вищі 0,5хMS без додавання хлориду н
 атрію.
Як додатковий контроль використовували інтактні рослини, які заморожували у рідкому
азоті безпосередньо після зрізання. Для кожного варіанта досліду готували середню
пробу з 10–12 рослин.
Екстракцію нативного білка проводили
в буфері, що містив 0,1 М трис-НСІ
(рН=6,8), 20 % гліцерин, 30 мМ дитіотрейтол та 0,1 % нерозчинний полівінілполі
піролідон (ПВПП). Кількість білка в екст
ракті визначали спектрофотометрично за
методом Бредфорда [20]. Каталазну активність визначали спектрофотометрично
при довжині хвилі λ=410 нм на Photometer
1101M (Eppendorf Gerätebau, Німеччина)
за методом, описаним нами раніше [21].
Активність ферменту розраховували, порівнюючи вміст пероксиду водню у пробі на
початку реакції та після її припинення, та
виражали в мкмоль Н2О2, що розщеплювався за 1 хв. у перерахунку на 1 мг білка.
Експеримент виконували для п’яти незалежно вирощених партій рослин. Для кожного білкового екстракту вимірювання активності та вмісту білка здійснювали тричі.
Статистичну достовірність отриманих даних
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оцінювали з використанням двовибіркового
t-критерію для залежних вибірок [22].
Результати та обговорення
У листках 5-тижневих інтактних рослин
нокаутної лінії КО-Сat2 активність каталази становила лише 51 % від активності САТ
у ДТ (рисунок), що пов’язано з відсутністю
у рослин нокаутної лінії ізоформи каталази
САТ2. Аналогічний результат отриманий
нами раніше для рослин 7-тижневого віку
[23]. Отже, у рослин арабідопсису віком 5
та 7 тижнів відносна активність ізоформи
САТ2 не змінюється.
Інкубування рослин у контрольних умовах протягом 4 та 8 год. у середовищі
0,5хMS суттєво не впливало на активність
САТ у обох досліджуваних лініях.
Для вивчення ефектів сольового стресу
у подальших дослідженнях було застосовано обробку рослин протягом 4 та 8 год. хлоридом натрію у концентраціях 50, 100 та
200 мМ. Використання цих концентрацій
відповідає даним, наявним у літературі [24–
26]. Крім того, у попередніх експериментах
нами було оцінено фізіологічні зміни, що ви-

никають у рослин за умов досліду. Встановлено, що обробка рослин протягом 4 год.
NaCl у концентрації 50 та 100 мМ не спричиняла будь-яких помітних змін, тоді як за дії
200 мМ розчину спостерігали ознаки втрати тургору листків. При збільшенні часу обробки до 8 год. ознаки втрати тургору проявлялись і за дії 100 мМ розчину, а у зразків,
що зазнали впливу 200 мМ NaCl, вони значно підсилювались. При цьому помітної різниці між ДТ та КО-Сat2 виявлено не було.
В умовах 4-годинного сольового стресу у ДТ за дії NaCl у концентрації 50 та 100
мМ відбувалось зниження активності САТ
на 32 та 35 %, відповідно. Проте зі збільшенням концентрації NaCl до 200 мМ зниження активності ферменту не спостерігали – в цьому випадку його активність залишалась практично на рівні контролю. У лінії
КО-Сat2 за 4-годинного інкубування в присутності 50 та 100 мМ не виявлено жодних
змін каталазної активності. Дія 200 мМ
NaCl зумовлювала зростання активності
САТ на 26 % вище контрольного рівня.
Більш тривала 8-годинна обробка призводила до зниження активності САТ у ДТ на

Рисунок. Активність CAT у листках рослин Arabidopsis thaliana дикого типу (ДТ) та нокаутної лінії КО-Сat2 за дії сольового стресу. Наведено середні значення, отримані для п’яти незалежних дослідів, та їхні стандартні відхилення;
* – різниця між контрольними та стресованими рослинами достовірна (p<0,05)
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15 та 23 % при застосуванні 50 та 100 мМ
NaCl. При підвищенні концентрації до
200 мМ, як і за 4-годинного стресу, активність САТ залишалась на рівні контролю.
У нокаутних рослин КО-Сat2 за дії 8-годинного стресу активність САТ залишалась на
рівні контролю незалежно від концентрації
NaCl.
Таким чином, отримані результати показують, що за дії хлориду натрію на рослини виникають порушення, які підсилюються при збільшенні застосованої концентрації солі та часу обробки. При цьому
спостерігали зміни у активності каталази,
характер яких відрізняється у рослин ДТ та
лінії КО-Сat2.
Для пояснення отриманих даних слід
нагадати, що у рослинній клітині пероксид
водню генерується у різних компартментах, а саме – у хлоропластах, пероксисомах, мітохондріях та внаслідок роботи ряду
оксидаз у плазматичній мембрані [9, 27].
Вважається, що каталаза, яка у клітинах
листка локалізована переважно у пероксисомах, забезпечує захист клітини насамперед від Н2О2, який виникає при фотодиханні [9]. За дії сольового стресу відбувається підсилення фотодихання та продукції
Н2О2 у пероксисомах, що призводить до
розвитку вторинного оксидативного стресу [11, 12]. Крім того, за дії підвищених
концентрацій хлориду натрію зростає
утворення Н2О2 у хлоропластах, мітохондріях, плазматичній мембрані та клітинній
стінці, причому цей ефект є світлозалежним [12]. Проте, залишається не до кінця
зрозумілим, чому генерація Н2О2 у мітохондріях, плазматичній мембрані та клітинній стінці має залежати від освітлення.
Для захисту від вторинного оксидативного стресу, спричиненого зростанням концентрації солей у рослин, може спосте
рігатись активація каталази та інших антиоксидантних ферментів [28–30]. Для
прояснення питання, чи може сольовий
стрес індукувати таку захисну реакцію за
відсутності освітлення і як різні ізоформи
САТ реагують на таку обробку, нами було
150

досліджено вплив хлориду натрію у різних
концентраціях на активність каталази у
листках арабідопсису ДТ та лінії КО-Сat2,
які інкубували у темряві.
Отримані результати показали, що у
рослин ДТ за дії 50 та 100 мМ NaCl протягом 4 год. активність каталази не тільки не
зростає, а навіть знижується. Для пояснення цього ефекту можна припустити, що
за дії порівняно малих доз хлориду натрію
вторинний оксидативний стрес не виникає, але відбувається загальне інгібування
синтезу білків, в тому числі – каталази. Ці
дані узгоджуються із спостереженнями,
що у рису за дії 100 мМ NaCl у темряві концентрація пероксиду водню не зростає
[12]. Проте застосування для обробки
200 мМ NaCl у наших експериментах не супроводжувалось падінням активності каталази. Це свідчить, що в умовах жорсткішого сольового стресу важливість збереження функцій цього ферменту зростає.
Причиною цього може бути збільшення
концентрації Н2О2 за дії найбільшої із застосованих концентрацій хлориду натрію.
На користь запропонованої моделі також
свідчать дані, отримані для 8-годинної обробки. У цьому випадку для всіх використаних концентрацій NaCl активність каталази
виявилась більше, ніж після 4-годинної обробки, хоча у контролі активність не змінювалась. Це вказує на поступовий розвиток
захисної відповіді, елементом якої можна
вважати активацію каталази.
Порівняння результатів, отриманих для
рослин ДТ та КО-Сat2, показує, що ізоформи каталази по-різному реагують на сольовий стрес. Як встановлено нами раніше, у
5-тижневих листках рослин ДТ активні ізоформи СAT2 та СAT3, тоді як у лінії КО-Сat2
ізоформа СAT2 повністю відсутня [31].
Отже, зростання каталазної активності у
листках рослин нокаутної лінії за дії 200 мМ
NaCl протягом 4 год. має бути наслідком активації ізоформи СAT3, а зниження активності у рослин ДТ за дії 50 та 100 мМ NaCl –
втратою активності ізоформи СAT2 (оскільки активність ізоформи СAT3 на цій стадії

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу

стресової відповіді зростає). Проте, після
8-годинної обробки активність СAT3 у нокаутної лінії залишалась без змін. Відповідно,
складається враження, що зростання каталазної активності у рослин ДТ має бути результатом відновлення активності СAT2, яка
була знижена після 4-годинної дії хлориду
натрію. Таким чином, відносний вклад ізоформ каталази у розщеплення Н2О2 змінюється під час розвитку стресової відповіді.
Зміни активності САТ за дії сольового
стресу у ДТ та КО-Сat2 можуть зумовлюватись диференційною транскрипцією генів,
що кодують окремі ізоформи. На підтримку
такої точки зору можна навести результати
дослідження експресії ізоформ каталази
рису, яке показало, що ізоформа САТ-А не
експресується за 24-годинної дії 200 мМ
NaCl, в той час як транскрипти САТ-В накопичуються за цих умов, а транскрипти
САТ-С – лише через 48 год. [32].
Різний характер експресії ізоформ САТ
ми виявляли раніше при дослідженні впливу теплового стресу на рослини ДТ та КОСat2 [23]. Зокрема, за дії 2-годинного теплового стресу у лінії КО-Cat2 виявлено
зростання каталазної активності, тоді як у
рослин ДТ змін активності САТ не спостерігали. Також було встановлено, що ізоформи каталази по-різному реагують на 12-годинну обробку хлоридом кадмію [31].
У цьому випадку активність ферменту знижувалась у рослин ДТ, але залишалась незмінною у лінії КО-Сat2 при застосуванні
для обробки хлориду кадмію у концентрації
до 0,5 мМ. На загал ці дані свідчать, що активність ізоформ каталази диференційно
змінюється за дії різних форм абіотичного
стресу. Таким чином, імовірною причиною
існування декількох генів, які кодують різні
ізоформи каталази, може бути фізіологічна
необхідність диференційно змінювати їхню
експресію – як в онтогенезі [17], так і у відповідь на різноманітні зовнішні впливи.
У такому випадку слід очікувати, що для забезпечення диференційної транскрипції
членів цієї мультигенної родини у їхніх промоторах мають бути присутні різні регуля-

торні ділянки, які взаємодіють з відповідними регуляторними ланцюгами. На підтримку такої точки зору стосовно генів каталази
можна навести результати порівняльного
аналізу послідовностей генів Cat, які свідчать про підвищену швидкість молекулярної еволюції їхніх промоторних ділянок порівняно із кодувальними [33].
Висновки
Отримані результати свідчать, що активація каталази є одним із елементів ранньої
відповіді рослин арабідопсису на сольовий
стрес. При цьому експресовані у листках
ізоформи каталази по-різному активуються на різних етапах розвитку стресової відповіді. Причиною існування декількох ізоформ САТ може бути неможливість забезпечити диференційну експресію каталази у
відповідь на чисельні зовнішні стимули
шляхом поєднання різних регуляторних
сигналів у межах одного промотора.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ИЗОФОРМ КАТАЛАЗЫ ARABIDOPSIS THALIA
NA В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА
И.Н. Буздуга, Н.А. Диденко, Р.А. Волков,
И.И. Панчук
Кафедра молекулярной генетики
и биотехнологии
Черновицкий национальный университет
имени Юрия Федьковича
Украина, 58012, Черновцы, ул. Коцюбинского, 2
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Цель. Причины широкого распространения мультигенных семейств в геномах растений выяснены все еще недостаточно. Целью
исследования было установить специфическую роль изоформ каталазы в ранней ответной реакции растений Arabidopsis thaliana на
солевой стресс. Методы. Розетки растений
дикого типа и гомозиготной нокаутной линии
КО-Cat2 (SALK 057998), мутантной по гену каталазы Cat2, подвергали воздействию 50, 100
та 200 мМ NaCl в течение 4 и 8 часов. Оценивались изменения активности каталазы.
Результаты. Установлено, что общая каталазная активность в листьях КО-Cat2 нокаутных
растений была приблизительно вдвое ниже,
чем у растений дикого типа. Под воздействием
солевого стресса активность CAT в листьях дикого типа снижалась при 4-часовой обработке 50 и 100 мМ NaCl и оставалась на уровне
контроля в присутствии 200 мМ NaCl. Продление времени обработки до 8 часов сопровождалось возрастанием каталазной активности. У нокаутной линии КО-Cat2 активность
САТ возрастала выше контрольного уровня при
4-часовом воздействии 200 мМ NaCl и оставалась неизменной во всех остальных вариантах
опыта. Выводы. Активация каталазы является
одним из элементов раннего ответа растений
Arabidopsis thaliana на солевой стресс. Изоформы каталазы по-разному активируются на
разных этапах развития стрессового ответа.
Причиной существования нескольких изоформ
САТ может быть невозможность объединить в
пределах одного промотора различные регуляторные сигналы, необходимые для обеспечения дифференциальной экспрессии этого
фермента в ответ на многочисленные внешние
стимулы.

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana, мультигенные семейства, изоформы каталазы, перекись водорода, солевой стресс, нокаутные
мутанты.
DIFFERENTIAL ACTIVITY OF CATALASE
ISOFORMS IN ARABIDOPSIS THALIANA
UPON SALT STRESS
I.M. Buzduga, N.O. Didenko, R.A. Volkov,
I.I. Panchuk
Dept. of Molecular Genetics and Biotechnology
Yuri Fedkovych National University of Chernivtsi
Ukraine, 58012, Chernivtsi, Kotsubynski str., 2
e-mail: irina.panchuk@gmail.com

Aim. The reasons for the broad distribution of
multigene families in plant genomes are poorly
understood to date. The aim of the current work
was to investigate the specific roles of catalase
isoforms during early response of Arabidop
sis thaliana to salt stress. Methods. Rosettes
of wild-type and Catalase 2 knock-out plants
(КО-Cat2 homozygote knock-out strain SALK
057998) were treated with 50, 100 or 200 mM
NaCl for 4 or 8 hours. Afterwards, catalase activity changes were evaluated. Results. It was
found that the total catalase activity in КО-Cat2
leaves was about twofold lower than in wildtype. The activity of catalase in wild-type leaves
decreased under 4-hour treatment with 50 and
100 mM NaCl and remained at control level
during 200 mM NaCl treatment. Extending the
treatment time to 8 hours resulted in elevation of
catalase activity. In the KO-Cat2 plants the catalase activity increased above control levels while
treated with 200 mM NaCl and remained unchanged in all other treatments. Conclusions.
The activation of catalase is one of the early responses of Arabidopsis thaliana to salt stress.
Isoforms of catalase are activated differently
during the stages of stress response. A possible
reason for the existence of several isoforms of
CAT appears to be the impossibility to combine
different regulatory signals, which are required
for differential expression of this enzyme in response to various external factors, within one
single promoter.
Keywords: Arabidopsis thaliana, multigenic
families, catalase isoforms, hydrogen peroxide,
salt stress, knock-out mutants.
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Представлен новый взгляд на функциональное наполнение понятий «положительный
отбор» и «отрицательный отбор» в свете нового эволюционного синтеза (НЭС).
В его основе лежит разграничение ролей структурных генов и генов-регуляторов
в эволюционном процессе.
Ключевые слова: положительный отбор, отрицательный отбор, селективная функция,
элиминирующая функция, структурные гены, гены-регуляторы.

П

онятия «положительный отбор» и «отрицательный отбор», как два
альтернативных типа природной селекции, основательно закрепились в
эволюционной биологии [1–3].
В соответствии с постулатами синтетической теории эволюции (СТЭ), положительный (дарвиновский) отбор является ведущим фактором исторического развития организмов [3–8]. В качестве конкретного результатата его деятельности выступает фиксация генов, повышающих дарвиновскую приспо
собленность организмов, основными компонентами которой являются
плодовитость, жизнеспособность и скорость роста особей [2, 3, 7]. Данный отбор охватывает собой движущую и стабилизирующую формы природной селекции [8].
Движущая форма контролирует внутри популяции процесс формирования
новой наследственной биологической нормы, в большей мере отвечающей
меняющимся экологическим требованиям [8]. Данная модернизация популяции осуществляется путем перестройки ее генофонда, как адаптивной реакции организмов на продолжительное и однонаправленное давление условий
среды обитания [8, 9].
Стабилизирующая форма, напротив, оказывает воздействие на организмы
в условиях кратковременных флуктуирующих изменений экосистемы вида [8].
Этим определяется специфика ее действия. Она, как и движущая форма, обновляет популяционный генофонд. Однако стабилизирующая форма в первую
очередь вводит в состав генофонда популяции гены, призванные усилить гомеостаз развития особей в ответ на разновекторное давление среды; тем самым сохраняется и укрепляется устоявшаяся биологическая норма [8–10]. Таким образом, действие стабилизирующей формы постепенно снижает зависимость процесса индивидуального развития от возмущающего паратипического
влияния [6, 8].
© Ю. В. Вагин, 2014
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В результате повышается уровень канализации онтогенеза [4, 9, 11], что, в
свою очередь, приводит к усилению влияния онтогенеза на направленность исторического развития организмов и к канализации уже самого филогенетического
процесса [9–11].
Со своей стороны, отрицательный отбор консервирует сложившуюся генетическую структуру популяции путем элиминации носителей подавляющего большинства, возникающих de novo, селективно
значимых мутаций, поскольку указанные
мутации, являясь зачастую функционально негативными [1–3, 7, 8], понижают дарвиновскую приспособленность особей [2,
3, 7]. Таким образом, он устраняет от размножения особей с наследственными изменениями, существенно нарушающими
процесс их индивидуального развития,
выступая, тем самым, в форме очищающего отбора [7, 8].
Вместе с тем в использовании и толковании рассмотренных выше понятий наблюдаются определенные разночтения.
Так, И.И. Шмальгаузен [8] указал на
двусмысленность термина «отрицательный отбор». В частности, он обращает внимание на различия в трактовке результатов одного наблюдения, в котором под отрицательным отбором первоначально
подразумевалась элиминация крылатых
насекомых, а в дальнейшем – уже селекция бескрылых форм. По его мнению, вместо термина «отрицательный отбор» предпочтительнее использовать термин «элиминация».
По сути, И.И. Шмальгаузен предлагает
рассматривать отрицательный отбор в качестве аналога элиминации. В таком случае, он вступает в противоречие с самим
собой, когда постулирует тезис о том, что
естественный отбор в обязательном порядке выполняет две взаимосвязанные
функции: элиминирующую и селективную
[8, 10].

В свою очередь Д.К. Беляев подчеркивал, что «отбор действует всегда лишь в
одной форме, а именно в форме элиминации менее приспособленных» [12]. Из этого следует, что положительный отбор, по
сути, является фикцией, поскольку его селективная функция, в контексте данного
определения, всего лишь производная от
элиминирующей.
Раскрывая биологический смысл естественного отбора, И.И. Шмальгаузен и
Д.К. Беляев исходили из положений СТЭ о
путях и закономерностях эволюционного
процесса. В соответствии с этими положениями внутри популяций протекают так называемые микроэволюционные процессы, формирующие и фиксирующие, в ответ
на
конкретные
экологические
требования, адаптивную норму генетического полиморфизма. Данные процессы в
основном осуществляются под контролем
положительного отбора – ведущего фактора эволюции. Итогом микроэволюционных процессов является видообразование, осуществляемое при непосредственном участии всех факторов эволюции:
мутационного процесса, дрейфа генов,
изоляции и естественного отбора [3, 7, 8].
При этом подчеркивалось, что в основе
макроэволюционных процессов, протекающих на надвидовых систематических
уровнях, лежат закономерности, аналогичные микроэволюционным, т. е. между
указанными событиями отсутствует демаркационная линия, и они фактически
представляют собой «две стороны одной
медали» [7, 8].
Если оставаться на позициях представлений о микроэволюции, как универсальном механизме исторического развития
организмов, контролирующем его посредством селекции структурных генов
[7–9, 13, 14], то можно согласиться с изложенными выше воззрениями [8, 12].
Однако в настоящее время идет активный процесс нового эволюционного син-
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теза между СТЭ и генетикой развития [4,
6, 15, 16]. В рамках этого синтеза изложенные выше проблемы обретают иную
актуальность и соответвенно требуют критического переосмысления.
Лейтмотивом модернизации парадигмы СТЭ, осуществляемой в рамках НЭС,
является разграничение ролей структурных
генов и генов-регуляторов в эволюцион
ном процессе [15].
Исходя из этого, Р. Рэфф и Т. Кофмен
подчеркивают [6], что основной отличительной чертой действия движущей формы положительного отбора является селекция мутантных аллелей относительно
небольшого количества генов-регуляторов, функционирующих в качестве переключателей альтернативных состояний
или путей онтогенеза [6, 16]. Указанные
аллели не индуцируют остановку развития, как это наблюдается в большинстве
случаев при мутациях структурных генов, а
обеспечивают его переключение с одного
пути на другой [6]. При этом эволюционные изменения достигаются за счет трансформации существующей наследственной программы индивидуального развития организма, а наблюдаемые между
видами морфологические различия обусловлены в основном мутациями упомянутых выше генов-регуляторов.
Следовательно, вектор активности
движущего отбора направлен на модернизацию морфогенетической программы
онтогенеза [15]; указанный отбор определяет ход морфологической эволюции организмов, а в его действии превалирует
селективная функция.
В свою очередь, селекция структурных
генов играет ключевую роль в поддержании, а в случае необходимости и коррекции основного типа онтогенеза организмов. Этот процесс находится под мощным
давлением стабилизирующей формы положительного отбора, осуществляемым
путем «постепенной замены вариантных
156

аллелей (структурных генов) в соответствии с представлениями классической
теории эволюции» [6]. В данном случае
под «классической теорией эволюции»
подразумевается СТЭ.
Указанная форма положительного отбора контролирует течение адаптивной
эволюции организмов путем фиксации аллелей структурных генов, которые усиливают, как отмечалось выше, гомеостаз
индивидуального развития особей и обеспечивают, тем самым, укрепление существующей морфы [8–10]; в ее действии
достигается определенное равновесие
между элиминирующей и селективной
функциями, что показали, в том числе, и
наши исследования [17].
Что касается отрицательного отбора,
то в его деятельности четко просматривается доминирующая роль элиминации.
Широко распространенным результатом
действия отбора данного типа является
устранение от размножения носителей генов, существенно нарушающих нормальное течение их онтогенеза. В этом случае,
как отмечалось выше, он выступает в форме очищающего отбора [8], который в полной мере отождествляется с элиминирующей функцией природной селекции.
Однако отрицательный отбор может
выступать также в дизруптивной форме,
устраняя от размножения гибридные организмы, возникающие в местах контактов
близкородственных популяций; данные
популяции длительное время пребывали в
симпатрическом состоянии и к моменту
возобновления контактов могли находиться на завершающей стадии видообразования [3, 8]. Следствием возвращения популяций к аллопатрическому состоянию
явилось завершение начавшегося ранее
процесса формирования между ними репродуктивного барьера [7]. В данном случае позволительно говорить о четко просматривающейся в действии отрицательного отбора селективной функции, как
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производной от элиминирующей. Ее биологический смысл выражается в укреплении между зарождающимися видами
репродуктивного барьера путем избирательного устранения периодически возникающих межвидовых гибридов [7, 8].
Отметим, что результатом деятельности отрицательного отбора, фиксируемым
в экспериментах, является, как правило,
полное отсутствие в потомстве представителей одного из ожидаемых генотипических классов [2, 18].
Итак, в действии всех форм положительного и отрицательного типов отбора
наблюдается либо доминирование, либо
определенный баланс активности элиминирующей и селективной функций [2, 8,
18]. С учетом данного обстоятельства,
можно устранить разночтения, возникшие
в рамках неодарвинизма при их использовании и толковании [2, 8]. При этом необходимо опираться на положения НЭС о
специфической роли движущей и стабилизирующей форм положительного отбора в эволюционном процессе [6, 17].
Исходя из этого, определим движущую
форму положительного отбора как природное явление, контролирующее процесс морфологической эволюции; его отличительной чертой является селекция
аллелей относительно небольшого количества генов-регуляторов, функционирующих в качестве переключателей альтернативных состояний или путей онтогенеза
и не индуцирующих остановку развития;
вектор активности движущей формы положительного отбора направлен на модернизацию морфогенетической программы
онтогенеза, но при этом в ее действии
превалирует активная селективная функция, а элиминирующая пассивна.
Что касается стабилизирующей формы
положительного отбора, то она контролирует процесс адаптивной эволюции путем
постепенной замены аллелей структурных
генов, поддерживая или осуществляя кор-

рекцию основного типа онтогенеза; при
этом в ее действии достигается определенное равновесие между активностями
элиминирующей и селективной функций.
Действие всех форм отрицательного
отбора главным образом направлено на
устранение от размножения особей, несущих гены, существенно нарушающие нормальное течение их онтогенеза и, следовательно, в его действии доминирует элиминирующая функция. Таким образом,
дефиниция «отрицательный отбор», являющаяся по своей сути семантическим нонсенсом, обретает конкретный биологический смысл; становится полезным, работающим термином, поскольку указывает
лишь на доминирование в действии отбора данного типа активной элиминирующей
функции относительно селективной; при
этом устраняется двусмысленность, связанная с отождествлением элиминации,
как одной из функций отбора, с самим отрицательным отбором.
Выводы
В действии всех форм положительного
и отрицательного типов отбора наблюдается либо доминирование, либо определенный баланс активности элиминирующей и селективной функций. В действии
движущей формы положительного отбора
превалирует активность селективной
функции, а элиминирующая функция пассивна. В действии стабилизирующей формы положительного отбора достигается
определенное равновесие между активностями элиминирующей и селективной
функций. В действии всех форм отрицательного отбора активная элиминирующая функция доминирует над пассивной
селективной функцией. Дання дефиниция
позволяет устранить двусмысленность,
связанную с отождествлением элиминации, как одной из функций отбора, с самим
отрицательным отбором.
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Підвищення частоти
регенерації калюсних культур пшениці
за Agrobacterium-опосередкованої
трансформації
О.М. Гончарук, А.В. Бавол, О.В. Дубровна

Мета. Вивчення впливу віку незрілих зародків та синтетичного ауксину дикамби на мор
фогенетичний потенціал калюсів двох сортів м’якої пшениці – Подолянка та Зимоярка
за Аgrobacterium-опосередкованої трансформації. Методи. Оптимізація умов реге
нерації пагонів за Аgrobacterium-опосередкованої трансформації. Результати. Вста
новлено, що вік незрілих зародків суттєво впливає на частоту калюсоутворення та ви
явлено сортоспецифічність цього показника. Заміна 2,4-Д на дикамбу в середовищі
для калюсогенезу та ІОК на дикамбу в середовищі для регенерації дозволила підвищи
ти частоту індукції пагонів за генетичної трансформації у 2–3 рази. Найбільша кількість
рослин-регенерантів у сорту Подолянка отримана на середовищі з дикамбою в концен
трації 3 мг/л, а у сорту Зимоярка – при 2 мг/л. Висновки. Оптимізовано живильне сере
довище з використанням синтетичного ауксину дикамби, що дозволило підвищити час
тоту регенерації пагонів за Аgrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці.
Ключові слова: Triticum aestivum L., Аgrobacterium-опосередкована трансформація,
незрілі зародки, дикамба, регенерація.

В

ступ. На сьогодні при створенні сортів пшениці, стійких до стресових чинників довкілля, все більшого значення набувають методи генетичної інженерії [1]. Проте пшениця залишається складною культурою для проведення
біотехнологічних робіт, оскільки процеси калюсогенезу та утворення пагонів в
умовах in vitro значною мірою визначаються типом експланту [2–7], генотипом
[8] та складом живильного середовища [9, 10]. Крім того, тип експланту і склад
живильного середовища є основними чинниками, що впливають на регенерацію пагонів.
Незрілі зародки є традиційним експлантом у пшениці, на основі застосування яких розроблено ефективні технології отримання калюсних культур та подальшої індукції з них рослин-регенерантів [2]. Варто зазначити, що високий
морфогенний потенціал калюсів, отриманих із незрілих зародків, зберігається
нетривалий час і може залежати від генетичних особливостей донорної рослини [9]. Тому для успішного використання незрілих зародків необхідним є визначення оптимальної стадії виділення експлантів з урахуванням особливостей
конкретного генотипу.
За Аgrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці необхідно проводити кокультивацію калюсів із агробактерією, що негативно впливає на по-
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дальшу регенерацію пагонів. Крім того,
для елімінаціії агробактерії використовуються високі дози антибіотику, що теж має
негативний вплив на морфогенний потенціал калюсів, зменшує імовірність регенерації і, відповідно, отримання трансгенних
форм [11].
Традиційно для дедиференціації клітин
злакових та індукції калюсогенезу використовують середовища з додаванням
2,4-Д. Разом і з тим, отримані калюси характеризуються повільним переходом до
морфогенного стану, а період індукції
пагонів наступає пізніше. Застосування

2,4-Д за Аgrobacterium-опосередкованої
трансформації не є оптимальним, оскільки
через затримку морфогенезу та регенерації за тривалого культивування калюси можуть гинути раніше появи регенерантів.
Можливим варіантом підвищення регенераційної здатності калюсів після проведення трансформації є заміна 2,4-Д на інші
ауксини синтетичного походження, зокрема дикамбу [12]. Є дані, що ці ауксини не
тільки стимулюють калюсогенез, але й
прискорюють перехід калюсів у морфогенний стан, істотно збільшують кількість меристематичних ділянок, з яких в подальшому відбувається соматичний ембріогенез
[13]. У результаті цього регенераційні процеси відбуваються швидко, а вихід регенерантів збільшується. Метою нашого дослідження є вивчення впливу віку незрілих зародків та синтетичного ауксину дикамби на
морфогенетичний потенціал калюсів двох
сортів пшениці – Подолянка та Зимоярка
за Аgrobacterium-опосередкованої трансформації.
Матеріали і методи
Матеріалом досліджень були два сучасні сорти м’якої пшениці Подолянка та Зимоярка, створені у відділі генетичного поліпшення рослин ІФРГ НАН України. Як експланти використовували незрілі зародки
інтактних польових рослин, які ізолювали
160

щоденно, починаючи з дев’ятої та закінчуючи шістнадцятою добою після запилення.
Для точного визначення віку незрілих зародків проводили кастрацію колоса, а через три доби опилювали пилком з рослин
того ж сорту. Розмір експлантів варіював
від 1 до 3 мм. Зародки стерилізували в три
етапи: 1 % розчином KMnO4 протягом
2 хв., потім 70 % етанолом – 2 хв. та 30 %
комерційним препаратом «Білизна» 10 хв.,
після чого тричі промивали стерильною
дистильованою водою. Для вивчення
впливу синтетичного ауксину на процеси
калюсогенезу використовували модифіковане середовище MС [14] з додаванням
дикамби в концентрації 1, 2 та 3 мг/л. Як
контроль використовували теж саме середовище з 2,4-Д в концентрації 2 мг/л,
оскільки ця концентрація є оптимальною
для калюсогенезу Triticum aestivum L.
[15]. У кожному варіанті досліду використовували по 200 незрілих зародків.
Умови та процедура Аgrobacterium-опосередкованої трансформації наведено у
роботі [16].
Частоту індукції калюсу, утворення
морфогенного калюсу та регенерацію пагонів (у відсотках) визначали за співвідношенням кількості експлантів, які утворили
калюс або пагони, до їхньої загальної
кількості. Канаміцин-стійкими вважали
рослини, які зберігали зелене забарвлення на селективному середовищі. Достовірність різниці між показниками оцінювали
за критерієм Стьюдента.
Результати і обговорення
Незрілі зародки як експланти характеризуються високою здатністю до калюсоутворення та подальшої регенерації.
Проте, одним з основних недоліків їхнього
використання як експлантів є короткий
проміжок часу, протягом якого їх можливо
виділяти. Зазвичай він припадає на 12–15
добу.
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Нами було проаналізовано здатність до
калюсогенезу незрілих зародків, виділених протягом 8 діб, починаючи з 9-ї та закінчуючи 16-ю добою після запилення.
Встановлено, що вік незрілих зародків
значною мірою впливав на здатність до
утворення калюсу (рисунок).

Рисунок. Вплив віку незрілих зародків сортів пшениці Зимоярка (А) та Подолянка (Б) на здатність до калюсогенезу на живильному середовищі з 2,4-Д

Для сорту Зимоярка найоптимальнішим строком виділення зародків виявилася 13 доба – більше 90 % експлантів утворили калюс. Для сорту Подолянка оптимальною виявилася 15 доба, оскільки
здатність експлантів утворювати калюс
була близькою до 96 %. Те, що у кожного
сорту оптимум калюсогенезу спостерігали
у зародків різного віку, вказує на сортоспецифічність цього показника.
Зародки, виділені на більш ранніх етапах онтогенезу (на 9-ту добу), характеризувались зниженою здатністю до калюсогенезу, а сам процес їхнього отримання
був складнішим та часто супроводжувався
пошкодженням тканин. Отримані калюси
розвивались уповільнено. За використання експлантів більш пізнього віку (16-та
доба після запилення) спостерігали зниження частоти калюсогенезу за рахунок
того, що замість індукції калюсу відбувалося проростання зародків. У пізні строки
процес виділення ускладнювався через
більш щільне прилягання зародків до насінних покривів. У подальшій роботі незрілі
зародки у сорту Зимоярка виділяли на 13ту, а у сорту Подолянка на 15-ту добу.

Для отримання регенерантів після генетичної трансформації калюсів принципово важливими є умови, в яких утворювались та розвивались калюси. Важливим є
використання ауксинів, які не тільки сприяють росту калюсу, але й підвищують морфогенний потенціал та стимулюють регенерацію. Наші результати свідчать, що застосування різних ауксинів не вплинуло на
початок калюсогенезу, який в усіх досліджених форм розпочався вже на другу-третю добу культивування. Утворювався прозорий світлий калюс аморфної
консистенції.
Морфологічно калюси, отримані на середовищах з різними ауксинами, не відрізнялися. Концентрація 1 мг/л дикамби в індукційному середовищі виявилась недостатньою для утворення калюсу в більшості
експлантів (табл. 1). Калюсогенез при такій
концентрації хоч і відбувався, проте його
частота була достовірно нижчою за конт
роль, калюси росли повільно.
Таблиця 1. Вплив різних концентрацій дикамби на частоту калюсогенезу з незрілих зародків
пшениці сортів Подолянка та Зимоярка
Ауксин

Концентрація,
мг/л

Сорт Подолянка
2,4-Д (контроль)
2
1
дикамба
2
3
Сорт Зимоярка
2,4-Д (контроль)
2
1
дикамба
2
3

Частота
калюсогенезу, %

95,5±1,5
59,0±3,5
70,5±3,2
93,0±1,8
95,5±1,5
34,5±3,4
67,0±3,3
98,0±1,0

При застосуванні дикамби у дозі 2 мг/л
відбувалося підвищення частоти утворення
калюсу, проте вона також значно поступалася частоті калюсогенезу на середовищі з
2,4-Д. Збільшення концентрації до 3 мг/л не
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Таблиця 2. Частота регенерації з калюсів пшениці за Agrobacterium-опосередкованої трансформації

Регенераційне середовище

Калюси, ініційовані на середовищі
Калюси, ініційовані на
середовищі з 2 мг/л 2,4-Д
з 3 мг/л дикамби
морфочастота
частота морфогенчастота
частота
генних
регенера- зелених
них
регенеразелених
калюсів,
ції, %
пагонів,% калюсів, %
ції,%
пагонів,%
%

Сорт Подолянка
МС -21
(1 мг/л БАП + 0,5 мг/л ІОК)
(контроль)
МС-31
(1 мг/л БАП + 2 мг/л дикамба)
МС-32
(1 мг/л БАП + 3 мг/л дикамба)
МС-33
(1 мг/л БАП + 4 мг/л дикамба)

14,0±2,5

5,0±1,5

0,5±0,5

16,5±2,6

10,0±2,1

1,5±0,9

14,5±2,5

7,5±1,9

1,0±0,7

19,5±2,8

15,0±2,5*

2,5±1,1

19,0±2,8 10,5±2,1

1,5±0,9

28,0±3,2

21,0±2,9*

6,0±1,7

–

14,5±2,5

6,0±1,7

1,5±0,9

17,0±2,7

6,0±1,7

1,0±0,7

24,5±3,0

12,0±2,3*

4,5±0,7

16,0±2,6

5,0±1,5

1,0±0,7

14,5±2,5

3,5±1,3

1,0±0,7

10,0±2,1

3,5±1,3

Сорт Зимоярка
МС-21
(1 мг/л БАП + 0,5 мг/л ІОК)
12,5±2,3 3,5±1,3 0,5±0,5
(контроль)
МС-31
16,0±2,6 5,5±1,6 1,0±0,7
(1 мг/л БАП + 2 мг/л дикамба)
МС-32
13,0±2,4 2,5±1,1 1,0±0,7
(1 мг/л БАП + 3 мг/л дикамба)
МС-33
8,5±2,0
–
–
(1 мг/л БАП + 4 мг/л дикамба)

П р и мі т к а . * – Різниця між контролем та дослідом достовірна при Р = 0,95.

виявило достовірних відмінностей від
контролю за частотою калюсоутворення.
Після того, як калюси набули необхідного розміру (діаметром близько 5 мм), їх
було використано для проведення генетичної трансформації. Попередні дослідження показали, що основною причиною
загибелі рослинних клітин в умовах in vitro,
особливо за кокультивування з Agrobac
terium, як правило, є некроз або апоптоз
завдяки надвиробництву перекису водню,
що різко зменшує регенераційний потенціал калюсних клітин. Для протидії цьому
явищу зазвичай до складу регенераційного
середовища додають антиоксиданти, зокрема нітрат срібла, цистеїн і аскорбінову
кислоту, що може істотно поліпшити регенерацію. Нами досліджено ефективність
162

регенераційних середовищ – МС-21, яке
додатково містило аспарагінову кислоту
(150 мг/л), азотнокисле срібло (5 мг/л),
глютамін (10 мг/л), цистеїн (20 мг/л),
аскорбінову кислоту (100 мг/л), ІОК
(0,5 мг/л) та БАП (1 мг/л), а також живильні
середовища МС-31, МС-32 та МС-33, які
містили ті ж компоненти, проте ІОК було
замінено на дикамбу у концентрації
2–4 мг/л, відповідно.
Після кокультивування з агробакте
рією, селекції на середовищі з антибіотиком та перенесення калюсів на регенераційні середовища на них спостерігали
утворення глобулярних ділянок яскраво-зеленого або світло-жовтого кольору.
Такі калюси відносили до морфогенних.
Однак у варіанті з 2,4-Д спостерігали біль-
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шу кількість некрозів та перехід тканин до
морфогенного стану відбувався пізніше на
3–5 діб порівняно з калюсами, отриманими на середовищі з дикамбою.
Результати досліджень свідчать, що гормональний склад середовища під час індукції та росту калюсів впливає на подальший
перехід до морфогенного стану після транс
формації. Утворення максимальної кількості морфогенного калюсу (28 %) у сорту
Подолянка спостерігали на середовищі
з додаванням дикамби в концентрації
3 мг/л, в той час як у сорту Зимоярка при
2 мг/л (24 %) (табл. 2). Оскільки існує пряма кореляція між кількістю морфогенних
калюсів та рослин-регенерантів, на вказаних середовищах вдалося отримати і найбільшу кількість рослин.
Спостерігали суттєву різницю між кількістю отриманих регенерантів на середовищі з ІОК та дикамбою (табл. 2). При оптимальній концентрації дикамби виявлено
достовірну різницю та збільшення числа
регенерантів у 2–3 рази.
Це можна пояснити повільним переходом у морфогенний стан та інгібуванням
подальшої регенерації калюсів, ініційованих на середовищі з 2 мг/л 2,4-Д. Внаслідок негативної дії антибіотиків та інфекції
агробактерією загибель калюсів настає до
того, як почнуться активні морфогенні процеси. Підвищення частоти регенерації також можливо пов’язано з більшою ефективністю дикамби в регенераційному середовищі порівняно з індолілоцтовою
кислотою.
Неодноразово повідомлялося, що в
культурі тканин зернових дикамба має
більшу ауксинову активність порівняно з
2,4-Д. Так, згідно з літературними даними
[10, 17, 18] додавання 2 мг/л дикамби до
середовища для калюсогенезу значно підвищило частоту утворення морфогенного
калюсу та регенерацію пагонів. Аналогічний результат спостерігали й інші автори
при використанні 4–5 мг/л дикамби [13,

19, 20]. Філіппов та ін. [9] також підтверджують ефективність дикамби, однак рекомендують значно вищі концентрації препарату (12 мг/л). Такі розбіжності можна
пояснити різним ендогенним рівнем ауксинів у сортів, які використовувалися для
досліджень. Тобто, різні генотипи пшениці
можуть по-різному реагувати на вміст та
концентрацію дикамби. Тому для оптимального результату у кожного конкретного сорту підбір концентрації дикамби повинен здійснюватися індивідуально.
Висновки
За результатами досліджень встановлено, що найоптимальнішим строком виділення незрілих зародків для сорту Подолянка була п’ятнадцята, а для Зимоярки –
тринадцята доба, що забезпечує частоту
утворення калюсу на рівні понад 95 %. Використання в середовищах для калюсогенезу та регенерації дикамби дозволяє підвищити регенераційну здатність калюсів
пшениці in vitro у 2–3 рази. Найбільша
кількість рослин-регенерантів у сорту Подолянка отримали на середовищі з додаванням дикамби в концентрації 3 мг/л, в
той час як у сорту Зимоярка – при 2 мг/л.
Встановлено, що для кожного генотипу
підбір концентрації дикамби повинен
здійснюватися індивідуально. Оптимізовано живильне середовище з використанням
синтетичного ауксину дикамби, що дозволило підвищити частоту регенерації пагонів за Аgrobacterium-опосередкованої
трансформації пшениці.
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ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ
каллУсных КУЛЬТУР ПШЕНИЦЫ
ПРИ AGROBACTERIUM-ОПОСРЕДОВАННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
А.Н. Гончарук, А.В. Бавол, А.В. Дубровная
Институт физиологии растений и генетики
Национальной академии наук Украины
Украина, 03022, г. Киев, ул. Васильковская,
31/17
e-mail: dubrovny@ukr.net
Цель. Изучение влияния возраста незрелых
зародышей и синтетического ауксина дикамбы на морфогенетический потенциал каллусов
двух сортов пшеницы – Подолянка и Зимоярка при Аgrobacterium-опосредованной транс-
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формации. Методы. Оптимизация условий
регенерации побегов при Аgrobacterium-опосредованной трансформации. Результаты.
Установлено, что возраст незрелых зародышей
существенно влиял на частоту каллусообразования, выявлена сортоспецифичнисть этого показателя. Замена 2,4-Д на дикамбу в среде для каллусогенеза и ИУК на дикамбу в среде для регенерации позволила повысить частоту индукции образования побегов при генетической трансформации в 2–3 раза. Наибольшее количество растений-регенерантов у сор
та Подолянка получено на среде с дикамбой в
концентрации 3 мг/л, а у сорта Зимоярка – при
2 мг/л. Выводы. Оптимизирована питательная
среда с использованием синтетического ауксина дикамба, что позволило повысить частоту
регенерации побегов при Аgrobacterium-опосредованной трансформации пшеницы.
Ключевые слова: Triticum aestivum L.,
Аgrobacterium-опосредованная трансформация, незрелые зародыши, дикамба, регенерация.

INCREASE IN FREQUENCY OF WHEAT
CALLUS CULTURES REGENERATION FOR
AGROBACTERIUM-MEDIATED
TRANSFORMATION
O.M. Goncharuk, A.V. Bavol, O.V. Dubrovna
Institute of Plant Physiology and Genetics,
National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine, 03022, Kyiv, Vasylkivska Str., 31/17
e-mail: dubrovny@ukr.net

Aim is to study the impact of immature embryos age and synthetic dicamba auxin on callus
morphogenetic potential in two wheat varieties,
Podolyanka and Zymoyarka, during Agrobacte
rium-mediated transformation. Methods. Optimization of conditions for shoot regeneration
during Agrobacterium-mediated transformation. Results. Age of immature embryos was
found to significantly influence the incidence of
callus formation and cultivar-specificity of this
indicator. Replacement of 2,4-D on dicamba in
the medium for callus formation and IAA on dicamba in the medium for regeneration has increased frequency of shoots induction 2–3
times during genetic transformation. The largest
number of plant-regenerants in a variety Podolyanka was obtained on medium with dicamba at
concentration 3 mg/L, while in the variety Zymoyarka – at 2 mg/l. Conclusions. Nutrient medium using synthetic auxin dicamba was optimized, thus allowing to increase the incidence of
shoots regeneration during Agrobacterium-mediated transformation of wheat.
Keywords: Triticum aestivum L., Agrobac
terium-mediated transformation, immature
embryos, dicamba, regeneration.
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Виявлення на території Київської області трансгенних рослин ріпаку, стійких до гербіцидів
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Б. В. Моргун, О. В. Степаненко, А. І. Степаненко, А. М. Тараненко, М. В. Кучук

Виявлення на території київської області
трансгенних рослин ріпаку,
стійких до гербіцидів
Б.В. Моргун, О.В. Степаненко, А.І. Степаненко, А.М. Тараненко,
М.В. Кучук
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
Україна, 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148
e-mail: molgen@icbge.org.ua
Мета. Несанкціоноване занесення трансгенних рослин на територію України є важли
вою проблемою, яка потребує детального аналізу і вирішення. З метою визначення сту
пеня забрудненості сортового матеріалу Київської області чужорідним генетичним ма
теріалом було проведено моніторинг насіння ріпаку. Методи. 270 зразків насіння було
вивчено у фізіологічних дослідах. Відібрані зразки проаналізовані за допомогою моле
кулярно-генетичних методів. Результати. Серед вибірки виявлено один зразок, стій
кий до дії гербіциду на основі гліфосату, і один – до гербіциду, діючою речовиною якого
є глюфосинат амонію. Детальне вивчення відібраних зразків методом ПЛР підтвердило
наявність трансгенів CP4 epsps та bar, які відповідають за дані види стійкості. В одному
зі зразків було виявлено трансформаційну подію GT73 компанії Монсанто, яка і харак
теризується стійкістю до гліфосату. Висновки. Отримані дані дозволяють припустити
наявність неконтрольованого переміщення генетично модифікованих рослин ріпаку на
територію України.
Ключові слова: Brassica napus, гліфосат, гербіцид «Ураган Форте 500 SL в.р.к.»
Syngenta, гербіцид «Баста» Bayer CropScience, ГМО.

В

ступ. Ріпак – одна із найважливіших сільськогосподарських культур у світі.
Ріпакову олію використовують у різноманітних галузях народного господарства (харчовій, фармацевтичній, металургійній) та паливно-енергетичному
комплексі. Виробництво біопалива з ріпакової олії є перспективним підходом
до вирішення енергетичних проблем людства. Посівні площі ріпаку у світі на
2011 рік склали 33 645 342 га і 832 700 га із них були розміщені на території
України [1].
Особливу увагу в сучасних дослідженнях приділяють питанням покращення
високопродуктивних сортів ріпаку методами генетичної інженерії. На сьогодні
зареєстровано 30 комерційних ліній трансгенного ріпаку, які займають 30 % загальної площі посівів даної культури і вирощуються у США, Канаді, Австралії,
Чилі, Мексиці, Японії, Китаї, ЄС, Австралії, Філіппінах, Південній Кореї [2]. Створення біотехнологічних рослин ріпаку суттєво розширює можливості використання ріпакової олії для отримання екологічно чистого палива. Однак постає
актуальна проблема моніторингу сортового матеріалу ріпаку, який культивується у нашій країні, адже в Україні офіційно не зареєстровано жодної трансформаційної події.
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Рис. 1. Схематичне зображення Т-ДНК плазміди PV-BNGT04, яку використовували для отримання трансформаційної події GT73 [5]. RB, LB – праве та ліве плече Т-ДНК; P-FMV – промотор; ТР – транзитний пептид; Е9 3' – термінатор. Схематичне розташування праймерів показано стрілками [6]

Відповідно до потреб ринку формуються напрямки отримання трансгенного ріпаку, а саме надання стійкості до гербіцидів, зміна співвідношення карбонових кислот (олеїнової, ерукової, стеаринової)
в олії ріпаку, синтез нехарактерних для ріпаку жирних кислот та інших сполук, які
підвищують харчову і фармацевтичну цінність олії. Крім того, були отримані рослини ріпаку, стійкі до абіотичних стресів таких, як холод, засуха, засоленість ґрунтів
та забруднення важкими металами [3].
Дотепер зареєстровано п’ять ліній
трансгенного ріпаку, стійкого до гліфосату – GT73, GT200, DP-∅61∅61-7, DP∅73496-4, MON-883∅2-9 [2, 4].
Трансформаційні події GT73 (MON∅∅∅73-7, RT73) та GT200 (MON89249‑2)
ріпаку створені компанією Monsanto у
1995 році. Вони несуть стійкість до гербіцидів на основі гліфосату, які широко використовуються для знищення бур’янів. Ця
ознака обумовлена введенням до геному
рослини генів, які кодують гліфосат-толерантну ізоформу ферменту 5-енолпірувілшікімат-3-фосфат синтази Agrobacterium
tumefaciens штаму СР4 (CP4 epsps) і
фермент гліфосат оксидоредуктазу Ochro
bacterium anthropi (gox v247) [5].
Дані лінії отримані шляхом агробактеріальної трансформації вихідного сорту
Westar. Трансформацію здійснювали за
допомогою вектора PV-BNGT04, до складу якого входять гени CP4 epsps і gox, які
забезпечують стійкість клітин до гліфосату.
Зазвичай, для вживання в їжу використовють олію, отриману з насіння, а макуху і зе-

лені частини рослини використовують на
корм худобі.
Трансформаційні події DP-∅61∅61-7,
DP-∅73496-4, MON-883∅2-9 були зареєстровані у 2012 році, тому ймовірність
занесення їх на територію України дуже
низька.
Крім того, зареєстровано 16 трансформаційних подій, які обумовлюють стійкість
ріпаку до глюфосинату амонію [2, 5].
Молекулярно-генетичні дослідження
проводили за допомогою полімеразної
ланцюгової реакції та її модифікацій.
Нисхідна (Touchdown, TD) ПЛР є фундаментальним підходом до оптимізації процесу ампліфікації. Він є доцільнішим, ніж
спроби варіювати буферами і фізичними
умовами реакційних циклів, тому що в основі оптимізації лежить лише зміна температури посадки праймерів. Крім того, послідовна зміна температури відпалу проводиться у простій циклічній програмі. Цей
підхід є досить поширеним [7, 8]. Суть методу полягає у збільшенні температури
відпалу (орієнтовно на 10 °С) з її послідовним зменшенням на 1 °С з кожним циклом.
Після досягнення оптимального значення
температури відпалу для роботи праймерів проводиться ще 20–25 стандартних
циклів процесу. При цьому утворюється
менша кількість цільового продукту, але
значно підвищується специфічність реакції. Низкою авторів продемонстровано
успішне використання ТD ПЛР для ампліфікації геномної ДНК з використанням різних праймерів/матриць, які показали погану спорідненість в реакції [9, 10].
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Метою даного дослідження було виявлення забрудненості сортового матеріалу
ріпаку, зібраного на території Київської області, трансгенними формами, використовуючи фізіологічні досліди та молекулярний аналіз.
Матеріали і методи
Для проведення моніторингу забрудненості сортового матеріалу використано
270 зразків насіння ріпаку Brassica
napus L., наданих селекціонерами та зібраними у торгівельній мережі міста Києва
та області.
Фізіологічний дослід. Фізіологічні досліди у холодний період року проводили у
закритій системі теплиці, а в теплий – на
дослідній ділянці шляхом пророщення попередньо оброблених фунгіцидом 20–100
(залежно від кількості наявного матеріалу)
зерен кожного зразка у ґрунті. У випадку
вирощування в теплиці використовували
стерильний ґрунт. Ріст рослин у теплиці
відбувався за температури +20 °С при фотоперіоді 14/10 годин. Для запобігання
ураження грибком рослини обробляли робочим розчином фунгіциду після 1-го та
3-го тижнів росту та проривали до оптимальної кількості рослин у кожному горщику або рядку.
Рослини підрощували до появи двохтрьох справжніх листків і обприскували робочими розчинами неселективних гербіцидів: «Ураган Форте 500 SL в.p.к.»
(Syngenta), діючою речовиною якого є гліфосат, або «Basta» (Bayer CropScience),
діючою речовиною якого є глюфосинат
амонію, відповідно до рекомендацій виробника. Після 14-денного (для рослин,
оброблених гербіцидом «Ураган Форте
500 SL в.p.к.») чи 5-денного (для рослин,
оброблених гербіцидом «Баста») культивування спостерігали виживаність рослин.
Після відбору проб зеленої маси трансгенні рослини утилізували згідно із законодавством України.
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Виділення рослинної ДНК. Зі свіжих
листових пластинок рослин, які вижили
після обробки гербіцидом, проводили
екстракцію загальної ДНК ЦТАБ методом
[11, 12]. Визначення чистоти та кількості
ДНК вимірювали спектрофотометрично за
величиною оптичної густини на приладі
BioPhotometer v. 1.35 (Eppendorf).
Для контролю якості виділеної ДНК використовували полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) на ген круциферину А
(GenBank Accession: X14555.1).
Ампліфікація ДНК. Для полімеразної
ланцюгової реакції у 20 мкл брали специфічні праймери (табл. 1), 30 нг загальної
очищеної ДНК, 1 од. DreamTaq™ полімерази (Thermo Scientific).
Реакцію проводили в ампліфікаторі
Mastercycles Personal (Eppendorf) за специфічними програмами. Програма ампліфікації на ген круциферину А (cruA): початкова денатурація – 4 хв. за 94 °C, 34 цикли – 30 с за 94 °C, 30 с за температури
відпалу праймерів – 55 °С, 16 с за 72 °С та
10 хв. – фінальна елонгація.
Програма ампліфікації на трансформаційну подію GT73 була такою: початкова
денатурація – 3 хв. за 94 °C, 34 цикли – 30 с
за 94 °C, 30 с за температури відпалу праймерів – 57 °С, 32 с за 72 °С та 10 хв. – фінальна елонгація.
Програма ампліфікації на ген СР4 epsps
складалася з: початкової денатурації –
3 хв. за 94 °C, 34 циклів – 30 с за 94 °C, 30 с
за температури відпалу праймерів – 57 °С,
17 с за 72 °С та 10 хв. фінальної елонгації.
Програма ампліфікації з використанням методики Touchdown на ген bar з
праймерами 1F і 1R була: початкова денатурація – 3 хв. за 94 °C, 9 циклів – 30 с за
94 °C, 30 с – за температури, вищої за температуру відпалу праймерів – 68 °С і з кожним циклом температура зменшується на
1 °С, 33 с за 72 °С та ще 25 циклів – 30 с за
94 °C, 30 с за температури відпалу праймерів – 59 °С, 33 с за 72 °С та 10 хв. – фінальна
елонгація.
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Таблиця 1. Перелік праймерів, які використовували у дослідженнях
Розмір
амплікону

Назва

Послідовність

1F
1R

5' - GCG GTC TGC ACC ATC GTC ACC - 3'
5' - CAG ATC TCG GTG ACG GGC AGG AC - 3'

2F
2R

5' - TGG CTA AAG GTA CGT GAA TCT G - 3'
5' - CTC TCC CCA TAA GAC CTT CTC C - 3' [6]

Ген

494 п.н.

bar – визначає стійкість до
глюфосинату амонію

258 п.н.

Круциферин А – референтний ген на ДНК ріпаку

3F
3R

5' - TGA ACT TTC CTT TAT GTA ATT TTC CAG AA - 3'
5' - GCT TATACG AAG GCA AGA AAA GGA - 3' [6, 14]

522 п.н.

Трансформаційна подія
GT73, яка характеризується стійкістю до гліфосату

4F
4R

5' - CAA CGC AAA TCT CCC TTA TCG G - 3'
5' - GAC CTC CAA ACA TGA AGG ACC T - 3' [6, 15]

273 п.н.

СР4 epsps – надає стійкість до гліфосату

Розділення продуктів ампліфікації проводили методом електрофорезу у 1,2 %
агарозному гелі, натрій боратному буфері
з 0,5 мг/мл бромистого етидію [13]. Електрофореграми документували системою
GelDoc™ XR+ (Bio-Rad).
Результати та обговорення
При проведенні дослідів було висаджено насіння дослідних зразків ріпаку у ґрунт
для виявлення стійкості до глюфосинату
амонію та гліфосату. Зображення рослин
до обробки гербіцидом наведено на рис. 2.

1 м2), та робочим розчином гербіциду
«Ураган Форте 500 SL в.p.к.» (Сингента),
діючою речовиною якого є гліфосат (у розрахунку 0,3 мл вихідного розчину гербіциду на 1 м2). Результати спостерігали через
5 днів для рослин, оброблених гербіцидом
«Баста», та через 14 днів для рослин, які
були оброблені гербіцидом «Ураган Форте
500 SL в.p.к.».
Серед досліджуваної вибірки спостерігали один зразок (№ 270), усі рослини якого були стійкими до дії гліфосату (рис. 3).
Крім того, було виявлено один зразок
(№ 241), 7 рослин якого зі 100 вирощених
виявилися стійкими до глюфосинату амонію (рис. 4). Рослини негативного контролю досліду, тобто які не оброблялися гербі-

Рис. 2. Рослини ріпаку на дослідній ділянці перед обробкою гербіцидом

Рослини підрощували до появи двохтрьох справжніх листочків і обробляли робочим розчином гербіциду «Баста» (Bayer
CropScience AG), діючою речовиною якого є глюфосинат амонію (у розрахунку
0,2 мл вихідного розчину гербіциду на

Рис. 3. Стійкі та нестійкі до гліфосату рослини після
обробки гербіцидом «Ураган Форте 500 SL в.p.к.» порівняно з негативним контролем без обробки
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Рис. 4. Ріпак після обробки гербіцидом «Basta» та
контрольна група рослин (без обробки гербіцидом)

цидом, показували здоровий, характерний
ріст, зелений насичений колір.
Рослини, які вижили у результаті фізіологічних дослідів були використані для виділення загальної рослинної ДНК та подальших молекулярно-генетичних досліджень.
Зі зразків № 241 та № 270 було вибрано
по 4 рослини, які вижили після обробки
гербіцидами глюфосинатом амонію та гліфосатом відповідно, з яких і було виділено
загальну рослинну ДНК. Ці препарати
нуклеїнових кислот з 8 окремих рослин використовували для проведення молекулярно-генетичного аналізу на наявність
трансгенів стійкості.
Для визначення якості виділеної ДНК
проводили контрольну ампліфікацію на ген
круциферину А з наступним розділенням і
візуалізацією продуктів реакції у 1,2 % агарозному гелі (рис. 5).
Після проведення контрольної ампліфікації проводили визначення наявності
у геномі рослин трансформаційної події
GT73 (рис. 6), яка характеризується стійкістю до гліфосату.
Наявність характерного амплікону розміром 522 п.н. спостерігали у трьох із чотирьох аналізованих рослин зразка № 270
(доріжки 5, 6 та 8 рис. 6). Отже, можна
стверджувати про присутність трансформаційної події GT73 компанії Монсанто у
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Рис. 5. Електрофореграма продуктів ампліфікації
на контрольний ген сruA Brassica napus: 1–4 – чотири рослини зразка № 241; 5–8 – чотири окремі рослини зразка № 270; 9 – негативний контроль (загальна ДНК пшениці); -С – TE буфер pH 8,0 як негативний контроль; М – маркер молекулярної маси
GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Termo Scientific). Праворуч показано довжини найближчих до амплікона
фрагментів маркера, ліворуч стрілкою вказано довжину очікуваного амплікона у парах нуклеотидів

Рис. 6. Електрофореграма продуктів ампліфікації з
подіє-специфічними праймерами для встановлення
присутності трансформаційної події GT73: 1–4 – чотири рослини зразка № 241, які вижили після обробки
глюфосинатом амонію; 5–8 – чотири окремі рослини
зразка № 270, які вижили після обробки гліфосатом;
-С – TE буфер pH 8,0 як негативний контроль; М –
маркер молекулярної маси GeneRuler™ DNA Ladder
Mix. Праворуч показано довжини найближчих до амплікона фрагментів маркера, ліворуч стрілкою вказано
довжину очікуваного амплікона

зразку № 270 насіння ріпаку. Разом із тим
залишається незрозумілим і нез’ясованим, чому одна з чотирьох аналізованих
рослин цього зразка не дала характерного
сигналу. Для підтвердження присутності
трансгенного матеріалу було проведено
ПЛР із ген-специфічними праймерами 4F
та 4R (рис. 7) на СР4 epsps, який власне і
надає стійкість до гліфосату.
Негативний контроль із ТЕ буфером
спрацював адекватно, не даючи чітких
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ампліконів, що свідчить про технічно правильне виконання тесту. Очікувані амплікони розміром 273 п.н. спостерігали для усіх
чотирьох аналізованих рослин зразка
№ 270, стійкого до гліфосату (доріжки 5, 6,
7 та 8 рис. 7). Прояв цього характерного
фрагмента ДНК у трьох із чотирьох раніше
аналізованих рослин (доріжки 5, 6 та 8
рис. 6) підтверджує наявність у цих трьох
рослинах трансформаційної події GT73. Із
великою апроксимацією можна зазначити,
що лише три чверті насіння зразка № 270 є
характерною GT73, у той час як решта
25 % є домішками невідомої природи, але
з чітко вираженою стійкістю до гліфосату.
Виявлення амплікона на доріжці 7 рис. 7
свідчить про наявність у цієї рослини трансгена СР4 epsps, властивого для трансформаційних подій GT73 і GT200. Можна
також припустити, що оскільки GT73 не детектується у цій рослині, то імовірно тут
присутня трансформаційна подія GT200
чи якийсь мутантний варіант.
Для визначення природи стійкості рослин ріпаку зразка № 241 до дії глюфосинату амонію проведено ПЛР на трансген bar
(рис. 8).
Притаманний
амплікон
розміром
494 п.н. спостерігали у трьох з чотирьох
аналізованих рослин зразка № 241 (доріжки 1, 3 та 4 рис. 8), що вказує на присутність у геномі цих рослин трансгена bar.
У однієї рослини даний амплікон майже не
проявляється, що підтверджує спостереження про неоднорідність насіння, аналогічно да зразку № 270.
Перевірка зразків методом специфічної ПЛР підтвердила присутність у рослинах двох зразків № 241, стійкого до гербіциду глюфосинату амонію, та № 270, стійкого до гербіциду гліфосату (але відсутність
в усіх інших), трансгена bar і трансформаційної подій GT73 із трансгеном CP4 epsps,
відповідно. Результати дослідів також виявили значну неоднорідність насіння зразка № 241, в якому зі 100 вирощуваних

Рис. 7. Електрофореграма продуктів ампліфікації
на трансген СР4 epsps, який входить до Т-ДНК трансформаційних подій GT73 і GT200: 1–4 – чотири рослини зразка № 241, які вижили після обробки глюфосинатом амонію; 5–8 – чотири окремі рослини зразка
№ 270, які вижили після обробки гліфосатом; -С – TE
буфер pH 8,0 як негативний контроль; М – маркер молекулярної маси GeneRuler™ DNA Ladder Mix. Ліворуч стрілкою вказано довжину очікуваного амплікона

Рис. 8. Електрофореграма продуктів ампліфікації на
трансген bar: 1–4 – чотири рослини зразка № 241,
стійкі до глюфосинату амонію; 5 – позитивний конт
роль; 6 – одна рослина зразка № 270, стійка до гліфосату; 7 – зразок ріпаку, нестійкий до глюфосинату амонію; -С – негативний контроль, TE буфер; М –
маркер молекулярної маси GeneRuler™ DNA Ladder
Mix. Ліворуч стрілкою вказано довжину очікуваного
амплікона

лише 7 рослин виявилися стійкими до
глюфосинату амонію. Напротивагу, усі дослідні рослин зразка № 270, будучи однорідно стійкими до згубної дії гліфосату,
проявили різно
рідність по присутності
трансформаційної події GT73.
Хоча виявлення трансгенних рослин ріпаку, занесених із-за кордону, залишається рідкісним явищем, проте завдяки їхній
здатності до самовідтворення і перехресного запилення можливе поступове неконтрольоване поширення генетично модифікованих рослин на території України.
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ОБНАРУЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КИЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ РАПСА,
УСТОЙЧИВЫХ К ГЕРБИЦИДАМ
Б.В. Моргун, Е.В. Степаненко,
А.И. Степаненко, А.Н. Тараненко, Н.В. Кучук
Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
Украина, 03143, г. Киев, ул. Академика Заболотного, 148
e-mail: molgen@icbge.org.ua

Цель. Несанкционированное попадание трансгенных растений на территорию Украины является важной проблемой, требующей детального анализа и решения. С целью определения степени загрязнения сортового материала
Киевской области чужеродным генетическим
материалом был проведен мониторинг семян
рапса. Методы. 270 образцов семян было
изучено в физиологических опытах. Отобранные образцы были проанализированы с помощью молекулярно-генетических методов.
Результаты. Среди выборки был обнаружен
один образец, устойчивый к действию гербицида на основе глифосата, и один – к гербициду, действующим веществом которого является глюфосинат аммония. Детальное изучение отобранных образцов методом ПЦР
подтвердило наличие трансгенов CP4 epsps
и bar, отвечающих за данные виды устойчивости. В одном из образцов было обнаружено
трансформационное событие GT73 компании
Монсанто, которое и характеризуется устойчивостью к глифосату. Выводы. Полученные
данные позволяют предположить наличие неконтролируемого перемещения генетически
модифицированных растений рапса на терри-
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Виявлення на території Київської області трансгенних рослин ріпаку, стійких до гербіцидів
торию Украины.
Ключевые слова: Brassica napus, глифосат, гербицид «Ураган Форте 500 SL
в.р.к.» Syngenta, гербицид «Баста» Bayer
CropScience, ГМО.
DETECTION OF TRANSGENIC HERBICIDE
RESISTANT RAPESEED PLANTS IN KYIV
REGION
B.V. Morgun, O.V. Stepanenko, A.І. Stepanen
ko, A.M. Taranenko, M.V. Kuchuk
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering,
National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine, 03143, Kyiv, Akademika Zabolotnoho str.,
148
e-mail: molgen@icbge.org.ua

Aim. Unauthorized entry of transgenic plants
on the territory of Ukraine is an important issue
that requires detailed analysis and solution.
To determine the degree of contamination

of rapеseed varieties in the Kyiv region with
transgenic material the monitoring study was
carried out. Methods. 270 seed samples were
analyzed in physiological experiments. Selected
samples were tested using molecular genetic
methods. Results. One of the samples was
found to be resistant to glyphosate herbicide
and another to glufosinate ammonium
herbicide. The collected samples were
examined using molecular genetic techniques
that confirmed the presence of transgenes
CP4 epsps and bar, respectively responsible for
these types of resistance. In one of the samples
there was identified the transformation event
GT73 of Monsanto responsible for glyphosate
resistance. Conclusions. These data suggest
the uncontrolled transfer of genetically modified
canola plants on the territory of Ukraine.
Keywords: Brassica napus, glyphosate,
herbicide Ouragan Forte 500 SL в.р.к. Syngenta,
herbicide Basta Bayer CropScience, GMO.
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Генетична структура і диференціація популяцій
Gentiana Lutea L. (Gentianaceae)
в українських карпатах
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Мета. Встановити генетичну структуру G. lutea з двох гірських масивів (Чорногора, Сви
довець) Українських Карпат, оцінити рівень генетичного поліморфізму та ступінь дифе
ренціації популяцій цього виду. Методи. Для генетичних досліджень використали ме
тод аналізу на основі полімеразної ланцюгової реакції з RAPD-, ISSR-, IRAP-, CDDP- та
RGAP-праймерами. Розраховували частку поліморфних ампліконів (Р), очікувану гете
розиготність (He), індекс Шеннона (S) та генетичні відстані Жакарда (Dj). Результати.
Значення показників генетичної різноманітності природних популяцій коливалися в діа
пазоні: P = 29,1–37,9 %, He = 0,089–0,126, S = 0,137–0,190, середнє Dj = 26,9–38,7 %.
Агропопуляція з г. Пожижевська характеризувалася низькими показниками He (0,085)
і S (0,131), близькими до свидовецьких популяцій, та найнижчим серед усіх локалітетів
значенням P (27,7 %) і середнього Dj (22,1 %). За даними Байєсівського аналізу, дослі
джені генотипи утворили п’ять груп, в яких виявлено поодинокі особини, що містили в
залишкових кількостях (0,1–0,5 %) генетичний матеріал з інших популяцій. Згідно з ре
зультатами AMOVA, майже дві третини (65 %) генетичної різноманітності припадало на
міжпопуляційні відмінності, а частка внутрішньопопуляційного поліморфізму становила
35 %. Висновки. Порівняння популяцій G. lutea з хребтів Чорногора та Свидівець пока
зало, що перші мають вищий рівень генетичної гетерогенності. Методом AMOVA вияв
лено значну диференціацію популяцій G. lutea, яка свідчить про ізоляцію популяцій і об
межений обмін генетичним матеріалом.
Ключові слова: Gentiana lutea L., генетична структура, ПЛР-маркери, внутрішньо- та
міжпопуляційний поліморфізм, диференціація популяцій.

В

ступ. Останнім часом у популяційних дослідженнях рослин значну увагу
приділяють вивченню генетичної складової, зокрема внутрішньопопуляційного та внутрішньовидового поліморфізму з використанням методів молекулярно-генетичного аналізу на основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Особливо актуальними є такі дослідження рідкісних і зникаючих видів рослин,
що зумовлено загостренням проблеми їхнього збереження і відновлення.
Знання генетичної структури популяцій цих рослин, динаміки популяційно-генетичних характеристик є необхідними для розроблення стратегії збереження
генофонду таких видів та раціонального використання їхніх ресурсів.
© М. З. Мосула, В. М. Мельник, І. І. Конвалюк, Н. М. Дробик, І. О. Андрєєв, В. А. Кунах, 2014
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Унікальним об’єктом для генетичних
досліджень є цінний лікарський гірський
реліктовий середньоєвропейський вид
тирлич жовтий (Gentiana lutea L.). В Ук
раїнських Карпатах проходить північно-східна межа природного поширення
G. lutea. Тут він зустрічається в діапазоні
висот 750–2000 м н.р.м. на схилах різної
експозиції та крутизни [1–3]. Біологічні
особливості т. жовтого: диз’юнктивний
ареал, зумовлений потребою в специфічних екологічних (ґрунтово-кліматичних, фітоценотичних) умовах росту, обмеженість
ресурсів, спричинена тривалим періодом
онтогенезу (до 100 років), а також селективна елімінація, пов’язана з викопуванням кореневищ найбільших рослин і тому,
фактично, знищення найкращих екземплярів, призвели до стрімкого скорочення
чисельності його популяцій. На сьогодні в
Українських Карпатах збереглося лише
кілька великих ізольованих локалітетів цього виду та десяток малих, які суттєво відрізняються за чисельністю (від кількох десятків особин до кількох мільйонів), а також
еколого-географічними та фітоценотичними характеристиками [3, 4]. G. lutea занесений до Червоних книг і Червоних списків
як в Україні, так і в ряді інших європейських
країн, відноситься до категорії вразливих
таксонів і підлягає охороні [5, 6].
Метою роботи було встановити генетичну структуру G. lutea з двох гірських масивів (Чорногора, Свидовець) Українських
Карпат, оцінити рівень генетичного поліморфізму та ступінь диференціації популяцій цього виду.
Матеріали і методи
Матеріалом для дослідження обрано
дикорослі рослини із п’яти природних
(гори (гг.) Шешул-Павлик (Sh), полонина
(пол.) Лемська (Lem), гора (г.) Гутин Томнатик (HT), гг. Трояска-Татарука (Tr),
пол. Крачунєска (Kr)) та однієї інтродукованої (г. Пожижевська (Pozh)) популяцій G.

Рис. 1. Карта-схема розташування досліджених популяцій G. lutea в Українських Карпатах
П р и мі т к а. Трикутниками вказано основні вершини
гір, кругами – популяції G. lutea.

lutea з Українських Карпат (рис. 1). Популяції Tr та Kr зростають на хребті (хр.) Свидовець (1500–1730 м н.р.м.), а Lem, Pozh,
HT, Sh – на хр. Чорногора (1400–1950 м
н.р.м.).
З наведених вище популяцій було відібрано по 15 зразків листкових пластинок з
окремих рослин, окрім популяції на г. Гутин
Томнатик, з якої, у зв’язку з її малою чисельністю, відібрано 11. ДНК виділяли за
стандартним протоколом із свіжих молодих листків [7]. У результаті попереднього
скринінгу з 27 RAPD-, 13 ISSR-, 34 IRAP-,
12 CDDP- та 8 пар RGAP-праймерів для
роботи було відібрано 10, 9, 5, 6 та 6 пар
відповідно [8–12]. IRAP-праймери (розроб
лені для різних видів рослин) для роботи
люб’язно надав д-р Р.М. Календар (MTT/BI
Plant Genomics, Institute of Biotechnology,
University of Helsinki).
Ампліфікацію проводили у термоциклері Терцик МС2 («Биотехнология», Росія).
Реакцiйна сумiш мiстила: 0,2 мМ дНТФ
(Fermentas, Литва), 1,25 од. Taq-полiмерази (Амплісенс, Росія), 0,5 мкМ праймера, 1 × ПЛР-буфер на (NH4)2SO4 з 2,5 мM
MgCl2 (Fermentas, Литва). На суміш нашаровували 15 мкл мiнеральної олiї. Як негативний контроль використовували стан-

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

175

М. З. Мосула, В. М. Мельник, І. І. Конвалюк, Н. М. Дробик, І. О. Андрєєв, В. А. Кунах

дартну реакцiйну сумiш без ДНК. Для проведення ПЛР використовували такі
температурні режими: RAPD-ПЛР: 94 °С –
2 хв., 5 циклiв (94 °С – 30 с, 37 °С – 30 с,
72 °С – 1 хв.), 35 циклiв (94 °С – 20 с, 37 °С –
20 с, 72 °С – 40 с), 72 °С – 2,5 хв.; ISSRПЛР: 94 °С – 2 хв., 35 циклів (94 °С – 30 с,
53 °С – 30 с, 72 °С – 1,5 хв.), 72 °С – 2,5 хв.;
IRAP-ПЛР: 94 °С – 2 хв.; 35 циклів (94 °С –
30 с; 58 °С – 30 с; 72 °С – 1,5 хв.), 72 °С –
2,5 хв.; CDDP-ПЛР: 94 °С – 2 хв., 35 циклів
(94 °С – 30 c, 50 °С – 1 хв., 72 °С – 1,5 хв.),
72 °С – 2,5 хв.; RGAP-ПЛР: 94 °С – 2 хв., 45
циклів (94 °С – 30 с, 45 °С – 45 с, 72 °С –
1 хв.), 72 °C – 2,5 хв. Продукти ампліфікації
геномної ДНК розділяли електрофорезом
в 1,3 % агарозному гелі з додаванням
0,5  мкг/мл бромистого етидію в 1 × SB-буфері (5 мM Na2B4O7, рН 8,5) упродовж
5–6 год. за напруженості електричного
поля 4–5 В/см. Для визначення розміру
фрагментів використовували маркер молекулярної маси (100 bp + 1,5 Kb + 3 Kb
DNA Ladder) («ООО-СибЭнзим-М», Росія).
Обробку електрофореграм проводили
за
допомогою
програми
TotalLab
(Nonlinear Dynamics). На основі бінарних
матриць за допомогою програми GenAlEx
6.5 розраховували частку поліморфних
ампліконів (Р), очікувану гетерозиготність
(He), індекс Шеннона (S) [13]. Визначали
генетичні відстані між популяціями за Неі
та Жакардом (Dj). Дендрограму генетичної
подібності будували методом незваженої
попарно-групової кластеризації (UPGMA)
за допомогою програми FAMD 1.25 [14].
Для оцінки достовірності групування зразків проводили бутстреп-тест із 1000 повторами. Консенсусне дерево будували з
використанням програми Consense (пакет
програм Phylip) [15]. Аналіз основних координат (PCoA) проводили з використанням програми FAMD 1.25 [14]. Візуалізацію даних, отриманих за результатами
PCoA, здійснювали за допомогою програ176

ми JMP version 7 (SAS Institute, Cary, North
Carolina, USA). Генетичну структуру популяцій визначали з використанням програми Structure 2.3.4 [16, 17]. Розподіл загальної генетичної мінливості між популяціями та в їхніх межах вивчали методом
аналізу молекулярної варіанси (AMOVA) в
програмі GenAlEx 6.5 [13]. Оцінку кореляцій між матрицями генетичних відстаней
Неі та географічних відстаней між популяціями здійснювали з використанням тесту
Мантела (999 permutations) [18].
Результати та обговорення
Використовуючи 40 праймерів, отримано 725 ампліконів розміром від 110 до
3400 п.н. Із них 23 (3 %) були мономорфними, тобто характерними для зразків усіх
популяцій. Розраховано показники генетичного поліморфізму для популяцій
G. lutea. Для окремих природних популяцій значення частки поліморфних ампліконів коливалося від 29,1 % до 37,9 %, очікуваної гетерозиготності – від 0,089 до
0,126, індекса Шеннона – від 0,137 до
0,190. Популяції Lem, HT, Sh із масиву Чорногора характеризувалися вищими показниками генетичного поліморфізму (P, He,
S) порівняно з популяціями Kr та Tr із Свидовецького масиву. Агропопуляція з г. Пожижевська відзначалась низькими показниками He (0,085) та S (0,131), близькими
до свидовецьких популяцій, та найнижчим
з усіх досліджених популяцій значенням
показника P (27,7 %) (табл.).
Розраховано середні значення генетичних відстаней Жакарда (Dj (сер.)) для
шести популяцій т. жовтого за п’ятьма типами маркерів. Найбільші генетичні відстані встановлено для популяції з г. Гутин
Томнатик, найменші – для агропопуляції на
г. Пожижевська. Популяції за Dj (сер.) розподілилися наступним чином HT > Lem
> Sh > Kr ≈ Tr > Pozh. Для природних популяцій генетичні відстані коливалися від
14,7 % до 56,4 %. Для загальної вибірки
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Таблиця. Значення основних показників генетичного поліморфізму досліджених популяцій G. lutea за
узагальненими даними п’яти типів маркерів
Популяція

Lem
HT
Sh
Kr
Tr
Pozh
Середнє
Сумарна
вибірка
рослин

Частка
Очікувана
поліморфних
гетерозиготність
ампліконів
(He)
(Р), %

Індекс Шенона
(S)

37,9
35,3
34,2
29,1
30,2
27,7
32,4

0,126 ± 0,007
0,118 ± 0,007
0,123 ± 0,007
0,097 ± 0,006
0,089 ± 0,006
0,085 ± 0,006
0,106 ± 0,003

0,190 ± 0,010
0,178 ± 0,010
0,183 ± 0,010
0,146 ± 0,009
0,137 ± 0,009
0,131 ± 0,009
0,161 ± 0,004

97,0

0,239 ± 0,006

0,379 ± 0,008

Генетичні
Середня генетична
відстані між
відстань між
рослинами за
рослинами за
Жакардом (Dj), % Жакардом (Dj), %

19,6–39,9
21,5–56,4
17,8–45,7
14,7–36,0
17,7–32,5
10,8–30,6
17,0–40,2

30,6
38,7
28,1
27,5
26,9
22,1
29,0

10,8–76,7

58,7

рослин цей показник в середньому складав 58,7 %.
На основі Dj методом UPGMA побудовано дендрограму генетичної подібності
зразків G. lutea (рис. 2). Зразки утворюють
кластери відповідно до їхньої популяційної
приналежності з високим ступенем підтримки (індекс бутстрепа (ІБ) становить
100 %).

На рис. 3 подано просторове відображення кластеризації досліджених зразків
G. lutea, побудоване за допомогою PCoA
на основі матриці генетичних відстаней
Жакарда. Групування зразків на графіку
відповідає їхній популяційній приналежності. Розташування зразків на графіку
PCoA є подібним до їхнього розташування
на дендрограмі UPGMA, проте не ідентичним.

Рис. 2. UPGMA-дендрограма генетичних зв’язків
між дослідженими зразками G. lutea, побудована на
основі Dj, розрахованих за п’ятьма типами ПЛР-аналізу (RAPD, ISSR, IRAP, RGAP, CDDP). Цифрами вказано величини достовірності кластеризації (ІБ)

Рис. 3. Графік основного координатного аналізу
(PCoA), побудований на основі матриці генетичних
відстаней Жакарда, що розраховані за п’ятьма типами ПЛР-аналізу (RAPD, ISSR, IRAP, RGAP, CDDP), та
візуалізований за допомогою JMP version 7
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Аналіз молекулярної варіанси (AMOVA)
за результатами ПЛР з п’ятьма типами
маркерів показав, що майже дві третини
(65 %) генетичної різноманітності G. lutea
припадає на міжпопуляційні відмінності, а
частка внутрішньопопуляційного поліморфізму становить 35 %.
Популяційно-генетичну структуру G. lutea
проаналізовано за допомогою програми
Structure 2.3.4. Значення К (батьківські
популяції) дорівнювало 5. Рисунок 4 демонструє так звані «пропорції суміші»
(admixture proportions, Q), розраховані
для 86 проаналізованих генотипів, які фактично визначають, з якою ймовірністю
кожний з генотипів може бути віднесений
до одного із п’яти кластерів. Згідно з даними Байєсівського аналізу, популяції з
пол. Лемська та г. Гутин Томнатик мають
спільне походження. В об’єднаній популяції «Lem-HT» виявлено три особини, які
містять генетичний матеріал із популяції з
гг. Трояска-Татарука (1,7 %, 10,4 % та
15,6 %). У популяції з гг. Трояска-Татарука
виявлено особину із генетичним матеріалом з популяції, яка локалізована на гг. Шешул-Павлик в кількості 3,2 %. В усіх кластерах виявлено особини, що в залишкових

кількостях (0,1–0,5 %) містять генетичний
матеріал, властивий іншим популяціям.
Аналіз отриманих даних дозволив встановити деякі особливості генетичного поліморфізму G. lutea. Зокрема, за значеннями основних показників генетичного поліморфізму (He, S, P) популяції G. lutea
виявилися схожими між собою.
На основі отриманих результатів досліджені популяції можна умовно розділити
на три групи: з хр. Чорногора (Sh, Lem,
HT), з хр. Свидовець (Kr, Tr) і Pozh. Остання, яка є агропопуляцією, характеризується найнижчими показниками генетичного
поліморфізму та найменшими генетичними відстанями між рослинами. Причиною
цього, очевидно, є ефект засновника – для
створення цієї популяції у 70-х роках
ХХ століття було взято невелику кількість
генотипів із популяції, яка знаходиться між
вершинами гір Шешул та Павлик. Порівняно короткий час існування пожижевської
популяції (~ 40 років), а також тривалий період онтогенезу однієї рослини G. lutea (до
100 років) були тими факторами, що стримували зростання генетичного різноманіття у ній. Відмінність пожижевської популяції від інших досліджених нами популяцій
підтверджується її розташуванням на гра-

Рис. 4. Структура генетичної різноманітності G. lutea з Українських Карпат, встановлена на основі результатів п’яти
типів ПЛР-аналізів (RAPD, ISSR, IRAP, RGAP, CDDP) з використанням програми Structure 2.3.4
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фіку PCoA, на якому вона виходить із єдиної трьохвимірної площини розташування
усіх інших популяцій (рис. 3).
Подібність двох популяцій зі Свидовецького гірського масиву за значеннями
показників генетичного поліморфізму, на
нашу думку, може бути пов’язана з їхніми
еколого-географічними умовами зростання, груповими характеристиками та режимом використання. Зокрема, зазначені популяції близькі за розміром, чисельністю,
характеризуються схожою амплітудою
висот, орієнтацією та крутизною схилу,

розірваним фітогенним полем, фітоценотичним оточенням, переважанням вегетативного способу розмноження над генеративним, зазнають значного пасторального
навантаження тощо [3]. Імовірно, сукупність усіх цих чинників зумовлює подібність
свидовецьких популяцій за рівнем генетичного різноманіття.
Популяції G. lutea з хр. Чорногора мають вищий рівень генетичної гетерогенності порівняно із свидовецькими. На нашу
думку, це може бути спричинене одним із
тих факторів (або їхньою сукупністю), за
якими ці дві групи популяцій відрізняються:
фітоценотичним оточенням, фітогенним
полем (розірваним чи нерозірваним), переважанням одного із способів розмноження (вегетативним чи генеративним), режимом охорони та ін. [3]. Чорногірські популяції були схожі між собою за значеннями
основних показників генетичного поліморфізму (He, S, P), проте відрізнялися за висотою над рівнем морем, експозицією та
груповими характеристиками. Так, наприклад, найбільша в Українських Карпатах за
площею і чисельністю популяція G. lutea на
гг. Шешул-Павлик, середня за розміром на
пол. Лемська та мала популяція на г. Гутин
Томнатик характеризувалися схожими високими показниками генетичного поліморфізму. HT розташована неподалік (до
3 км) від Lem і відмежована від неї лише невисоким відрогом гори, що, очевидно, не

перешкоджає вільному обміну генетичною
інформацією між цими популяціями (перенесення насіння вітром або тваринами,
пилку комахами). Тому, незважаючи на
малу чисельність особин популяції з г. Гутин Томнатик, для неї характерні високі показники генетичного поліморфізму. На підтвердження цього припущення свідчать
результати аналізу даних за допомогою
програми Structure – популяції з пол. Лемська і г. Гутин Томнатик формували єдиний
кластер (рис. 4).
Деякі ботаніки припускають існування в
недалекому минулому на території Українських Карпат єдиної великої популяції
G. lutea [4]. До її фрагментації відбувався
вільний обмін генетичною інформацією
між особинами цього виду. Проте, групування зразків на графіку PCoA та на дендрограмі UPGMA, яке відповідає їхній популяційній приналежності, свідчить про
значну міжпопуляційну диференціацію
G. lutea. Така ізоляція популяцій тирличу
жовтого, очевидно, існує впродовж тривалого часу і призвела до накопичення суттєвих міжпопуляційних відмінностей, які за
даними AMOVA майже в 2 рази перевищують частку внутрішньопопуляційного поліморфізму у складі загальної генетичної гетерогенності виду. Це підтверджується наявністю лише 3 % мономорфних
фрагментів, спільних для зразків усіх популяцій. Чітка дивергенція досліджених популяцій пояснюється генетичною ізоляцією, спричиненою фрагментацією місць
зростання та в окремих випадках значною
географічною (територіальною) ізоляцією.
Останнім часом така ізоляція посилилася
за рахунок зникнення поодиноких особин,
груп рослин або навіть невеликих популяцій G. lutea, що знаходились між великими
популяціями і сприяли обміну генетичною
інформацією між ними [3]. Окрім того,
міжпопуляційна дивергенція посилюється
контрастністю екологічних умов зростання
цього гірського виду. Екологічна гетеро-

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

179

М. З. Мосула, В. М. Мельник, І. І. Конвалюк, Н. М. Дробик, І. О. Андрєєв, В. А. Кунах

генність, яка пов’язана із відмінністю висот
та експозиції, на яких розташовуються популяції, підсилює генетичну диференціацію напівізольованих чи ізольованих популяцій [19]. Підтвердженням того, що гетерогенність умов існування впливає на
генетичну диференціацію популяцій, є дослідження, проведені на різних гірських
популяціях рослин [19, 20].
У випадку дослідженого нами G. lutea
чітко проявляється закономірність, характерна для більшості рідкісних рослин і видів, які перебувають під загрозою зникнення, а саме значна диференціація їхніх популяцій. Ця закономірність простежується
також у мексиканського ендеміка Tillandsia
achyrostachys Е. Morr. Ex Baker var
achyrostachys (Bromeliaceae), фрагментація середовища існування якого привела
до значної просторової диференціації
алельного різноманіття [21]. Порівнюючи
G. lutea з Українських Карпат з іншими багаторічними видами, популяції яких локалізуються на значній географічній відстані,
встановлено схожі тенденції розподілу загальної генетичної мінливості на між- та
внутрішньопопуляційну. А саме з використанням ISSR-маркерів показано високу генетичну різноманітність на видовому рівні
(S = 0,183) Monimopetalum chínese Rehd.
(Celasteraceae), тоді як кожна популяція
була менш мінливою (S = 0,083), що пов’язують з наявністю інбридингу та відсутністю механізмів і умов, що забезпечують інтенсивний генетичний потік [22]. Цим же
методом встановлено, що популяції
G. lutea L. var. aurantiaca з Кантабрійських
гір (північно-західна частина Піренейського півострова) характеризуються високим
рівнем генетичного поліморфізму (He =
0,090, S = 0,134, P = 25,4 % – середні значення для популяцій); розподіл загальної
генетичної мінливості на між- та внутрішньопопуляційну становив 57 % та 43 % відповідно [23]. Результати вивчення генетичного різноманіття 29 острівних ендемі180

ків із використанням 12–24 ізоферментних
локусів показали значну генетичну гетерогенність на видовому рівні, проте низькі
показники для окремих популяцій [24].
Отримані нами результати дослідження
популяцій G. lutea вказують також на відсутність кореляції між показниками генетичного поліморфізму та географічними
дистанціями між популяціями (r = –0,360,
p = 0,145) – на дендрограмі просторово
віддалені популяції кластеризувалися разом, і навпаки, географічно ближчі розташовувалися в різних кластерах. Імовірно,
це зумовлено тим, що формування генетичного різноманіття окремих популяцій
відбувалось під впливом інших факторів
довкілля, не залучених до аналізу, або ж
було пов’язане із історією формування самих популяцій. Також не було виявлено
зв’язку між показниками генетичної різноманітності популяцій та їхньою чисельністю. Основною причиною цього може бути
велика тривалість життя окремих особин
виду, що уповільнює втрату різноманіття у
випадку скорочення чисельності популяції
в несприятливих умовах.
Висновки
На основі даних молекулярно-генетичного аналізу визначено рівень поліморфізму та вивчено особливості генетичної
структури шести популяцій G. lutea з Українських Карпат. Виявлено, що вид у цілому
характеризується високим рівнем генетичної гетерогенності. Водночас, як свідчать результати аналізу молекулярної варіабельності AMOVA, значна частина її припадає на міжпопуляційні відмінності
(65 %), а генетичне різноманіття окремих
популяцій є порівняно низьким. Це є свідченням їхньої значної дивергенції. Популяції G. lutea з хр. Чорногора характе
ризуються вищим рівнем генетичної гетерогенності порівняно із популяціями з хр.
Свидовець. Найнижчий рівень генетичного
різноманіття за усіма вивченими показни-
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ками має пожижевська агропопуляція, що,
ймовірно, зумовлено її штучним походженням, а також коротким часом її існування
(~ 40 років). Групування зразків на дендрограмі генетичної подібності та за результатами аналізу головних координат відповідало їхній популяційній приналежності. Не
виявлено кореляцій між генетичними та
географічними відстанями, а також зв’язку
між показниками генетичного різноманіття
та чисельністю популяцій. Популяції
G. lutea є генетично відособленими, проте
наявний у невеликій кількості генетичний
матеріал з інших популяцій, очевидно, є
свідченням спільного походження у недалекому минулому.
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Цель. Проанализировать генетическую структуру G. lutea c двух горных массивов (Черногора, Свидовец) Украинских Карпат, оценить
уровень генетического полиморфизма и степень дифференциации популяций этого вида.
Методы. Для исследований использовали
метод генетического анализа на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) с RAPD‑,
ISSR‑, IRAP-, CDDP- и RGAP-праймерами.
Рассчитывали долю полиморфных амплико-
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нов (Р), ожидаемую гетерозиготность (He), индекс Шеннона (S) и генетические расстояния
Жаккарда (Dj). Результаты. Значения показателей генетического разнообразия природных
популяций колебались в диапазоне: P = 29,1–
37,9 %, He = 0,089–0,126, S = 0,137–0,190,
среднее Dj = 26,9–38,7 %. Агропопуляция с
г. Пожижевская характеризовалась низкими
показателями He (0,085) и S (0,131), близкими
к свидовецким популяциям, и самым низким
среди всех локалитетов значением P (27,7 %) и
среднего Dj (22,1 %). По данным Байесовского
анализа, исследованые генотипы образовали
пять групп, в которых обнаружены единичные
особи, содержавшие в остаточных количествах
(0,1–0,5 %) генетический материал из других
популяций. Согласно результатам AMOVA, почти две трети (65 %) генетического разнообразия приходилось на межпопуляционные различия, а доля внутрипопуляционного полиморфизма составляла 35 %. Выводы. Сравнение
популяций G. lutea с хребтов Черногора и Свидовец показало, что первые имеют более высокий уровень генетической гетерогенности.
Методом AMOVA обнаружена значительная
дифференциация популяций G. lutea, что свидетельствует об изоляции популяций и ограниченном обмене генетическим материалом.
Ключевые слова: Gentiana lutea L., генетическая структура, ПЦР-маркеры, внутри- и
межпопуляционный полиморфизм, дифференциация популяций.
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Aim. The aim of the study was to determine
genetic structure of G. lutea populations
from two mountain ranges (Chornogora,
Svydovets) of Ukrainian Carpathians, assess
the level of genetic polymorphism and degree of
differentiation across the species populations.
Methods. For the studies, a method of genetic
analysis based on polymerase chain reaction
(PCR) with RAPD-, ISSR-, IRAP-, CDDPand RGAP-primers was used. Proportion
of polymorphic amplicons (P), expected
heterozygosity (He), Shannon index (S) and
Jacquard genetic distance (Dj) were calculated.
Results. Value of genetic diversity indices for
natural populations ranged as follows: P = 29,1–
37,9 %, He = 0,089–0,126, S = 0,137–0,190,
the average Dj = 26,9–38,7 %. Agropopulation
from mountain Pozhyzhevska had low He
(0,085) and S (0,131), that were close to the
values of populations from Svydovets, and the
lowest among all localities values of P (27,7 %)
and average Dj value (22,1 %). According to

the Bayesian analysis, all studied genotypes
formed five groups, inside which there were
found few individuals with residual amounts
(0,1–0,5 %) of genetic material inherited
from other populations. As shown by the
AMOVA analysis, almost two-thirds (65 %) of
genetic heterogeneity was due to betweenpopulation differences, while the proportion
of within-population polymorphism was
35 %. Conclusions. Comparison of G. lutea
populations from Chornogora and Svydovets
ranges showed that the former have a higher level
of genetic heterogeneity. Analysis of molecular
variance revealed significant differentiation of
G. lutea populations, indicating genetic isolation
of populations and limited gene flow.
Keywords: Gentiana lutea L., genetic structure,
PCR-markers, intra- and interpopulation
polymorphism, differentiation of populations.
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Хромосомний поліморфізм рослин Deschampsia Antarctica desv. з району аргентинських ...
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Мета. Вивчити хромосомний поліморфізм D. antarctica з району Аргентинських
островів Прибережної Антарктики. Методи. Цитогенетичний аналіз: визначення чис
ла та розмірів хромосом. Результати. Проаналізовано клітини апікальної меристеми
корінців рослин D. antarctica in vitro, отриманих з насіння, зібраного з чотирьох острів
них та одного материкового локалітетів в районі Української антарктичної станції «Ака
демік Вернадський». Встановлено, що для більшості рослин властивий диплоїдний на
бір – 2n = 26. Вперше у D. antarctica виявлено рослини (острів Дарбо), каріотип яких
окрім 26 хромосом основного набору містив 1–2 додаткові В-хромосоми. Для рослин
з о. Великий Ялур показано наявність міксоплоїдії: розмах мінливості за числом хромо
сом становив від 13 до 39 хромосом. Висновки. Виявлено хромосомний поліморфізм
D. antarctica з території Прибережної Антарктики. Знайдено рослини з 1–2 додатко
вими В-хромосомами, а також рослини, які поряд із диплоїдними містили клітини з га
плоїдним та/або триплоїдним наборами хромосом. Більшість досліджених зразків мали
типовий для виду диплоїдний набір хромосом – 2n = 26.
Ключові слова: Deschampsia antarctica Desv., хромосомне число, В-хромосоми, мік
соплоїдія.

В

ступ. Щучник антарктичний (Deschampsia antarctica Desv.) – один із представників родини Тонконогові (Poaceae Barnh.), поширений у Південній
Америці та Фолклендських островах, на островах Прибережної Антарктики,
а також Субантарктики. Ця рослина пристосувалася до існування в екстремально-суворих кліматичних умовах Прибережної Антарктики, які характеризуються низькими середньорічними температурами, високим рівнем ультрафіолетового опромінення, надмірно сухими або зволоженими ґрунтами [1]. Зростання
за таких умов здатне зумовити появу змін у геномі, які можуть проявлятися як на
цитогенетичному (поява В-хромоосом, анеу- та поліплоїдія, структурні перебудови хромосом), так і на молекулярно-генетичному рівні (зміни в послідовності
ДНК, копійності окремих генів). Водночас, питання про ймовірність таких змін у
D. antarctica залишається практично не вивченим.
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Унікальність D. antarctica як одного з
двох видів судинних рослин, поширених в
Антарктиці, привертає до цієї рослини неабияку увагу дослідників. Зокрема, останніми роками з’явилися роботи, присвячені
аналізу ядерного та хлоропластного геному, а також транскриптому D. antarctica
[2]. Однак, вивченню кількості хромосом
та формули каріотипу виду присвячено
лише кілька робіт [3, 4]. Зважаючи на обмеженість даних каріологічного аналізу
D. antarctica, метою нашої роботи було визначення хромосомного числа цього виду
з території району Аргентинських островів.
Матеріали і методи
Матеріалом для дослідження слугували рослини, отримані in vitro з насіння, зібраного
під час Х (сезон 2004/2005 рр.),
ХІ (сезон 2006/2007 рр.) та ХІV
(сезон 2009/2010 рр.) Українських антарктичних експедицій
з п’яти локалітетів у районі Аргентинських островів (місця
розташування Української антарктичної станції «Академік
Вернадський») у Прибережній
Антарктиці:
±± острів Галіндез (Кароліна
Поінт):
S65°14.955',
W64°15.181';
±± острів Дарбо (північна
частина острова в районі
скельного гроту): S65°23.707',
W64°12.905';
±± острів Великий Ялур
(фрагменти популяції у північно-східній частині острова):
S65°14.039', W64°9.761';
±± острів Лехіл (фрагмент
великої популяції на виступі
південного узбережжя острова): S65°33.167', W64°23.249';

±± мис Расмуссен (підвищення скельного плато в районі хреста): S65°14.819',
W64°5.156'.
Насіння збирали в кінці вегетаційного
періоду з рослин, що не мали видимих ознак ушкоджень. Розташування локалітетів
відбору матеріалу зображене на рис. 1.
Умови стерилізації та пророщування
насіння детально описані в роботі [5].
Отримані асептичні проростки культивували на агаризованому живильному середовищі Гамборга-Евелейг (В5) [6] з додаванням 0,1 мг/л 1-нафтилоцтової кислоти
(НОК).

Рис. 1. Розташування досліджених локалітетів D. аntarctica (позначено
трикутниками)
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Таблиця 1. Цитогенетичний аналіз корінців рослин in vitro D. antarctica з території Прибережної Антарктики
Локалітет

Кількість
досліджених
генотипів

о. Галіндез
(Кароліна Поінт)
м. Расмусен
о. Лехіл
о. Дарбо

1
1
1

о. Великий Ялур

3

2

Кількість корінців
Дослідже- Проаналізовані корінці, ні метафази, диплоїдних, міксоплоїдшт.
шт.
шт.
них, шт.

6
1
6
3
5
6
6
7

Для цитогенетичного аналізу використовували корінці рослин in vitro довжиною 1–1,5 см, які, з метою накопичення та
синхронізації мітозів, перед фіксацією витримували протягом 24 год. при температурі 0 °С або в 0,2 %-му розчині колхіцину
протягом 2 год. при температурі 37 °С.
Зразки фіксували в суміші етанол : льодяна оцтова кислота у співвідношенні 3 :1
протягом 24 год. Через добу фіксатор змінювали на свіжий. Зафіксований матеріал
зберігали при –20 °С. Зразки фарбували
1 %-им розчином ацетоорсеїну, після чого
робили давлені препарати.
Для аналізу цитологічних препаратів
використовували мікроскоп «NU-2E Carl
Zeiss» із цифровим фотоапаратом «Canon
1000D». На кожному препараті аналізували лише ті метафазні пластинки, у яких
можна було достовірно підрахувати кількість хромосом. Отримані дані опрацьовували статистично [7].
Результати та обговорення
Проведений каріологічний аналіз клітин
апікальної меристеми корінців D. antarc
tica з п’яти локалітетів Прибережної Антарктики виявив у каріотипах 13 пар
(2n = 26) хромосом, розмір яких був у межах 3–10 мкм (рис. 2). Отримані результати узгоджуються з даними інших дослідни186

19
8
12
32
14
17
13
45

6
1
6
3
4
5
––
6

––
––
––
––
1
1
6
1

Число
хромосом

26
26
26
26
26, 27, 28
26, 28
36, 37, 38, 39
13, 26, 38

ків, які встановили такий же диплоїдний
набір (2n = 26) для рослин цього виду з території Фолклендських та Південних Шетландських островів (Аргентинська антарктична станція «Jubany» (зараз «Carlini»),
о. Кінг Джордж) [3, 4].
Результати цитогенетичного аналізу
зразків D. antarctica представлено в таб
лиці 1.
Як видно із наведених результатів, корінці D. antarctica з трьох локалітетів (острови Галіндез, Лехіл та мису Расмуссен)
мали диплоїдний набір хромосом 2n = 26.
Водночас, у деяких із досліджених зразків
цього виду виявлено міксоплоїдію. Так, у
рослин з о. Дарбо, поряд із клітинами з
26 хромосомами, виявлені метафази, які
містили 27 та 28 хромосом. Таке варіювання числа хромосом зумовлене наявністю у
каріотипі поряд із хромосомами основного
набору (A-хромосоми) 1–2 додаткових
(В-хромосом). Міксоплоїдію виявлено також в усіх трьох досліджених рослинах з
о. Великий Ялур. Розмах мінливості за числом хромосом у проаналізованих корінцях
D. antarctica з о. Великий Ялур становив
від 13 до 39 хромосом (табл. 2). У двох
зразках модальним класом були диплоїдні
клітини (2n = 26); у третьому – розмах мінливості за числом хромосом становив від
36 до 39 хромосом; при цьому переважали
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клітини, які містили 36 та 39 хромосом, що
відповідає гаплоїдному та триплоїдному
набору цього виду.
Диплоїдний набір хромосом 2n = 26,
тобто основне хромосомне число х = 13, є
найхарактернішим для представників роду
Deschampsia. Водночас, у таких видів як
D. flexuosa (L.) Trin. (2n = 28) та
D. atropurpurea (Wahl.) Scheele (2n = 14)
базове хромосомне число складає x = 7, як
і у більшості злаків, які характеризуються
найбільшим різноманіттям основного хромосомного числа (х = 2 – 13) [8, 9]. Для
роду Deschampsia відомі також поліплоїдні та триплоїдні генотипи, які мають 52
(D. brevifolia R. Br., D. mackenzieana Raup.,
D. mildbraedii Pilg.) чи 39 хромосом
(D. alpinа (L.) Roem et. Schult.) [3, 4]. Згідно з гіпотезою С. Кавано і Ф. Альбертса поліплоїдні види цього роду виникли внаслідок дуплікацій (х = 7 – 14), тоді як види з
хромосомним числом 2n = 26 утворились в
результаті дисплоїдії (28 – 26) від поліплоїдних видів [10, 11]. Деякі автори вважають, що D. antarctica – один із видів, еволюція якого йшла в напрямку дисплоїдії
[4].
Міксоплоїдію у D. antarctica було знайдено й іншими дослідниками [4]. Так, при
аналізі рослин, отриманих із насіння, зібраного на о. Кінг Джордж (Південні Шетлендські острови), міксоплоїдними виявились п’ять із чотирнадцяти рослин. У них
поряд із клітинами з хромосомним набором 2n = 26 знайдено клітини, які містили
28 хромосом. Автори припускають, що однією з причин цього явища могло бути ви-

Рис. 2. Метафазні пластинки у клітинах корінців рослин in vitro D. аntarctica: а – о. Дарбо (26 хромосом);
б – о. Дарбо (26+1 В-хромосома); в – м. Расмуссен
(26 хромосом); г – о. Великий Ялур (39 хромосом).
Стрілкою показано В-хромосому. Масштаб – 10 мкм

рощування рослин в умовах (зокрема,
температурних), що суттєво відрізняються
від природних у місцях зростання, а також
не виключають, що хромосомна нестабільність є невід’ємною характеристикою роду
Deschampsia [4].
У літературі є повідомлення про наявність міксоплоїдії у близькоспорідненого
виду – D. caespitosa (L.) Beauv. У клітинах
апікальної меристеми корінців проростків
поряд із диплоїдними клітинами (2n = 26)
знайдено анеуплоїдні клітини з числом
хромосом від 15 до 26 [12], а також клітини
з різним рівнем плоїдності (від 2n = 26 до
4n = 52) [4]. Деякі дослідники для
D. caespitosa наводять й інші числа хромосом – 2n = 27, 28, 39, 49, 52. Такі результати вказують на те, що описані для цього
виду міжіндивідуальні та внутрішньоіндиві-

Таблиця 2. Виявлені числа хромосом у міксоплоїдних корінцях D. antarctica
Локалітет

о. Дарбо
о. Великий
Ялур

Вивчені
метафази, шт.

Виявлені числа хромосом*

Модальне
число

К-ть метафаз з
модальним числом, %

14
17
13
45

26(12), 27(1), 28(1)
26(16), 28(1)
36(4), 37(2), 38(3), 39(4)
13(1), 26(43), 38(1)

26
26
36, 39
26

85,7
94,1
30,8; 30,8
95,6

При мітка. * – У дужках вказано кількість метафаз з даним числом хромосом.
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дуальні зміни числа хромосом, анеуплоїдія
та анеусоматія пов’язані здебільшого з поліплоїдією. Окрім того, знайдена мінливість числа хромосом може бути зумовлена явищем анеусоматії [4].
Міксоплоїдію описано й для багатьох
інших рослин, зокрема, для Plukenetia
volubilis L. [13], Santalum album L. [14],
видів родини Brassicaceae [15–17], видів
роду Bromus L. [18]. У меристемах різних
видів частка клітин з кількістю хромосом,
відмінною від диплоїдного набору, може
сягати 77 % [19]. Висловлюють припущення, що міксоплоїдія може підвищувати
адаптивний потенціал рослин. Цілком
можливо, що вона є відображенням підвищеної адаптаційної здатності організму,
яка проявляється у виживанні особин, що
несуть у собі значну частку клітин із зміненою кількістю хромосом. У більшості випадків міксоплоїдія є проявом реакції організму на несприятливі фактори середовища [19]. Відомо, що особини з різним
числом хромосом, які спонтанно виникать
у популяціях, забезпечують генетичний
матеріал для виникнення нових форм, рас
та навіть видів. Варіювання числа хромосом (поліплоїдія, міксоплоїдія, анеуплоїдія) розглядають також як можливий фактор еволюції рослин [20].
Однією із причин міксоплоїдії може
бути поява у каріотипі додаткових хромосом. Такі хромосоми виявлені у близько
споріднених до D. antarctica видів:
D. caespitosa – 2n = 26 (0–2 B) та
D. wibeliana (Sond ex W.D.J.Koch) Parl. –
2n = 26 (0–5 B) [12]. Серед злаків В-хромосоми описані для рису (2n = 2x = 14+B)
[21, 22], кукурудзи (2n = 2x = 20+B) [23] та
інших видів. Наявність у каріотипі В-хромосом є досить поширеним явищем серед
покритонасінних рослин [24]. Додаткові
хромосоми частіше виявляють у рослин,
що зростають в субоптимальних чи екстремальних умовах [23, 25]. Тому деякі дослідники вважають, що В-хромосоми мо188

жуть підвищувати адаптивний потенціал
рослин й ті форми, які їх мають, стійкіші,
наприклад, до посухи та низьких температур [26, 27].
Висновки
Для досліджених рослин D. antarctica з
регіону Аргентинських островів (Прибережна Антарктика) встановлено типовий
для цього виду диплоїдний набір хромосом – 2n = 26. Водночас, у деяких рослин
виявлено явище міксоплоїдії. Зокрема, у
зразках із острова Дарбо поряд із диплоїдними клітинами з 2n = 26 знайдено клітини
з 27 та 28 хромосомами, які містили у каріо
типі 1–2 додаткові В-хромосоми. Високий
рівень міксоплоїдії виявлено у рослин з
о. Великий Ялур, де розмах мінливості за
числом хромосом складав від 13 до 39
хромосом, що відповідає гаплоїдному та
триплоїдному набору цього виду.
Дослідження виконано в рамках Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на
2011–2020 рр. Роботу також проведено
відповідно до угоди про наукове співробітництво між Польською Академією Наук та
Національною академією наук України в
рамках проекту «Екологічна і генетична
основа адаптації рослин до екстремальних
умов» (2012–2014 рр.).
Дякуємо за збір насіння D. antarctica
д.б.н., професору В.П. Поліщуку (Х українська антарктична експедиція, сезон 2005 р.)
та зимівнику к.б.н. І.В. Дикому (ХІ українська антарктична експедиція 2006/
2007 рр. та ХІV українська антарктична
експедиція 2009/2010 рр.).
Перелік літератури
1. Parnikoza I., Kozeretska I., Kunakh V. Vascular
plants of the Maritime Antarctic: origin and
adaptation // American Journal of Plant
Sciences. – 2011. – Vol. 2, № 3. – Р. 381–395.
2. Lee J., Kyeung Noh E., Choi H.-S. et al.
Transcriptome sequencing of the Antarctic

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

Хромосомний поліморфізм рослин Deschampsia Antarctica desv. з району аргентинських ...

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

vascular plant Deschampsia antarctica Desv.
under abiotic stress // Plantа. – 2013. – Vol. 237,
№ 3. – Р. 823–836.
Moore D.M. Chromosome numbers of Falkland
Islands angiosperms // British Antarctic Survey
Bulletin. – 1967. – № 14. – Р. 69–82.
Cardone S., Sawatani P., Rush P. et al.
Karyological studies in Deschampsia antarctica
Desv. (Poaceae) // Polar Biology. – 2009. –
№ 32. – Р. 427–433.
Загричук О.М., Дробик Н.М., Козерецька І.А.
та ін. Введення в культуру in vitro Deschampsia
antarctica Desv. (Poaceae) з двох районів Прибережної Антарктики // Український антарктичний
журнал. – 2011/2012. – № 10–11. – С. 289–295.
Gamborg O.L., Eveleigh D.E. Culture methods
and detection of glucanases in cultures of wheat
and barley // Can. J. Biochem. – 1968. – Vol. 46,
№ 5. – P. 417–421.
Плохинский Н.А. Биометрия. Издание 2-е. – М.:
Изд-во МГУ. – 1970. – 367 с.
Щапова А.И. Эволюция базового числа хромосом в семействе Злаковых (Poaceae Barnh.) //
Вавиловский журнал генетики и селекции. –
2011. – Т.15, № 4. – С. 769–780.
Родионов А.В., Коцеруба В.В., Ким Е.С. и др.
Эволюция геномов и хромосомных наборов злаков // Цитология. – 2013. – Т. 55, № 4. – С. 225–
229.
Kawano S. Cytogeography and evolution of
the Deschampsia caespitosa complex // Can.
J. Bot. – 1963. – Vol. 41. – Р. 719–742.
Alberts F. Kariologische und genomatische
Veränderungen innerhalb der Gräser Subtriben
Aristaveninae und Airinae // Ber. Dtsch. Bot.
Ges. – 1978. – Vol. 91. – Р. 693–697.
Nkongolo K.K., Deck A., Michael P. Molecular and
cytological analyses of Deschampsia cespitosa
populations from Northern Ontario (Canada) //
Genome. – 2001. – № 44. – P. 818–825.
Сai Z.Q., Zhang T., Jian H.Y. Chromosome
number variation in a promising oilseed woody
crop, Plukenetia volubilis L. (Euphorbiaceae) //
Caryologia. – 2013. – Vol. 66, № 1. – P. 54–58.
Zhang X.-H., da Silva J.A.T., Ma G.-H. Karyotype
analysis of Santalum album L. // Caryologia. –
2010. – Vol. 63, № 2. – Р. 142–148.
Kunakh V.A., Adonin V.I., Ozheredov S.P., Blyum Ya.B.
Mixoploidy in wild and cultivated species of
Cruciferae capable of hybridizing with rapeseed

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Brassica napus // Cytology and Genetics. –
2008. – Vol. 42, № 3. – P. 204–209.
Snowdon R.J. Cytogenetics and genome analysis
in Brassica crops // Chromosome Res. – 2007. –
Vol. 15. – P. 85–95.
Ockendon D.J. The ploidy of plants obtained from
anther culture of cauliflowers (Brassica oleracea
var. botrytis) // Ann. Appl. Biol. – 2008. – Vol. 113,
№ 2. – Р. 319–325.
Joachimiak A., Kula A., Sliwinska E., So
bieszczańska A. C-banding and nuclear DNA
amount in six Bromus species // Acta Biol. Cracov.
Ser. Bot. – 2001. – Vol. 43. – P. 105–115.
Kунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи. – К.: Логос,
2005. – 730 с.
Седельникова Т.С., Пименов А.В., Ташев А.Н.,
Ефремова Т.Т. Числа хромосом интродуцированных и автохтонных видов семейства
Cupressaceae // Автохтонні та інтродуковані
рослини. – 2013. – Вип. 9. – С. 122–125.
Houben A.I., Kynast R.G., Heim U. et al. Molecular
cytogenetic characterisation of the terminal
heterochromatic segment of the B-chromosome
of rye (Secale cereale) // Chromosoma. – 1996. –
Vol. 105, № 2. – P. 97–103.
Hasterok R., Jenkіns G., Langdon T., Jonеs N.
The nature and destiny of translocated
B-chromosome-specific satellyte DNA of rye //
Chromosome Res. – 2002. – № 10. – P. 83–86.
Chiavarino A.M., Rosato M., Rosi P. et al.
Localization of the genes controlling B
chromosome transmission rate in maize (Zea
mays ssp. mays, Poaceae) // Am. J. Bot. – 1998. –
Vol. 85, № 11 – P. 1581–1585.
Levin D.A., Palestis B.G., Jones R.N., Trivers R.
Phyletic hot spots for B chromosomes in
angiosperms // Evolution. – 2005. – Vol. 59. –
Р. 962–969.
Кунах В.А. Додаткові або В-хромосоми рослин.
Походження і біологічне значення // Вісн. Укр.
тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2010. – Т. 8,
№ 1. – С. 99–139.
Цитленок С.И., Пулькина С.В. Хромосомный полиморфизм Crepis sibirica (Asteraceae) // Ботан.
журнал. – 1991. – Т. 76, № 11. – С. 1538–1544.
Соловьева Л.В., Плеханова Н.М. О добавочных
хромосомах у жимолости // Цитология и генетика. – 1992. – Т. 26, № 3. – С. 21–25.

Представлено І.А. Козерецькою
Надійшла 24.11.2014

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

189

Д.О.Навроцька,М.О.Твардовська,І.О.Андрєєв,О.М.Загричук,І.Ю.Парнікоза,Н.М.Дробик,В.А.Кунах
ХРОМОСОМНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ
РАСТЕНИЙ DESCHAMPSIA ANTARCTI
CA DESV. ИЗ РЕГИОНА АРГЕНТИНСКИХ
ОСТРОВОВ (ПРИБРЕЖНАЯ АНТАРКТИКА)

CHROMOSOMAL POLYMORPHISM OF
DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. PLANTS
FROM ARGENTINE ISLANDS REGION
(MARITIME ANTARCTIC)

Д.А. Навроцкая1, М.О. Твардовская1,
И.О. Андреев1, О.М. Загричук2,
И.Ю. Парникоза1, Н.М. Дробик2, В.А. Кунах1

D.О. Navrotska1, M.O. Twardovska1, I.O. An
dreev1, O.M. Zahrychuk2, I.Yu. Parnikoza1,
N.M. Drobyk2, V.A. Kunakh1

1 Институт молекулярной биологии и генетики
НАН Украины
Украина, 03143, г. Kиев, ул. Акад. Заболотного,
150
e-mail: navrotska.daria@gmail.com
2 Тернопольский национальный педагогический
университет им. Владимира Гнатюка
Украина, 46027, г. Тернополь, ул. М. Кривоноса, 2
e-mail: zagrichuk_oks@mail.ru

1 Institute of Molecular Biology and Genetics
of Nation Academy of Science of Ukraine
Ukraine, 03143, Kyiv, Akademica Zabolotnogo str.,
150
e-mail: navrotska.daria@gmail.com
2 Тernopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical
University
Ukraine, 46027, Тernopil, М. Кryvonosa str., 2
e-mail: zagrichuk_oks@mail.ru

Цель. Изучить хромосомный полиморфизм
D. antarctica из региона Аргентинских островов (Прибрежная Антарктика). Методы. Цитогенетический анализ: определение числа и размеров хромосом. Результаты. Про
анализированы клетки апикальной меристемы
корешков растений D. antarctica in vitro, полученных из семян, собранных на четырёх
островных и одном материковом локалитетах в районе Украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Установлено, что
большинство растений имеет диплоидный набор – 2n = 26. Впервые у D. antarctica обнаружены растения (остров Дарбо), кариотип которых наряду с 26 хромосомами основного
набора содержал 1–2 дополнительные В-хромосомы. Для растений с о. Большой Ялур показано наличие миксоплоидии: размах изменчивости по числу хромосом составлял от 13 до
39 хромосом. Выводы. Выявлено хромосомный полиморфизм D. antarctica с территории
Прибрежной Антарктики. Обнаружено растения с 1–2 дополнительными В-хромосомами, а
также растения, которые наряду с диплоидными содержали клетки с гаплоидным и/или триплоидным наборами хромосом. Большинство
исследованных образцов имели типичный для
вида диплоидный набор хромосом – 2n = 26.

Aim. To study chromosomal polymorphism
in D. antarctica from the Argentine Islands
region of Maritime Antarctic. Methods.
The method of cytogenetic analysis was
used involving chromosome counting and
chromosome size determination. Results.
Root apical meristems were analyzed in
D. antarctica plants in vitro that were grown
from seeds collected from four island and
a mainland localities within the range of
Ukrainian Antarctic station Vernadsky. The
most plants were shown to have chromosome
number 2n = 26. For the first time, D. an
tarctica plants were found (Darboux
Island), which karyotype had one or two
supernumerary B-chromosomes apart from
26 chromosomes of the main complement.
On Great Yalour Island mixoploid plants were
found with chromosome number ranging
from 13 to 39 chromosomes. Conclusion.
Chromosomal polymorphism was revealed in
D. antarctica from Maritime Antarctic. There
were found plants with 1–2 supernumerary
B-chromosomes as well as mixoploid ones
where cells with haploid and/or triploid
number were observed besides diploid cells.
Most of the studied plants had chromosomal
number 2n = 26.

Ключевые слова: Deschampsia antarctica
Desv., хромосомное число, В-хромосомы, миксоплоидия.

Keywords: Deschampsia antarctica Desv.,
chromosome
number,
В-chromosomes,
mixoploidy.
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Скринінг генотипів тритикале озимого
на стійкість до водного дефіциту в культурі
апікальних меристем пагонів
С.В. Пикало1, М.А. Зінченко2, С.І. Волощук1, О.В. Дубровна2
наук України
Україна, 08853, Київська обл., Миронівський р-н, с. Центральне
2 Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
Україна, 03022, Київ, вул. Васильківська, 31/17
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Мета. Провести скринінг in vitro різних генотипів тритикале озимого на стійкість до вод
ного дефіциту в культурі апікальних меристем пагонів. Методи. Методом прямого до
бору проведено скринінг генотипів тритикале на стійкість до водного дефіциту з вико
ристанням низькомолекулярного маніту концентрацією 0,2–0,8 М. Результати. Вста
новлено, що концентрація 0,6 М маніту дозволяє диференціювати генотипи тритикале
за стійкістю до водного дефіциту. Калюси лінії 38/1296 характеризуються порівняно ви
соким морфогенним потенціалом та приростом біомаси за присутності маніту концен
трацією 0,8 М, яка для інших генотипів виявилась летальною. Висновки. Лінія 38/1296
може бути використана як цінний матеріал для подальшої селекції тритикале озимого.
Культуру апікальних меристем пагонів можна використовувати як тест-систему для про
ведення скринінгу генотипів тритикале на стійкість до водного дефіциту.
Ключові слова: Triticale, апікальні меристеми, осмотичний стрес, стійкість.

В

ступ. Тритикале, як нова сільськогосподарська культура, об’єднує в собі
високий потенціал продуктивності та відмінних хлібопекарських властивостей пшениці з високою стійкістю до екологічних стресів і хвороб та біологічними властивостями білка жита [1–3]. Сьогодні селекцією тритикале займаються
вчені багатьох країн світу. Світова площа його посіву становить понад 1,5 млн
га, у тому числі в Україні більше 100 тис. га. Найбільшого поширення тритикале
набуло в Австралії, Польщі, Білорусії, Іспанії [4–6].
Але в умовах глобальних змін клімату, коли на рослинний організм діє низка
абіотичних стресових чинників, добір на посухостійкість є особливо актуальною
і важливою частиною селекційного процесу даної культури [7]. Селекція на
стійкість до водного дефіциту на основі оцінки урожайності є складним завданням, тому що успадковуваність урожайності в умовах стресу зазвичай низька у
зв’язку з невеликою генотиповою дисперсією або через велику варіансу взаємодії генотип-середовище [8].
Поряд із застосуванням традиційних генетико-селекційних методів отримання високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур
все більшого поширення набувають біотехнологічні прийоми при створенні вихідного матеріалу, стійкого до різних стресових чинників [9, 10]. Одним із таких
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методів є клітинна селекція, тобто добір
бажаних генотипів з новими спадковими
ознаками на рівні культивованих in vitro клітин в умовах штучного моделювання стресового чинника [11]. Переваги добору in
vitro над традиційними методами полягають перш за все у економії місця та можливості працювати з великими вибірками генотипів; більшій швидкості скринінгу селекційного матеріалу; менших об’ємах
матеріальних витрат; можливості контролювати умови зовнішнього середовища.
Останнім часом значно зріс інтерес до
апікальної меристеми пагонів як найбільш
перспективного експланта для злакових
культур [12]. Перевагою даного типу експланта є можливість подолання генотипових особливостей форм, що характеризуються низьким регенераційним потенціалом, а також можливість отримання значної
кількості вихідного матеріалу за короткий
час [13]. Біотехнологи багатьох країн світу
успішно працюють з апексами пагонів проростків кукурудзи, вівса, сорго, проса,
пшениці, тритикале та ячменю для розробки ефективних і менш залежних від генотипу систем регенерації зернових [14]. Культуру апікальних меристем широко використовують як джерело калюсної тканини
для клітинної селекції та генетичної трансформації рослин, оскільки меристемні
сегменти пагонів містять пул клітин, що активно діляться та характеризуються високою частотою індукції калюсу – до 90 %
[15].
Метою нашої роботи було провести
скринінг in vitro генотипів тритикале озимого на стійкість до водного дефіциту в
культурі апікальних меристем пагонів з використанням маніту як стрес-чинника.
Матеріали і методи
Матеріалом досліджень були сорти
тритикале озимого Обрій, Миролан, АДМ
11, лінії 38/1296, 1324 та гібрид F2 809, які
були взяті з робочої колекції Миронівсько192

го інституту пшениці ім. В.М. Ремесла
НААН України. Для отримання донорних
рослин насіння спочатку стерилізували
1 %-вим розчином KMnO4 протягом 3 хв.
Потім впродовж 1 хв. його витримували
у 1 %-вому розчині AgNO3 і поміщали
у 96 %-вий етанол на 1 хв. Кінцевим етапом стерилізації було 3-разове промивання стерильною дистильованою водою.
Отримане простерилізоване насіння пророщували на світлі при 24 °С на безгормональному середовищі МС [16]. Як експланти використовували апікальну меристему пагона 3-добових стерильних
проростків. Розмір експлантів варіював у
межах 1,5–2,0 мм. Для кожного генотипу
було взято по 160 експлантів (4 чашки Пет
рі по 40 експлантів).
Культуру калюсної тканини отримували
на середовищі МС, яке додатково містило
L-аспарагін –150 мг/л, AgNO3 – 10 мг/л та
2 мг/л 2,4-Д. Експланти культивували при
26 °С в темряві впродовж трьох тижнів. Потім їх переносили на світло і далі вирощували при освітленні 3–4 клк, відносній вологості повітря 70 % і 16-годинному фотоперіоді ще протягом двох тижнів.
Наприкінці пасажу визначали частоту індукції калюсу (у відсотках) як співвідношення числа експлантів, які утворили калюс, до їхнього загального числа. Отримані калюси пересаджували у чашки Петрі на
селективне середовище і культивували
протягом 4 тижнів (1 пасажу), визначаючи
при цьому їхню виживаність та приріст сирої маси. Як селективний агент застосовували низькомолекулярний маніт, який додавали до модифікованого середовища
МС у концентраціях 0,2, 0,4, 0,6 та 0,8 М.
Контролем слугувало середовище без маніту.
Для індукції морфогенезу калюси переносили на регенераційне середовище МС,
доповнене 1 мг/л БАП та 0,5 мг/л ІОК.
Отримані пагони по мірі розвитку переносили на безгормональне середовище МС
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Результати та обговорення
Попередні експерименти з культивованими клітинами показали, що не тільки
склад живильних середовищ, умови культивування, тип тканин експланта, умови
підготовки рослинного матеріалу до введення його в культуру, але й генотипові
особливості впливають на процеси морфогенезу [14]. Нами встановлено, що досліджувані генотипи характеризуються
різною здатністю до утворення калюсу, яка
варіює від 68,6 % у сорту АДМ 11 до 95,4 %
у лінії 38/1296 (рис. 1). Початок калюсогенезу у деяких досліджених форм спостерігали вже на третю – четверту добу культивування. Утворювався прозорий світлий
калюс аморфної консистенції. Після перенесення на світло через 10–16 діб культи-

вування було виявлено два типи калюсу, які
розрізняли
за
морфофізіологічними
властивостями: морфогенний калюс –
щільний, жовтуватий, глобулярний, який
виявився здатним на середовищі для регенерації утворювати пагони та корені (рис.
2, а), і неморфогенний калюс – пухкий, водянистий, прозорий (рис. 2, б).
Варто зазначити, що порівняно з непроникаючим поліетиленгліколем маніт
проникає у рослинну клітину та знижує
нормальний водний потенціал, чим спричиняє зневоднення та гальмування багатьох фізіологічних та метаболічних процесів [18]. Єгипетські дослідники [19] встановили чітку позитивну кореляцію між
виживаністю калюсів на селективних середовищах з різними концентраціями маніту і життєздатністю цих генотипів у польових умовах. Нами проведено скринінг
in vitro генотипів тритикале озимого на
стійкість до водного дефіциту в культурі
апікальних меристем пагонів з використанням низькомолекулярного маніту як
стрес-чинника. Виживаність калюсів визначали на селективних середовищах з
осмотиком концентрацією 0,2–0,8 М на
модифікованому середовищі МС 3
(табл. 1).
На варіантах з манітом концентрацією
0,2-0,8 М найбільшу частку живих калюсів
мала лінія 38/1296. Більшість її калюсів
продовжували свій ріст і виявляли ознаки

Рис. 1. Частота індукції калюсу у різних генотипів
тритикале озимого

Рис. 2. Типи індукованих калюсів тритикале: а – морфогенний; б – неморфогенний

без селективного фактора з половинним
вмістом макросолей для укорінення. Укорінені регенеранти пересаджували в стерильний пісок і поміщали у вологу камеру
на 7–14 діб. Добре укорінені рослини переносили у ґрунт.
Частоту морфогенезу та регенерації
пагонів (у відсотках) по кожному варіанту
визначали як співвідношення числа морфогенних калюсів або регенерантів до початкової кількості висаджених експлантів.
Експериментально отримані дані обробляли за допомогою методів статистичного
аналізу [17].

а
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Таблиця 1. Виживаність калюсів тритикале на селективному середовищі з манітом, %
Генотип

Обрій
Миролан
АДМ 11
38/1296
1324
F2 809

Варіант досліду

Контроль
90,7±2,3
80,4±3,1
68,6±3,6
95,4±1,7
78,6±3,2
а80,3±3,1

0,2 М
80,5±3,1
77,8±3,3
58,1±3,9
86,3±2,7
69,7±3,6
72,3±3,5

б

0,4 М
56,2±3,9
53,7±3,8
46,6±3,9
73,0±3,5
49,6±4,0
53,5±3,9

0,6 М
38,1±3,8
34,4±3,7
23,5±3,4
52,6±4,0
26,4±3,5
30,7±3,6

в

0,8 М
–
–
–
12,4±2,6
–
–

Рис. 3. Калюси лінії 38/1296: а – контроль; б – селективне середовище з 0,6 М маніту; в – селективне середовище з 0,8 М маніту

а

б

в

Рис. 4. Калюси сорту АДМ 11: а) контроль; б) селективне середовище з 0,4 М маніту; в) селективне середовище
з 0,6 М маніту

Таблиця 1. Виживаність калюсів тритикале на селективному середовищі з манітом, %
Контроль

0,2 М

Варіант досліду
0,4 М

0,6 М

0,8 М

Обрій

90,7±2,3

80,5±3,1

56,2±3,9

38,1±3,8

–

Миролан
АДМ 11
38/1296
1324
F2 809

80,4±3,1
68,6±3,6
95,4±1,7
78,6±3,2
80,3±3,1

77,8±3,3
58,1±3,9
86,3±2,7
69,7±3,6
72,3±3,5

53,7±3,8
46,6±3,9
73,0±3,5
49,6±4,0
53,5±3,9

34,4±3,7
23,5±3,4
52,6±4,0
26,4±3,5
30,7±3,6

–
–
12,4±2,6
–
–

Генотип

морфогенезу навіть за концентрації 0,8 М
(рис. 3).
Для решти генотипів дана концентрація
виявилась летальною, оскільки їхні калюси
при культивуванні на даному варіанті загинули. За критерієм толерантності до осмотичного стресу найгірше себе зарекомендував сорт АДМ 11, так як у нього виживаність калюсів на всіх варіантах була
найменшою. Велика їхня частка спочатку
потемніла, а потім підлягала некрозу
(рис. 4).
194

Сорти Обрій та Миролан також мали
порівняно високий процент виживаності за
селективних умов. Більш чітку диференціацію всіх генотипів за стрес-толерантністю
визначала концентрація 0,6 М. Також встановлено, що для кожної з концентрацій маніту порядок ранжування генотипів за часткою живих калюсів був таким: 38/1296 >
Обрій > Миролан > F2 809 > 1324 > АДМ
11. Згідно з отриманими даними можна
зробити попередній висновок, що лінія
38/1296 виявилась найменш чутливою до
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дії осмотичного стресу, так як саме цей генотип мав найбільшу частку живих калюсів.
Ми також дослідили вплив маніту концентрацією 0,2–0,8 М на приріст сирої
маси калюсів тритикале озимого (табл. 2).
Інгібування росту калюсної культури виявлено вже при концентрації маніту 0,2 М у
всіх генотипів, а при збільшенні концентрації з 0,2 до 0,8 М приріст маси калюсів
поступово зменшувався. Як бачимо з даних табл. 2, концентрація 0,2 М незначно
вплинула на приріст біомаси калюсів лінії
38/1296 (втрата лише 8,3 %), чого не можна сказати про сорт АДМ 11, у якого втрата
сирої маси калюсів на даному варіанті становила 34,3 %, тобто третину. Решта генотипів займали проміжне положення за приростом біомаси в даному діапазоні концентрацій. На варіантах з 0,4 М маніту сира
маса калюсів у лінії 38/1296 зменшилася
майже у 1,5 раза, у сортів Обрій та Миролан і гібриду F2 809 – у 2 рази, у лінії 1324 –
у 2,5 раза, а в сорту АДМ 11 – аж у 3 рази.
При збільшенні концентрації осмотика до
0,6 М пригнічення росту було виражене ще
сильніше і на частинах калюсів з’явилися
зони некрозу. На середовищах з 0,8 М маніту ріст калюсу був присутній лише у лінії
38/1296, в решти ж генотипів спостерігалася масова загибель клітин, особливо це
стосується сорту АДМ 11, де приріст взагалі був відсутній.
Найбільший приріст біомаси на всіх варіантах середовищ мала лінія 38/1296, що
підтверджує достовірність раніше встановленого нами припущення про її меншу
чутливість до впливу осмотичної речовини.
Найбільшу втрату сирої маси спостерігали
у сорту АДМ 11, оскільки переважна більшість калюсів даного генотипу вже при
0,4 М маніту гинули.
Варто зазначити, що за високих концентрацій осмотика проявлялася виражена гетерогенність калюсу: частина клітин
ще зберігала здатність до проліферації, в
той час як інша вже загинула. Однією із

можливих причин такої гетерогенності калюсу може бути різний рівень плоїдності
клітин.
Загалом, зі збільшенням концентрації
маніту з 0,2 до 0,8 М у всіх генотипів спостерігали пригнічення росту калюсної культури, що свідчить про токсичний вплив стресового фактора.
Утворення морфогенного калюсу в усіх
досліджуваних генотипів, поряд з контролем, найкраще відбувалося на селективному середовищі з 0,2 та 0,4 М маніту
(табл. 3). На варіантах з 0,6 та 0,8 М маніту
у морфогенних калюсів більшості генотипів спостерігали лише процеси ризогенезу
або утворювалися пагони, які поступово
припиняли свій ріст, або не утворювалося
повноцінне коріння. Варто зазначити, що
лише лінія 38/1296 мала морфогенний калюс на середовищі з манітом концентра
цією 0,8 М, тоді як калюси решти генотипів,
окрім сорту АДМ 11, зберігали ознаки морфогенності лише при 0,2–0,6 М маніту.
У сорту ж АДМ 11 утворення морфогенного
калюсу за селективних умов спостерігали
тільки на варіанті з 0,2 М маніту.
Протягом культивування усі морфогенні калюси по мірі розвитку пересаджували
на модифіковане середовище для регенерації, відсаджуючи пагони, що утворилися,
на середовище без фітогормонів. На калюсах спостерігали утворення щільних зелених або світло-жовтих глобулярних ділянок. При подальшому культивуванні на зелених ділянках відмічався інтенсивний
ризогенез, в той час як на глобулярних ділянках утворювались пагони. Формування
соматичних зародків спостерігали на 8–12
добу культивування на регенераційному
середовищі. Максимальну частоту їх утворення спостерігали на 20–25 добу культивування. Важливо підкреслити, що соматичний ембріогенез біотехнологічно оптимальніший, оскільки в даному випадку
рослина формується із зародка, що має
зачатки всіх органів.
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мг

279,2±7,8 183,3±8,1

297,4±7,4 272,7±9,1 218,5±8,1

286,0±7,1 210,8±7,5 120,7±7,4

291,5±6,3 227,1±8,1 138,8±9,0

АДМ 11

38/1296

1324

F2 809
61,8±4,1

56,6±5,1

99,3±4,1

43,6±4,1

67,8±5,1

75,5±4,7

0,6 М

27,6±0,7

24,9±2,1

45,8±3,1

–

30,6±2,1

34,8±3,1

0,8 М

100

100

100

100

100

100

Контроль

77,9±2,8

73,7±2,6

91,7±3,1

65,7±2,9

85,4±3,2

88,1±2,2

47,6±3,0

42,2±2,6

73,4±2,7

34,7±2,2

55,5±3,3

58,7±3,1

0,4 М

46,5±3,9

49,7±4,0

26,7±3,5

58,4±3,9

35,4±3,8

39,2±3,9

Миролан

АДМ 11

38/1296

1324

F2 809

Контроль

20,7±3,2

22,1±3,3

47,9±3,9

7,8±2,1

33,8±3,7

36,3±3,8

0,2 М

16,3±2,9

15,5±2,9

32,6±3,7

–

20,4±3,2

22,5±3,3

0,4 М

3,8±1,5

4,7±1,7

12,2±2,6

–

6,4±1,9

8,7±2,2

0,6 М

–

–

–

0,8 М

–

–

8,9±2,3

Частота утворення морфогенного калюсу, %

Обрій

Генотип

11,2±2,5

11,7±2,5

36,4±3,8

8,6±2,2

12,7±2,6

13,9±2,7

Контроль

7,3±2,1

6,7±2,0

22,9±3,3

–

8,8±2,2

9,3±2,3

0,2 М

4,5±1,6

4,1±1,6

18,7±3,1

–

6,4±1,9

5,8±1,8

0,4 М

–

–

12,3±2,6

–

5,2±1,8

4,8±1,7

0,6 М

Частота регенерації, %

21,2±1,4

19,8±1,8

33,4±1,4

15,6±1,5

23,5±1,8

25,8±1,6

0,6 М

% (відносно контролю)
0,2 М

Таблиця 3. Частота утворення морфогенного калюсу та регенерації пагонів за різних концентрацій маніту

96,9±6,1

288,5±6,7 246,4±9,1 160,1±9,4

0,4 М

Миролан

0,2 М

292,8±9,1 258,0±6,4 171,9±9,2

Контроль

Обрій

Генотип

Cира маса калюсу

Таблиця 2. Приріст сирої маси калюсів тритикале на середовищах з різною концентрацією маніту

–

–

5,1±1,7

–

–

–

0,8 М

9,5±3,1

8,7±0,7

15,4±1,0

–

10,6±0,7

11,9±1,1

0,8 М

С. В. Пикало, М. А. Зінченко, С. І. Волощук, О. В. Дубровна
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Внаслідок культивування калюсів на селективному середовищі за присутності маніту концентрацією 0,8 М регенерацію спостерігали лише у лінії 38/1296, що свідчить
про наявність у неї ознаки толерантності до
негативної дії осмотика. Регенерацію зелених пагонів після культивування на середовищі з манітом концентрацією 0,2 та
0,4 М поряд з контролем спостерігали у
всіх генотипів, крім сорту АДМ 11. На варіантах з 0,6 М маніту процес утворення рослин-регенерантів відбувався, поряд з лінією 38/1296, у сортів Обрій та Миролан.
Сорт АДМ 11 виявився найчутливішим до
дії стрес-чинника, оскільки його калюси
проявляли регенераційну здатність лише в
умовах контролю.
Розвиток отриманих рослин-регенерантів після культивування на селективному середовищі йшов подібно з розвитком
донорних рослин тритикале в умовах in
vivo (рис. 5).
Під час регенерації пагонів відзначалися типові фенофази сходів, третього листа, кущіння, тривалість яких практично
збігалася з аналогічними показниками донорної рослини. Рослини-регенеранти у
фенофазі кущіння переносили в умови ex
vitro у горщики зі стерильним піском для
укорінення.
У результаті проведених досліджень
нами виділено генотипи, які характеризувались здатністю до росту на селективному середовищі з осмотично активною речовиною та зберігали ознаку стійкості протягом циклу культивування. Калюси різних
генотипів тритикале, відібрані методом
прямого добору, не тільки проявляли ознаки життєздатності у селективних умовах, а
й зберігали приріст біомаси та морфогенетичний потенціал.
Варто також зазначити, що на контрольному середовищі калюсогенез та регенерація пагонів між генотипами також
відрізнялись. Це свідчить про те, що не
тільки негативна дія стресового чинника

а

б

Рис. 5. Регенерація зелених пагонів тритикале лінії
38/1296 після культивування на селективному сере
довищі з манітом концентрацією 0,8 М: а – початок
регенерації; б – сформовані рослини-регенеранти,
готові до пересадки у горщики зі стерильним піском

впливає на ці процеси, а й великою мірою
генотипові особливості [20]. Значні розходження між генотипами за частотою індукції калюсу та регенерації пагонів підтверджують існування різних генетичних систем регуляції цих процесів [21]. За
допомогою діалельного аналізу дослідники довели справедливість такого припущення для культури тканин незрілих зародків ячменю. У низці робіт показано
вплив генотипу на регенераційну здатність
культивованих тканин пшениці [22]. Таким
чином, для підвищення морфогенетичного
потенціалу калюсної тканини необхідно
підбирати індивідуальні умови культивування для кожного досліджуваного зразка,
враховуючи при цьому його генотипові
особливості.
Висновки
Методом прямого добору проведено
скринінг генотипів тритикале на стійкість
до водного дефіциту. Різна генотипова реакція на осмотичний стрес у культурі апікальних меристем пагонів тритикале озимого проявлялась у різній реакції калюсів
на дію селективного чинника. Більш чітку
диференціацію спостерігали за концентрації 0,6 М маніту. Встановлено, що найбільшою стійкістю до водного дефіциту ха-
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рактеризувалась лінія 38/1296, оскільки
калюси цього генотипу за селективних
умов виділялись підвищеним морфогенним потенціалом, мали найбільший приріст біомаси і лише з експлантів цієї лінії
після культивування на середовищі з манітом концентрацією 0,8 М було отримано
рослини-регенеранти. Для решти генотипів концентрація маніту 0,8 М виявилась
летальною. Лінія 38/1296 може бути цінним матеріалом для подальшої селекції
тритикале озимого.
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СКРИНИНГ ГЕНОТИПОВ ТРИТИКАЛЕ
ОЗИМОГО НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОДНОМУ ДЕФИЦИТУ В КУЛЬТУРЕ
АПИКАЛЬНЫХ МЕРИСТЕМ ПОБЕГОВ
С.В. Пыкало1, М.А. Зинченко2, С.И. Волощук1,
О.В. Дубровная2
1 Мироновский институт пшеницы имени В.Н. Ремесло НААН Украины
Украина, 08853, Киевская обл., Мироновский р-н,
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2 Институт физиологии растений и генетики НАН
Украины
Украина, 03022, г. Киев, ул. Васильковская, 31/17
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Цель. Провести скрининг in vitro различных генотипов тритикале озимого на устойчивость к
водному дефициту в культуре апикальных меристем побегов. Методы. Методом прямого отбора проведено скрининг генотипов тритикале на устойчивость к водному дефициту с
использованием низкомолекулярного маннита
концентрацией 0,2–0,8 М. Результаты. Установлено, что концентрация маннита 0,6 М позволяет дифференцировать генотипы тритикале
по устойчивости к водному дефициту. Каллусы
линии 38/1296 характеризуются сравнительно высоким морфогенным потенциалом и приростом биомассы в присутствии маннита концентрацией 0,8 М, которая для остальных генотипов оказалась летальной. Выводы. Линия
38/1296 может быть использована как ценный
материал для дальнейшей селекции тритикале
озимого. Культуру апикальных меристем побегов можно использовать как тест-систему для
проведения скрининга генотипов тритикале на
устойчивость к водному дефициту.

SCREENING OF WINTER TRITICALE GENOTYPES FOR RESISTANCE TO WATER DEFICIT
IN IN VITRO CULTURE OF SHOOT APICAL
MERISTEMS
S.V. Pykalo1, M.A. Zinchenko2, S.I. Volosh
chuk1, O.V. Dubrovna2
1 The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat,
NAAS of Ukraine
Ukraine, 08853, Kyiv region, Myronivka district,
Tsentralne vil.
2 Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS
of Ukraine
Ukraine, 03022, Kyiv, Vasylkivska str., 31/17
e-mail: pykserg@ukr.net

Aim. To conduct in vitro screening of different
genotypes of winter triticale for resistance to
water deficit in culture of shoot apical meristems.
Methods. By direct recruitment selection the
screening of triticale genotypes for resistance
to water deficit was conducted using low
molecular mannitol concentration 0.2–0.8 M.
Results. Concentration of manitol 0.6 M was
found to allow differentiating triticale genotypes
by the resistance to water deficit. Calluses of
38/1296 line are characterized by relatively high
morphogenic potential and biomass increment
in the presence of 0.8 M mannitol concentration,
which for other genotypes prooved fatal.
Conclusions. 38/1296 line can be used as a
valuable material for further breeding of winter
triticale. Culture of shoot apical meristems can
be used as a test-system for triticale genotypes
screening for resistance to water deficit.
Keywords: Triticale, apical meristems, osmotic
stress, resistance.

Ключевые слова: Triticale, апикальные меристемы, осмотический стресс, устойчивость.
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Клоновані in vitro рослини роду Deschampsia
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з протипухлинними властивостями
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Мета. Порівняльне дослідження біомаси клонованих in vitro рослин роду Deschampsia
за вмістом фенольних сполук та екстрактів із цих клонів за протипухлинною активністю.
Методи. Визначали вміст загальних фенолів (за галовою кислотою) та флавоноїдів
(за рутином) у сухій біомасі клонів. Протипухлинну активність екстрактів визначали на
тест-системі CellTiter 96® з лінією злоякісних клітин людини Leukemia myelogenous
K-562. Досліджували біомасу та екстракти з клонів рослин D. аntarctica, отриманих з
насіння, зібраного з п’яти островів архіпелагу Аргентинські острови (Прибережна Ан
тарктика), та з насіння D. caespitosa, зібраного з Вишгородського полігону поблизу
Києва (Україна). Результати. Встановлено, що виявлена протипухлинна активність
екстрактів із клонованих in vitro рослин роду Deschampsia прямо пов’язана із загаль
ною кількістю в них фенольних сполук. Висновки. Клони рослин роду Deschampsia,
культивовані in vitro, є перспективними для розробки біотехнології отримання проти
пухлинних препаратів.
Ключові слова: щучник, D. аntarctica, D. caespitosa, флавоноїди, протипухлинна ак
тивність.

В

ступ. Останнім часом все більшу увагу привертають рослинні сполуки фенольної природи. Це пов’язують з їхньою високою терапевтичною ефективністю та низькою токсичністю для організму людини. Наразі, антипроліферативний ефект, наприклад, флавоноїдів порівнюють з дією сучасних протипухлинних агентів. При цьому вони здатні пригнічувати канцерогенез, впливаючи
на процеси не тільки ініціації, прогресивного зростання, але й метастазування
пухлини [1–3].
Потенційним об’єктом у цьому аспекті є щучник антарктичний Deschampsia
antarctica – представник судинних рослин Антарктики, що пристосував свій
метаболізм до жорстких кліматичних умов цього регіону [4]. Як показують попередні дослідження, вторинні метаболіти D. antarctica включають сполуки фенольної природи, здатні інгібувати проліферацію клітин меланоми [5]. Вирощу© О.О. Пороннік, А.В. Кузьменко, А.В. Воловик, Л.В. Швачко, О.В. Войцехівська, Г.Ю. Мирюта,
Т.А. Рубан, І.Ю. Парнікоза, В.А. Кунах, 2014
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вання рослин щучника в умовах in vitro у
вигляді клонів, ініційованих з насіння, в
контрольованих умовах дасть змогу розробити біотехнологію отримання протипухлинних сполук. Тому, виявлення зв’язку
біологічної активності екстрактів, отриманих з цих клонів, з наявністю в них фенольних сполук є актуальним завданням. Цікавим є також порівняння протипухлинної активності клонів рослин роду Deschampsia
полярних та помірних регіонів.
Матеріали і методи
Рослинний матеріал. Досліджували
клони, отримані з насіння рослин роду
Deschampsia з полярного регіону Прибережної Антарктики з островів, описаних у
[6], та помірного регіону – Вишгородського полігону поблизу Києва (Україна). Останній матеріал був зібраний к.б.н. Парнікозою І.Ю. у 2012 р. Клони видів D.
antarctica та D. caespitosa були отримані
за методикою [6]. Аналізували по одному
генотипу з кожної географічної точки.
Екстрагування, вміст фенольних
сполук. Рослинні екстракти отримували у
вигляді 45 %-них спиртових настойок (на
400 мг висушеної рослинної біомаси брали
40 мл водно-спиртової суміші). Екстракти
випарювали за допомогою вакуум-ротацій
ного випарювача при температурі 40 °С до
сухого залишку і розчиняли в дистильованій воді до вихідного об’єму, що відповідає
за масовою часткою 1 %-му розчину. Вміст
фенольних сполук у сухій біомасі клонів визначали за методикою [7].
Тест-система. Для визначення протипухлинної активності екстрактів засто
сували нерадіоактивну тест-систему на
проліферацію клітин CellTiter 96® з лінією
злоякісних клітин людини Leukemia
myelogenous K-562. Тестували 0,5 %-ні
водні рослинні екстракти.
Статистичну обробку даних проводили за [8].

Результати та обговорення
Отримані дані про відмінності, що були
виявлені між клонами видів D. antarctica та
D. caespitosa, наведені у таблиці. Найпродуктивнішими за вмістом галової кислоти
виявились клони, отримані з насіння
D. antаrctica з островів, які знаходяться
поряд, – Скуа (2009/10) та Галіндеза

(2006/07) і віддаленого від них на 5 км
Ялура (2004/05). Найменш продуктивним
є клон з насіння, зібраного на о. Расмуссен
у 2004/05 рр; різниця складає 6 разів. За
вмістом флавоноїдів у перерахунку на рутин найменш продуктивним виявився клон
D. caespitosa, отриманий з насіння, зібраного у помірній зоні на Вишгородському
полігоні поблизу Києва у 2012 р. Найбільшу ж кількість рутину містив клон D. antаrc
tica походженням з о. Ялур (2004/05). Це
явище можна пояснити наявністю в Антарктиці цілої мозаїки кліматичних мікро
умов [4] і, вірогідно, різною потребою цих
рослин у фотозахисті в період росту досліджених зразків рослин in vivo [9]. Відомо,
що значним стресовим фактором для рослин цього регіону є жорстке ультрафіолетове опромінення [4].
Усі вибірково протестовані на протипухлинну активність екстракти виявились
активними у концентрації 0,5 %. При цьому
спостерігали повне руйнування пухлинних
клітин. Гомеопатичні дози цих екстрактів
(розведення ≥ 15 і більше) виявили протилежну – стимулюючу дію. Слід підкреслити, що наявність протипухлинної активності пов’язана не тільки з рутином, а й з іншими фенольними сполуками, тому найменш
продуктивний за рутином клон D. caespi
tosa (2012) показав таку ж активність, як і
клон D. antаrctica з о. Галіндез (2006/07).
Вивчення повного складу цих екстрактів
рослин є завданням наших подальших досліджень.
У дослідах Gidegel та співавторів [5] також встановлено, що екстракт D. antаrc
tica містить вторинні метаболіти, здатні
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Таблиця. Вміст фенольних сполук у біомасі клонів рослин роду Deschampsia та протипухлинна активність екстрактів з них

№

1
2
3
4
5
6

Географічне
положення, вид
рослини, рік збору
насіння

о. Галіндез
(Антарктика) D. antarctica 2006/07
о. Дарбо
(Антарктика) D. antarctica 2006/07
о. Расмуссен
(Антарктика) D. antarctica 2004/05
о. Скуа (Антарктика)
D. antarctica 2009/10
о. Ялур (Антарктика)
D. antarctica 2004/05
Вишгород (Україна)
D. caespitosa 2012

Вміст фенольних сполук, мг/г
сух. біомаси

Реакція на тест-системі з лінією
злоякісних клітин людини Leukemia
myelogenous K-562

за галовою
кислотою

за рутином

1:1

1:3

1:7

1:15

1:31

44,1±0,38

6,5±0,10

++

±

0

--

--

27,7±0,06

4,3±0,09

11,2±0,01

2,2±0,23

±

0

--

--

--

63,6±0,18

6,6±0,40

45,8±0,05

7,1±0,35

29,7±0,05

1,1±0,19

++

±

0

--

--

П р и мі т к а. (+ +) – повне руйнування пухлинних клітин; (±) – часткове руйнування пухлинних клітин; (0) – рівень
контролю; (- -) – стимуляція поділу клітин. Максимальні розведення екстрактів (≥ 15) відповідають гомеопатичним
дозам біологічно активних речовин.

впливати на проліферацію онкологічних
клітин людини. Провідна роль біологічно
активних речовин у цьому процесі належить фенольним сполукам, зокрема флавоноїдам, які продукує рослина у відповідь
на стресові фактори. Серед них, як визначили дослідники, основною діючою речовиною є орієнтин – похідне лютеоліну.
Для одержання клонів ці дослідники використовували кореневі та стеблові експланти, які пророщували на середовищі
Мурасіге і Скуга (MS) з вмістом сахарози
35 мг/л та фітогормону бензиламінопурину (БАП), як стимулятора росту, у концентрації 1 мг/л. При цьому в отриманих
екстрактах не було виявлено фенольних
сполук. Їх накопичення стимулювали обробкою клонів ультрафіолетовим опроміненням [5].
Отримані нами резульати показали, що
синтез фенольних сполук D. antаrctica
202

може відбуватись і без додаткового опромінення ультрафіолетом (див. таблицю).
Це свідчить, що зберегти здатність антарктичної рослини до накопичення фенольних
сполук можна культивуючи клони на живильному середовищі Гамборга (В5), розробленому для злаків, яке містить 30 г/л
сахарози.
Як показано в дослідженнях біосинтезу
фенольних сполук, на рівні фенілаланіну та
тирозину у рослинах відбувається розгалуження синтезу на дві гілки: утворення білка
або фенольних сполук. Так, при багатому
азотному живленні рослинні клітини спрямовують азотисті речовини на формування
білкових молекул. При дефіциті азоту і достатній кількості сахарози відбувається
стимулювання синтезу фенольних сполук
[10].
Таким чином клони, отримані з насіння
різних регіонів у різні роки, вирощені в од-
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накових умовах, зібрані на однаковій фізіологічній стадії, реалізовували свою різну
здатність синтезувати фенольні сполуки
(див. таблицю). Ця особливість дає змогу
відібрати найпродуктивніші рослинні генотипи для подальшої роботи.
Висновки
Встановлено, що виявлена протипухлинна активність екстрактів з клонованих
in vitro рослин роду Deschampsia прямо
пов’язана з загальною кількістю в них фенольних сполук. Клони рослин роду
Deschampsia, культивовані in vitro, є перспективними для розробки біотехнології
отримання протипухлинних препаратів.
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КЛОНЫ РАСТЕНИЙ РОДА DESCHAMPSIA
КАК ИСТОЧНИК ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМИ СВОЙСТВАМИ
О.А. Поронник1, А.В. Кузьменко2,
А.В. Воловик3, Е.В. Швачко3,
Е.В. Войцеховская3, А.Ю. Мирюта1,
Т.А. Рубан1, И.Ю. Парникоза1, В.А. Кунах1
1 Институт молекулярной биологии и генетики
НАН Украины
Украина, 03680, г. Киев, ул. Акад. Заболотного,
150
е-mail: oksana_poronnik@ukr.net
2 Национальный авиационный университет
Украина, 03680, г. Киев, просп. Космонавта
Комарова, 1
3 Киевский национальный университет, ННЦ
«Институт биологии»
Украина, 04033, г. Киев, ул. Владимирская, 64

Цель. Сравнительное исследование биомассы клонированных in vitro растений рода
Deschampsia по содержанию фенольных соединений и экстрактов из этих клонов по противоопухолевой активности. Методы. Определили содержание общин фенолов (по галловой кислоте) и флавоноидов (по рутину) в сухой
биомассе клонов. Противоопухолевую активность экстрактов определяли на тест-системе CellTiter 96® с линей злокачественных клеток человека Leukemia myelogenous K-562.
Исследовали биомассу и экстракты из клонов растений D. аntarctica, полученную из семян, собранных с пяти островов архипелага
Аргентинские острова (Прибрежная Антарктика), и из семян D. caespitosa, собранного на
Вышгородском полигоне вблизи Киева (Украина). Результаты. Установлено, что выявленная противоопухолевая активность экстрак-
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тов из клонированных in vitro растений рода
Deschampsia прямо связана с общим количеством в них фенольных соединений. Выводы.
Клоны растений рода Deschampsia, культивируемые in vitro, являются перспективными для
разработки биотехнологии получения противоопухолевых препаратов.
Ключевые слова: щучка, D. аntarctica,
D. caespitosa, флавоноиды, противоопухолевая активность.
PLANT CLONES OF DESCHAMPSIA AS
A SOURCE phenolic compounds with
antitumor PROPERTIES
O.O. Poronnik1, A.V. Kuzmenko2, A.V. Volovyk3,
L.V. Shvachko3, O.V. Voytsehivska3,
G.U. Myryuta1, T.A. Ruban1, I.J. Parnikoza1,
V.A. Kunakh1
1 Institute of Molecular Biology and Genetics of
NAS of Ukraine
Ukraine, 03680, Kyiv, Acad. Zabolotnoho str., 150
e-mail: oksana_poronnik@ukr.net
2 National Aviation University
Ukraine, 03680, Kyiv, Komarova ave., 1
3 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
NSC «Institute of Biology»
Ukraine, 04033, Kyiv, Volodymyrska str., 64
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Aim was the comparative study of phenolic
compounds content and antitumor activity of
biomass extracts of Deschampsia species
plants micropropagated in vitro. Methods.
Content of total phenols (by gallic acid) and
flavonoids (by rutin) was determined in dry plant
biomass. Antitumor activity of plant extracts
was determined by the test CellTiter 96® with
the use of the chronic myelogenous leukemia
cell line K562. Plant biomass and extracts from
micropropagated D. antarctica plants grown
from seeds collected from the Argentine Islands
region of Maritime Antarctic and D. caespitosa
grown from seeds collected from Vyshgorod
firing range near Kyiv (Ukraine) were investigated.
Results. Antitumor activity of the extracts from
micropropagated Deschampsia species plants
was found to be directly dependent on total
phenolic content. Conclusion. In vitro culture
of Deschampsia species plants are promising
for the development of biotechnology for the
production of anticancer drugs.
Keywords: hairgrass, D. antarctica, D. caespi
tosa, flavonoids, antitumor activity.
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Каріотипова мінливість
триплоїдного карася сріблястого
Carassius Gibelio Bloch, 1782
у водоймах України
П.П. Пухтаєвич

Мета. Встановлення наявності каріотипової та алозимної мінливості біотипів триплоїд
них сріблястих карасів Carassius gibelio, Bloch, 1782 фауни України. Методи. Цитоге
нетичний аналіз клітин нирок та біохімічне генне маркування з використанням білків і
ферментів крові та м’язових волокон. Результати. У роботі встановлено факти варіа
бельності карасів на хромосомному рівні, що разом з результатами електрофоретичних
досліджень можуть бути доказом існування кількох клонових ліній – біотипів C. gibelio-1
і C. gibelio-2 з числом хромосом в соматичних клітинах 156 і 158 відповідно. Висновок. Отримані результати досліджень дають змогу зробити припущення про можливість
поліфілетичного походження сріблястих карасів, а також про наявність суттєвої хромо
сомної мінливості триплоїдних біотипів цього виду.

Ключові слова: Carassius gibelio, каріотип, біотип, поліфілетичність, поліплоїдія, гібридизація.

В

ступ. Триплоїдний гіногенетичний карась сріблястий є традиційно досить
звичайним представником родини коропових в Україні і, згідно з останніми відомостями із систематики риб Європи [1–2], належить до окремого виду
Carassius gibelio Bloch, 1782. Цитогенетичні дослідження європейських триплоїдних карасів показують досить широкі межі варіювання кількості хромосом [3–13]. Найчастіше представлені результати з показниками від 150 до
160, причому різницю між чоловічими і жіночими каріотипами не виявлено.
Причиною такої значної мінливості може бути різна природа триплоїдних біотипів, адже відомо, що вони утворюються на Далекому Сході внаслідок гібридизації за участю п’яти видів роду Carassius між собою [14]. Невипадково, що
за даними алозимного аналізу тільки в межах України було встановлено цілу
низку триплоїдних біотипів карася сріблястого [15–16], які інвазували в водойми Європи ще в середині ХХ ст. при інтродукції рослиноїдних риб далекосхідного комплексу [17]. При цьому наймасовішими серед них є біотипи
C. gibelio-1 та C. gibelio-2 [15–16]. Оскільки біотипи відрізняються за набором і характером константно гетерозиготних спектрів алозимів та структурних білків, то було зроблено висновок, що вони утворюються внаслідок гібридизації різних батьківських видів. Якщо це так, то цілком можливо, що вони і
відрізняються за числом хромосом. Саме тому метою роботи була перевірка
цього припущення.

П. П. Пухтаєвич

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Україна, 10008, м. Житомир, вул. В. Бepдичівська, 40
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Матеріали і методи
Матеріалом для досліджень слугували
38 екземплярів карася сріблястого, виловлених протягом червня-липня 2013 року з
чотирьох різних водойм Житомирської області, Україна. Пункти досліджень – це невеличкі озера і болота (басейн р. Тетерів),
координати яких наведені в табл. 1.
Таблиця 1. Особини карася сріблястого
C. gibelio, що були взяті для каріологічного аналізу в межах Житомирської області України

№

Координати водойм
і найближчі населені
пункти

1 с. Покостівка, Житомирський район,
50.222142,
28.228567
2 с. Висока Піч, Житомирський район,
50.198173,
28.241180
3 с. Заможне, Житомирський район,
50.239239,
28.288552
4 с. Грем’яче, Житомирський район,
50.161475,
28.265902

Кількість
досліджених
особин
C.
C.
gibelio-1 gibelio-2

5

5

6

5

6

6

–

5

При мітка: на підставі даних біохімічного генного
маркування.

Електрофоретичний аналіз здійснено в
7,5 % поліакриламідному гелі і безперервній системі буферів [18]. Вивчені білки і
ферменти, локуси яких мають у карасів видоспецифічність і дозволяють чітко встановити біотипову належність триплоїдних
особин: аспартатамінотранфераза (відповідно локуси Aat-1, Aat-2), глюкозофосфатізомераза (Gpi-1, Gpi-2), неспецифічні
естерази (Es-1), структурні білки м’язів
(Pt-2) і білок крові – трансферин (Tf), що
дозволило однозначно віднести карасів до
одного з двох біотипів.
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У даній роботі використано модифіковану методику отримання каріологічних
препаратів методом повітряного висушування, що була в деталях описана раніше
[19]. При цьому як стимулятор мітотичних
поділів використовували 0,1 % розчин
CoCl2. Забарвлювали препарати 5 % розчином азур-еозину за Романовським. Було
досліджено не менше шести пластинок
кожної особини. Метафазні пластинки
аналізували і фотографували за допомогою мікроскопа Delta Optical Genetic Pro.
Для проведення стандартної статистичної обробки використовувалися програмні пакети Microsoft Excel v. 9.0,
Statistica v. 6.0.
Результати та обговорення
Біохімічне генне маркування. У результаті досліджень виявлено дві клонові форми триплоїдних сріблястих карасів. Набір
електроморф, що відповідали константним гетерозиготам, чітко розрізняли два
біотипи (табл. 2), раніше описаних як
C. gibelio-1 та С. gibelio-2 [15–16].
Таблиця 2. Електроморфи локусів, які діагностують біотипи сріблястих карасів
Біотип

Електроморфи

С.
gibelio-1.1
С.
gibelio-2.1

Aat-1abb, Aat-2асс, Es-la b c ,
Gpi-1bbc, Gpi-2bc, Pt-2ab, Tfaac
Aat-1bbb, Aat-2ccc, Es-1ab, Gpilaab, Gpi-2bc, Pt-2ab, Tfab

Каріологічний аналіз. Цитогенетичний
аналіз карасів двох зазначених біотипів показав, що для соматичних клітин C.
gibelio-1 характерно 156 хромосом (рисунок, а), а для C. gibelio-2 – 158 (рисунок,
б). Модальні числа хромосом спостерігали
в 79 та 74 % від вивчених клітин, що дає
підстави вважати отримані результати достовірними, незважаючи на мінімальні
розбіжності особин різних біотипів за кількістю хромосом. Ядра з менш ніж 3n = 156
або 3n = 158 хромосом виявлено в 18 і
23 % клітин відповідно, тоді як гіпертри-
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Таблиця 3. Розподіл клітин за кількістю хромосом у метафазних пластинках різних біотипів C. gibelio
Біотип

Гіпотриплоїдні, %

Модальні, %

Гіпертриплоїдні, %

Кількість
досліджених клітин

C. gibelio-1
C. gibelio-2

18 ± 3,5
23 ± 3,4

79 ± 3,7
74 ± 3,6

3 ± 1,5
3 ± 1,4

120
150

Таблиця 4. Статистичні параметри розподілу числа хромосом у метафазних пластинках різних біотипів C. gibelio
Біотипи

N

Mo

Min

Max

Var

C. gibelio-1
C. gibelio-2

120
150

156
158

149
148

159
163

2,92
8,62

П р и мі т к и . N – число метафазних пластинок; Мо – модальне число хромосом; Min – мінімальне число хромосом; Max – максимальне число хромосм; Var – середньоквадратичне відхилення.

Таблиця 5. Показники каріотипової мінливості триплоїдних карасів в Європі
Країна

Кількість хромосом

Формула

Літературне джерело

Чехія
Туреччина
Боснія
Чехія
Югославія
Югославія
Польща
Польща

3n = 156
3n = 156
3n = 150
3n = 160
3n = 160
3n = 158
3n = 150
3n = 154
3n = 160
3n = 160
3n = 141
3n = 148-156
3n = 150-159

30m + 54sm + 66sta + 6

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

Білорусь
Угорщина
Чехія

46m + 82sm, st + 32a
16m + 28sm + 126sta
36m + 54sm, st + 68a
26m + 50sm + 74sta
24m + 54sm + 72sta + 4
33m + 48sm + 75sta + 4
34m + 58sm + 62sta + 6

плоїдні набори виявлено лише в 3 % клітин
(табл. 3). Слід зазначити, що між дослідженими біотипами існує вірогідна різниця у
мінливості кількості хромосом у метафазній пластинці (табл. 4). Причому в більш
різноманітному за кількістю клонових варіантів на рівні алозимних маркерів поліклоновому біотипі C. gibelio-2 [15–16] вірогідна вища мінливість за кількістю хромосом. На це чітко вказує порівняння
показників середньоквадратичних відхилень за допомого критерію Фішера (F =
= 2,95, p < 0,001).
Отримані результати за числом хромосом у триплоїдних карасів з водойм України чітко вкладаються в межі мінливості, які

[11]
[12]
[13]

вказують для хромосомних наборів триплоїдних карасів інші автори (табл. 5). Однак, слід звернути увагу на ту обставину,
що межі мінливості числа хромосом за даними різних авторів значно ширші, ніж
отримані в даній роботі. Причиною цього
можуть бути як особливості отримання

Рисунок. Мітотичні метафази досліджених біотипів
C. gibelio-1 (а); C. gibelio-2 (б)
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хромосомних препаратів різними дослідниками, так і більшою мірою різниця за
числом хромосом різних біотипів. Нещодавні дослідження, що були здійснені на
рівні ДНК маркерів карасів Європи [20], а
також дані алозимного аналізу тільки в межах України [15–16] свідчать на присутність як мінімум 7–8 клонових біотипів, які,
ймовірніше за все, також відрізняються за
числом хромосом.
Висновки
Використовуючи біохімічний генний
аналіз та каріотипування, виявлено та описано різні триплоїдні біотипи карася сріб
лястого С. gibelio. Згідно з дослідженням,
модальні числа хромосом у соматичних клітинах особин C. gibelio-1 і C. gibelio-2 становлять 156 та 158 відповідно. Отримані
каріологічні дані є свідченням поліфілетичного походження одностатевого виду карася сріблястого C. gibelio. З огляду на каріологічні та алозимні дані, можна вважати
обґрунтованим, що ці два біотипи є результатом гібридизації між C. auratus, з одного
боку, та різних не встановлених видів карасів, умовно C. species-1 та C. species-2,
які мешкають на Далекому Сході, звідки і
походять триплоїдні біотипи C. gibelio-1 і
C. gibelio-2.
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КАРИОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ТРИПЛОИДНОГО СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ
CARASSIUS GIBELIO, BLOCH, 1782
В ВОДОЕМАХ УКРАИНЫ
П.П. Пухтаевич
Житомирский государственный университет
имени Ивана Франко
Украина, 10008, Житомир, ул. Б. Бepдичевс
кая, 40
e-mail: puhtaevich@inbox.ru

Цель. Определение наличия кариотипической и алозимной изменчивости биотипов
триплоидных серебряных карасей Carassius
gibelio, Bloch, 1782 фауны Украины. Методы. Цитогенетический анализ клеток почек,
а также биохимическое генное маркирование
с использованием белков и ферментов крови и мышечных волокон. Результаты. В работе установлены факты вариабельности карасей на хромосомном уровне, которые вместе с

результатами электрофоретических исследований могут быть доказательством существования нескольких клоновых линий – биотипов
C. gibelio-1 и C. gibelio-2 с числом хромосом
в соматических клетках 156 и 158 соответственно. Вывод. Полученные результаты исследований дают возможность сделать предположение о возможности полифилетического
происхождения серебряных карасей, а также о
наличии существенной хромосомной изменчивости триплоидных биотипов этого вида.
Ключевые слова: Carassius gibelio, кариотип,
биотип, полифилетичность, полиплоидия, гибридизация.
KARYOTYPE VARIABILITY OF TRIPLOID SILVER CRUCIAN CARP CARASSIUS GIBELIO,
BLOCH, 1782 IN WATER BODIES OF UKRAINE
P.P. Puhtayevych
Ivan Franko Zhytomyr State University
Ukraine, 10008, Zhytomyr, Velika Berdychevska,
40
e-mail: puhtaevich@inbox.ru

Aim. To study karyotypic and allozyme variation
in biotypes of triploid silver crucian carp
Carassius gibelio, Bloch, 1782 of Ukrainian
fauna. Methods. Cytogenetic analysis of kidney
cells and biochemical gene marking using
proteins and enzymes of blood and muscle
fibers. Results. Variability of silver crucian carp
was revealed at the chromosome level. These
data together with the results of electrophoretic
studies may prove the existence of several
clonal lines, namely biotypes C. gibelio-1 and
C. gibelio-2 with the number of chromosomes
in somatic cells 156 and 158, respectively.
Conclusions. Obtained results allow to
conclude about the possibility of polyphyletic
origin of silver crucian carp, and significant
chromosomal plasticity of triploid biotypes of
this species.
Keywords: Carassius gibelio, karyotype,
biotype, polyphyletic, polyploidy, hybridization.
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Частота генетичних факторів резистентності
до віл/снід серед осіб західного регіону
України
М.Я. ТИРКУС, Г.В. МАКУХ, І.М. ДМИТРУК, Г.Р. АКОПЯН
М. Я. ТИРКУС, Г. В. МАКУХ, І. М. ДМИТРУК, Г. Р. АКОПЯН

ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»
Україна, 79000, м. Львів, вул. Лисенка, 31-а
e-mail: tyrkus.m@ihp.lviv.ua
Мета. Встановити частоту алельних варіантів генів хемокінових рецепторів людини, що
призводять до підвищеної чутливості/резистентності до ВІЛ серед осіб Західного ре
гіону України. Методи. Матеріалом дослідження слугували зразки крові 200 осіб, що
походять та мешкають у Західному регіоні України. Виділення та очищення ДНК прово
дили методом висолювання. Ампліфікацію послідовностей ДНК in vitro проводили, ви
користовуючи метод полімеразної ланцюгової реакції. Для ідентифікації мутацій генів
хемокінових рецепторів застосовували метод рестрикційного аналізу продуктів ПЛР
відповідних послідовностей. Електрофорез продуктів ПЛР проводили в 2 % агарозно
му гелі. Результати. Визначено частоту мутації CCR5del32 гена рецептора хемокінів
CCR5 серед осіб Західного регіону України, що є дещо вищою ніж в інших європейських
вибірках. У досліджуваній групі мутацію CCR5del32 у гетерозиготному стані виявлено
у 17,0 % осіб, у гомозиготному – 0,5 %. Частота мутації CCR 2-64I гена хемокінового
рецептора CCR2 серед осіб Західного регіону України становить 14,5 % і є співмірною
порівняно з іншими європейськими етнічними групами. Мутацію CCR2-64I у гомозигот
ному стані виявлено у 1,5 % осіб. Отримані результати щодо частоти мутації SDF-1 3'A
гена CXCR-4 серед осіб Західного регіону України є значно вищими, ніж в інших етніч
них групах. У досліджуваній групі мутацію SDF-1 3'A в гетерозиготному стані виявле
но у 30,5 % осіб, у гомозиготному стані – у 3 % осіб. У досліджуваній групі виявлено
дев’ятнадцять компаунд гетерозигот за мутаціями генів хемокінових рецепторів. Кіль
кість осіб, які не несуть жодного протективного генотипу, становить 33 %. Висновки.
Отримані результати щодо частоти мутацій генів рецепторів хемокінів у осіб Західно
го регіону України свідчать про достатньо високу генетичну стійкість до зараження ВІЛ
порівняно з іншими етнічними групами.
Ключові слова: ВІЛ-інфекція, гени хемокінових рецепторів, мутації, резистентність.

В

ступ. Дослідження останніх років виявили тісний зв’язок між хемокінами,
хемокіновими рецепторами та ВІЛ-інфекцією. Окрім добре відомої ролі
блокування проникнення вірусної частки шляхом зв’язування з рецепторами,
хемокіни виявилися глибоко залучені в процес патогенезу ВІЛ [1]. Імунологічні
або генетичні зміни, які впливають на рівень хемокінів, можуть позначатися на
сприйнятливості до ВІЛ-інфекції або швидкості прогресування захворювання
після інфікування. Відтак, об’єктивне прогнозування ступеня схильності і клінічного варіанта перебігу хвороби потребує з’ясування природи зовнішніх провокуючих чинників та визначення фенотипічних ефектів окремих генів з урахуванням варіабельності їхніх алельних варіантів [2, 3]. При цьому власне генетичні
© М. Я. ТИРКУС, Г. В. МАКУХ, І. М. ДМИТРУК, Г. Р. АКОПЯН, 2014
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особливості індивіда відіграють основну
роль у маніфестації та ступені клінічної реалізації інфекційного процесу.
Опис унікального випадку вилікування
пацієнта від ВІЛ, опублікований K. Allers у
2011 році, пов’язаний із застосуванням
стовбурових клітин із мутацією CCR5Δ32/
Δ32 гена хемокінового рецептора CCR5,
свідчить про перспективність напрямку вивчення генетичної резистентності до ВІЛ
[1].
CCR5-del32 – генетичний варіант CCR,
є делецією 32 пар нуклеотидів, що призводить до порушення адгезивних властивостей кодованого нею білка CCR5 Т-клітин.
Ця делеція відповідає другій петлі транс
мембранного білка, призводить до зрушення рамки зчитування, що спричиняє
передчасне закінчення трансляції і утворюється білок, позбавлений трьох транс
мембранних сегментів. Такий рецептор
втрачає функціональність і призводить до
неможливості приєднання ВІЛ вірусу до
Т-клітини. Носії даної мутації (гомозиготи)
набувають стійкості до зараження вірусом
R5-HIV-1. Гетерезиготи мають удвічі нижчу
кількість рецепторів CCR-5, що сповільнює реплікацію і прогресію захворювання
на 2–4 роки [4].
Хемокіновий рецептор CCR-2b є мінорним корецептором для ВІЛ. Показано,
що варіант 64I рецептора CCR-2 може
утворювати димери з білком CXCR-4, який
замінює рецептор CCR-5, що є основним
рецептором для вірусу на пізніх стадіях захворювання. Це дозволяє припустити, що
CCR2-64I затримує розвиток СНІДу шляхом уповільнення зміни CCR-5 на CXCR-4
у пацієнтів, що є переломним моментом у
виснаженні CD4 Т-лімфоцитів і початком
прояву симптомів СНІДу [5]. У гомозигот
або гетерозигот мутації CCR2-64I відбувається затримка розвитку СНІДу на 2–4
роки, що зумовлено пролонгованим періодом між сероконверсією і проявом симптомів СНІД. Носійство обох мутацій CCR5-

del32 та CCR2-64I істотно не збільшує
захист від розвитку СНІДу порівняно з носіями лише однієї із цих мутацій [6].
Варіант 3'А гена CXCL12 (SDF-1 3'A) є
заміною G на A в 3'-нетрансльованій ділянці одного з двох транскриптів CXCL12,
продукт якого, SDF-1, – основний ліганд
рецептора CXCR-4. Носійство мутації
SDF-1 3'A пов’язане з повільнішим прогресуванням СНІДу. Найбільше зниження
ризику ВІЛ/СНІД пов’язано з поєднанням
гомозиготності за SDF1-3'A і наявністю
хоча б одного протективного алеля за генами CCR2 і CCR5 [7].
Вищенаведені результати відкрили
шлях для розвитку досліджень індивідуальних особливостей організму, задіяних у
розвитку інфекційного процесу. Тому, аналогічні дослідження видаються актуальними щодо української популяції, особливо
враховуючи масштабне зростання частоти
ВІЛ-інфекції серед українців. Тому метою
даної роботи було вивчити частоту алельних варіантів генів, що призводять до підвищеної чутливості/резистентності до ВІЛ,
та охарактеризувати внесок генетичної скла
дової у епідемії ВІЛ/СНІД в Україні.
Матеріали і методи
Матеріалом дослідження слугували
зразки крові 200 осіб (50 % чоловіки, 50 %
жінки) без випадків захворювання на СНІД/
ВІЛ в анамнезі. Вік обстежуваних осіб складав від 23 до 43 років. Всі обстежувані індивіди є вихідцями і проживають на території Західної України. Зразки для досліджень були взяті з інформаційної згоди
пацієнтів. Всім особам досліджуваної групи з лейкоцитів периферійної крові проводили виділення та очищення ДНК методом
висолювання [8] для подальших молекулярно-генетичних досліджень.
Ампліфікацію послідовностей ДНК in
vitro проводили, використовуючи метод
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) [9].
ПЛР проводили в автоматичному режимі
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на термоциклері «Терцик» («ДНК-технология», Росія). Специфічність ПЛР-продуктів
визначали послідовністю специфічних
праймерів, температурою відпалу та складом реакційного буфера.
Для ідентифікації мутацій CCR2-64I та
SDF-1 3'A застосовували метод рестрикційного аналізу продуктів ПЛР відповідних
послідовностей. У роботі використовували
ендонуклеазу рестрикції Bse8 I та Msp I виробництва фірми НВО «СибЭнзим» (Росія).
Інкубацію рестрикційної суміші проводили
при температурі 60 °С та 37 °С відповідно у
термостаті фірми «BIOKOM» (Росія).
Електрофорез продуктів ПЛР проводили в 2 % агарозному гелі в камері для горизонтального електрофорезу «MGU-202T».
Електрофореграми сканували на ультра
фіолетовому трансілюмінаторі «ECX-15.M».
Результати сканування гелів знімали цифровою камерою «Gel Imager» через червоний світлофільтр на ультрафіолетовому
трансілюмінаторі при довжині хвилі 256 нм.
Обробку зображень здійснювали на ком
п’ютері за допомогою програм Adobe
Photoshop CS та Gel Explorer 2.0.
Результати та обговорення
Проведено
молекулярно-генетичне
дослідження мутації CCR5del32 гена рецептора хемокінів CCR5 CCR5 (номер по-

ліморфізму NCBI – rs333, резистентність
до М-тропних штамів ВІЛ-1) у 200 осіб, у
яких не виявлено випадків захворювання
на СНІД/ВІЛ в анамнезі [10]. У результаті
ПЛР реакції синтезуються фрагменти величиною 189 п.н. та 157 п.н. Електрофореграму молекулярно-генетичного дослідження алелей CCR5del32 наведено на
рис. 1.

Рис. 1. Електрофореграма рестрикційного аналізу продуктів ПЛР (2 % агарозний гель): 1 – маркери
молекулярної маси (Ladder 50 bp); 2, 5, 6, 8 – наявність мутації CCR5del32; 3, 4, 7 – відсутність мутації
CCR5del32

Отримані результати показали, що у
досліджуваній групі мутацію CCR5del32 в
гетерозиготному стані виявлено у 34 осіб
(34/200), що становить 17,0 %. Мутацію
CCR5del32 в гомозиготному стані виявлено у однієї особи (1/200), що становить
0,5 % (табл. 1). Щодо статевого розподілу,
то мутацію CCR5del32 в гетерозиготному
стані виявлено в однаковій кількості як у
чоловіків, так і у жінок.

Таблиця 1. Розподіл генотипів мутацій генів хемокінових рецепторів серед осіб Західного регіону
України
Генотип

CCR5del32/N
CCR5del32/CCR5del32
CCR2-64I/N
CCR2-64I/CCR2-64I
SDF-1/3'A
3'A/3'A
CCR5del32/CCR2-64I
CCR5del32/3'A
CCR2-64I/3'A
CCR2-64I/CCR2-64I/SDF-1/3'A
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Кількість
випадків, n

Частота
генотипу, %

Частота генотипу
в чоловіків, %

Частота генотипу
в жінок, %

34
1
29
3
61
6
1
8

17
0,5
14,5
1,5
30,5
3
0,5
4

17
0
11
2
32
4
0
5

17
1
18
1
29
2
1
3

9
1

4,5
0,5

6
0

3
1
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Мутація CCR5del32 в гетерозиготному
стані зустрічається більше ніж у 15 % північних європейців, у 5–15 % європейців, у
0–12 % азіатів та повністю відсутня у африканців. Найвищі в світі частоти CCR5-del32
виявлено у поморів (33 %, з них 3 % – в гомозиготному стані) [11]. Отримані результати щодо поширеності мутації CCR5del32
серед осіб Західного регіону України є вищими, ніж показники, отримані Лівшиць
Л.А. та Довженко С.П. [12, 13], де частота
цієї мутації в середньому складає 10 %, та
дещо вищими з іншими етнічними вибірками Європи [4, 12].
Отже, отримані результати щодо частоти мутації CCR5del32 гена рецептора
хемокінів CCR5 у осіб Західного регіону
України свідчать про достатньо високу генетично детерміновану резистентність до
зараження ВІЛ порівняно з вищезазначеними етнічними групами.
Проведено
молекулярно-генетичне
дослідження мутації 64I гена рецептора
хемокінів CCR2 (номер поліморфізму в
базі даних NCBI – rs1799864) [14]. У результаті ПЛР реакції синтезуються фрагменти довжиною 128 п.н. та 110 п.н. Електрофореграму молекулярно-генетичного
дослідження алелей CCR2-64I наведено
на рис. 2.
Молекулярно-генетичне дослідження
мутації CCR2-64I гена хемокінового рецептора CCR2 проведено у 200 практично

Рис. 2. Електрофореграма рестрикційного аналізу
продуктів ПЛР (2 % агарозний гель): 1 – маркери молекулярної маси; 2, 6, 7 – відсутність мутації; 3, 5 – гетерозиготи за мутацією CCR2-64I; 4 – гомозигота за
мутацією CCR2-64I

здорових осіб, які є вихідцями і проживають на території Західної України. Отримані результати показали, що у досліджуваній
групі мутацію CCR2-64I в гетерозиготному
стані виявлено у 29 осіб, що становить
14,5 %. Мутацію CCR2-64I в гомозиготному стані виявлено у 3 осіб, що становить
1,5 %.
Розподіл гетерозиготних носіїв мутації
CCR2-64I гена хемокінового рецептора
CCR2 відносно статі показав, що у жінок
мутацію CCR2-64I в гетерозиготному стані
виявлено у 18 із 100 осіб, що становить
18 %, у чоловіків мутацію CCR2-64I в гетерозиготному стані виявлено у 11 із 100
осіб, що становить 11 %. Отже, мутацію
CCR2-64I в гетерозиготному стані у жінок
детектували майже вдвічі частіше ніж у чоловіків.
Отримані результати щодо поширеності мутації CCR2-64I гена рецептора хемокінів CCR2 серед осіб Західного регіону
України є співмірними порівняно з іншими
європейськими етнічними групами [15,
16] і відносять обстежену популяцію до таких, де з середньою частотою виявляється
дана мутація. З найвищою частотою >35 %
мутація CCR2-64I зустрічається в південно-сахарських африканських популяціях, а
також з досить високою частотою у азіатських популяціях. З нижчою частотою мутація CCR2-64I наявна у європейських,
кавказьких та американських етнічних групах (10–25 %). Найнижчі частоти даної мутації встановлено в тихоокеанських острівних популяціях [17].
Проведено молекулярно-генетичне до
слідження мутації SDF-1 3'A гена хемокінів
CXCR-4 (номер поліморфізму в базі даних
NCBI – rs1801157) [13]. У результаті ПЛР
реакції синтезуються SDF-1 генотипи: дикий тип (SDF-1/SDF-1), гетерозиготи
(SDF-1/3'A) та гомозиготи по 3'A алелі
(3'A/3'A) величиною 202 п.н. та 100 п.н.,
302 п.н., 202 п.н. та 100 п.н. та 302 п.н. відповідно.
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Проведено молекулярно-генетичне до
слідження мутації SDF-1 3'A гена рецептора CXCR-4 у 200 практично здорових осіб,
які є вихідцями і проживають на території
Західної України. Отримані результати показали, що у досліджуваній групі мутацію
SDF-1 3'A в гетерозиготному стані виявлено у 61 особи, що становить 30,5 %. Мутацію SDF-1 3'A в гомозиготному стані виявлено у 6 осіб, що становить 3 %. Щодо статевого розподілу, то мутацію SDF-1 3'A в
гетерозиготному стані виявлено з однаковою частотою як серед чоловіків, так і серед жінок (табл. 1).
Отримані результати щодо поширеності мутації SDF-1 3'A серед осіб Західного
регіону України (33,5 %) є значно вищими,
ніж в інших етнічних групах, де частота цієї
мутації коливається в межах 6 % – 25 % [4]
та співмірна з даними роботи [10].
Опрацювавши результати досліджень
по трьох наведених мутаціях, виявлено такі
генотипи: CCR5del32/CCR2-64I – один
випадок, CCR5del32/3'A – вісім випадків,
CCR2-64I/3'A – дев’ять випадків та один
випадок поєднання гомозиготи за мута
цією CCR2-64I та гетерозиготи за мутацією SDF-1/3'A (табл. 1).
Важливою характеристикою при визначенні динаміки розвитку епідемії в популяції служить частка схильних (які не несуть
жодного протективного генотипу) осіб.
Опираючись на наші дослідження, кількість
осіб, які не несуть жодного протективного
генотипу, становить 33 %. Варто зазначити, що частка схильних осіб до ВІЛ/СНІД
серед жителів Західного регіону України є
нижчою порівняно з етнічними групами Росії та країн СНД (41 % – 85 %) [11].
Згідно з даними Міністерства охорони
здоров’я України найвищі рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію реєструються на південно-східних територіях України, до яких
належать Одеська (114,8 на 100 тис. населення), Дніпропетровська (104,7), Миколаївська (92,5), Донецька (83,9) області,
214

м. Севастополь (64,8) та АР Крим (55,3)
[18]. Найвищі темпи приросту показників
захворюваності на ВІЛ-інфекцію, порівняно з 2012 р., зареєстровано в Луганській
(+24,7 %), Сумській (+22,8 %), Одеській
(+19,3 %) та Запорізькій (+16,9 %) областях, що є прогностичною ознакою швидкого розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в цих
регіонах країни. Західні області України є
територіями із низьким та середнім рівнями захворюваності на ВІЛ-інфекцію, що
може бути, в тому числі, зумовлено генетичними особливостями жителів цих територій. Доцільним є проведення подальших
досліджень проаналізованих у роботі локусів генів CCR5, CCR2 та SDF-1 у популяціях інших регіонів України.
Таким чином, не тільки соціальні показники, а й отримані результати щодо поширення протекторних алелів у регіонах
Украї
ни можуть використовуватись для
прогнозування епідеміологічної ситуації
щодо ВІЛ/СНІД у різних регіонах. Дані про
генетично детерміновану індивідуальну
резистентність/чутливість до ВІЛ доцільно
враховувати для розрахунку ризику зараження ВІЛ, темпів його розвитку в організмі, розробок тестів щодо професійної придатності та у генно-інженерних розробках
ліків і вакцин проти ВІЛ.
Висновки
Визначено частоту мутації CCR5del32
гена рецептора хемокінів CCR5 серед осіб
Західного регіону України, яка становить
17,0 % і є вищою, ніж в інших регіонах України. Частота мутації CCR2-64I гена хемокінового рецептора CCR2 серед осіб Західного регіону України становить 14,5 % і є
співмірною порівняно з деякими іншими
європейськими етнічними групами. Отримані результати вказують, що частота мутації SDF-1 3'A серед осіб Західного регіону України є значно вищою, ніж в інших
етнічних групах і становить 30,5 %. У досліджуваній групі виявлено дев’ятнадцять ви-
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падків поєднання носійства різних мутацій
генів хемокінових рецепторів. У рамках виконаного дослідження встановлено, що
33 % осіб не несуть жодного протективного генотипу.
Перелік літератури

1. Allers K., Hütter G., Hofmann J. et al. Evidence for
the cure of HIV infection by CCR5Δ32/Δ32 stem
cell transplantation // Blood. – 2011. – Vol. 117,
№ 10. – P. 2791–2799.
2. Sampathkumar R., Shadabi E., Luo M. Interplay
between HIV-1 and host genetic variation: a
snapshot into its impact on aids and therapy
response // Adv. Virol. – 2012. – Vol. 2012. – ID
508967. – 16 p.
3. Alimonti J.B., Ball T.B., Fowke K.R. Mechanisms
of CD4+ T lymphocyte cell death in human
immunodeficiency virus infection and AIDS //
Journal Gen. Virol. – 2003. – Vol. 84, № 7. –
P. 1649–1661.
4. Chatterjee K. Host genetic factors in susceptibility
to HIV-1 infection and progression to AIDS //
Journal of Genetics. – 2010. – Vol. 89, № 1. –
P. 109–113.
5. Smith M. W., Dean M., Carrington M. et al.
Contrasting genetic influence of CCR2 and
CCR5 variants on HIV-1 infection and disease
progression // Science. – 1997. – Vol. 227,
№ 5328. – P. 959–965.
6. Carrington M., Nelson G., O’Brien S.J.
Considering genetic proﬁles in functional tudies
of immune responsiveness to HIV-1 // Immunol.
Lett. – 2001. – Vol. 79. – P. 131–140.
7. Winkler C., Modi W., Smith M.W. et al. Genetic
restriction of AIDS pathogenesis by an SDF‑1
chemokine gene variant. ALIVE Study,
hemophilia growth and development study
(HGDS), multicenter AIDS cohort study (MACS),
multicenter hemophilia cohort study (MHCS), San
Francisco city cohort (SFCC) // Science. – 1998. –
Vol. 279. – P. 389–393.
8. Макух Г.В., Заставна Д.В., Тиркус М.Я. та ін.
Пат. 32044 UA, МПК G01N33/49 (2006.01) Спосіб виділення ДНК з лейкоцитів периферійної
крові / заявник ДУ «Інститут спадкової п
 атології
АМНУ». – № u200801896; заявл. 14.02.2008;
опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8.
9. Mc. Pherson M.J., Quirke P., Taylor G.R. PCR a
practical approaсh. – New York: Oxford University
press, 1993. – 253 p.
10. Rigato P.O., Hong M.A., Casseb J. et al. Better
CD4+ T cell recovery in Brazilian HIV-infected
individuals under HAART due to cumulative
carriage of SDF-1-3'A, CCR2-V64I, CCR5-D32

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

and CCR5-promoter 59029A/G polymorphisms //
Current HIV Research. – 2008. – Vol. 6. – P. 466–
473.
Кофиади И. А. Генетическая устойчивость к заражению ВИЧ и развитию СПИД в популяциях России и сопредельных государств (рус.): Автореферат. – Москва: 2008.
Лившиць Л.А., Пампуха В.Н., Кравченко С.А.
Распространение делеции 32 п.н. в гене рецептора хемокинов CCR5 в разных регионах Украины // Цитология и генетика. – 2000. – Т. 34, № 5 –
С. 18–21.
Довженко С.П., Подольська С.В., Горовенко Н.Г.
Вплив поліморфних варіантів гена ТР53 і гена хемокінового рецептора CCR5 на ризик виникнення раку молочної залози у жінок з України // Журн.
АМН України. – 2010. – Т. 16, додаток. – С. 55–56.
Acosta A.X., Sampaio R.G., Spínola J.L. et
al. Distribution of the CCR2-64I allele in three
Brazilian ethnic groups // Genetics and Molecular
Biology – 2003. – Vol. 26, № 3. – P. 241–243.
Ioannidis J.P.A.; Rosenberg P.S., Goedert J.J.
Effects of CCR5-D32, CCR2-64I, and SDF-1
3*A alleles on HIV-1 disease progression: an
international meta-analysis of individual-patient
data // Annals of Internal Medicine. – 2001. – Vol.
135, № 9. – P. 782–785.
Martinson J. J., Honga L., Karanicolas R. Global
distribution of the CCR2-64I/CCR5-59653T HIV1 disease-protective haplotype // AIDS – 2000. –
Vol. 14, № 5. – P. 483–489.
Кофиади И. А., Ребриков Д.В., Трофимов Д. Ю.
Распределение аллелей генов CCR5, CCR2,
и SDF1 ассоциированных с устойчивостью к
ВИЧ-инфекции в российских популяциях // Доклады Академии Наук. – 2007. – Т. 415, № 6. –
С. 320–323.
ВІЛ-інфекція в Україні / під заг. ред. О.К. Толстанова // Інформаційний бюлетень. – К, 2013. –
№ 10. – 24 с.

Представлено Е.А. Дьоміною
Надійшла 12.06.2014
ЧАСТОТА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ВИЧ/СПИД СРЕДИ ЛИЦ
ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
М.Я. Тыркус, Г.В. Макух, И.М. Дмытрук,
Г.Р. Акопян
ГУ «Институт наследственной патологии НАМН
Украины»
Украина, 79000, г. Львов, ул. Лысенка, 31-а
e-mail: tyrkus.m@ihp.lviv.ua

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

215

М. Я. ТИРКУС, Г. В. МАКУХ, І. М. ДМИТРУК, Г. Р. АКОПЯН
Цель. Изучить частоту аллельных вариантов
генов хемокиновых рецепторов человека, ведущих к повышенной чувствительности/резистентности к ВИЧ среди лиц Западного региона Украины. Методы. Выделение и очистку ДНК проводили методом высаливания.
Амплификацию последовательностей ДНК in
vitro проводили, используя метод полимеразной цепной реакции. Для идентификации мутаций генов хемокиновых рецепторов применяли метод рестрикционного анализа продуктов
ПЦР соответствующих последовательностей.
Электрофорез продуктов ПЦР проводили в
2 % агарозном геле. Результаты. Определено частоту мутации CCR5del32 гена рецептора
хемокинов CCR5 среди лиц Западного региона Украины, что несколько выше чем в других
европейских выборках. В исследуемой группе мутацию CCR5del32 в гетерозиготном состоянии выявлено в 17,0 % лиц , в гомозиготном – 0,5 %. Частота мутации CCR2-64I гена
хемокинового рецептора CCR2 среди лиц Западного региона Украины составляет 14,5 % и
является соразмерной по сравнению с другими европейскими этническими группами. Мутацию CCR2-64I в гомозиготном состоянии
выявлено в 1,5 % человек. Полученные результаты по частоте мутации SDF-1 3'A гена CXCR4 среди лиц Западного региона Украины значительно выше, чем в других этнических группах. В исследуемой группе мутацию SDF-1 3'A
в гетерозиготном состоянии выявлено в 30,5 %
лиц, в гомозиготном состоянии – в 3 % человек. В исследуемой группе выявлено девятнадцать компаунд гетерозигот по мутациям генов хемокинових рецепторов. Количество лиц,
которые не несут протективного генотипа, составляет 33 %. Выводы. Полученные результаты о частоте мутаций генов рецепторов хемокинов у лиц Западного региона Украины
указывают на достаточно высокую генетическую устойчивость к заражению ВИЧ по сравнению с другими этническими группами.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, гены хемокиновых рецепторов, мутации, резистентность.

FREQUENCY OF GENETIC FACTORS OF HIV/
AIDS RESISTANCE AMONG PEOPLE FROM
WESTERN REGION OF UKRAINE
M. Tyrkus, H. Makukh, I. Dmytruk, H. Akopyan
Institute of Hereditary Pathology of the Ukrainian
National Academy of Medical Sciences
Ukraine, 79000, Lviv, Lysenko str., 31-a
e-mail: tyrkus.m@ihp.lviv.ua

Aim. To study the frequency of allelic variants of
human chemokine receptors genes which lead
to higher resistance/sensibility to HIV-1 among
Western Ukrainian population. Methods. DNA
from peripheral blood leukocytes was isolated
and purified using a modified salting out method.
Extracted DNA was amplified by Polymerase
chain reaction (PCR). The PCR products were
subsequently digested with the restriction
enzyme for identification of chemokine receptor
genes mutations. The PCR products were
subjected to electrophoresis in 2 % agarose
gel. Results. A molecular genetic study of
chemokine receptor gene was performed
and frequency of CCR5del32 mutation was
established among people from Western
Ukrainian population. 17.0 % of inhabitants
are heterozygous and 0.5 % are homozygous
carriers of CCR5del32 mutation that is higher
than in other European populations. The CCR264I mutation was revealed in 14,5 % of people
from Western Ukraine. It is the same percentage
as in other studied ethnic European groups.
Нomozygous mutation CCR2-64I was revealed
in 1,5 % people. Heterozygous mutation SDF‑1
3'A of CXCR-4 gene was found in 30.5 %
and homozygous in 3 % persons of studied
group. Nineteen compound heterozygotes for
mutations of chemokine receptor genes were
identified among studied group of Western
Ukraine population. The number of people
who do not have any protective genotype is
33 %. Conclusions. The obtained results on
the frequency of chemokine receptors gene
mutations among Western Ukrainian population
indicate their higher genetic resistance to HIV-1
infection compared with other ethnic groups.
Keywords: HIV infection, chemokine receptor,
mutation, resistance.
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УДК 581.132

Зв’язок активності фотосинтезу і зернової
продуктивності рослин у двох сортів озимої
пшениці різних періодів селекції
В.В. Франтійчук, О.О. Стасик, Д.А.Кірізій

Мета. Дослідження взаємозв’язків між окремими компонентами зернової продуктив
ності і показниками фотосинтетичної активності прапорцевого листка в репродуктив
ний період розвитку у рослин високоврожайного сорту новітньої селекції Фаворитка і
старого менш продуктивного сорту Миронівська 808. Методи. Інтенсивність фотосин
тезу визначали за допомогою оптико-акустичного інфрачервоного газоаналізатора
ГІАМ-5М, вміст хлорофілу – спектрофотометрично. Залежність між показниками фото
синтезу і продуктивності оцінювали методом кореляційного аналізу. Результати. Вста
новлено, що перевага сорту новітньої селекції Фаворитка за зерновою продуктивністю
над старим сортом Миронівська 808 зумовлена поєднанням кращої озерненості коло
са і вищої активності фотосинтезу в період наливання зерна. Висновки. Подовження
тривалості активного функціонування прапорцевого листка в репродуктивний період у
сучасних високоінтенсивних сортів з підвищеною озерненістю колоса необхідне для за
безпечення достатньої виповненості зернівок і реалізації потенціалу врожайності.
Ключові слова: Triticum aestivum L., фотосинтез, онтогенез, продуктивність.

В

ступ. Одним з основних факторів подальшого збільшення врожайності
зернових культур, і зокрема пшениці, вважають підвищення активності фотосинтетичного апарату [1, 2]. При цьому важливе значення надається збереженню високої фотосинтетичної активності листків на пізніх етапах вегетації,
що забезпечує кращі умови наливання зерна і формування високого врожаю.
Сорти і генотипи пшениці, які характеризуються уповільненим старінням листків (ознакою функціональної ремонтантності), здебільшого є високопродуктивними [3, 4].
Дослідженнями, проведеними в ряді аграрних регіонів світу, показано підвищення в ході сучасної селекції озимої і ярої пшениці фотосинтетичної активності верхнього листка чи посіву в цілому в період після цвітіння [5–9]. Позитивний кореляційний зв’язок між зростанням урожайності сортів пшениці і активності їхнього фотосинтетичного апарату, зазвичай, розглядають в аспекті
донорно-акцепторних відносин як реакцію фотосинтезу (донора асимілятів) на
збільшення кількості зерен (акцептора) в колосі чи в розрахунку на одиницю
площі посіву. Тобто для більшої кількості зерен у нових сортів необхідна більша
кількість асимілятів, що забезпечується підвищенням фотосинтетичної продуктивності за участі генетичних і фізіологічних механізмів за принципом зворотного зв’язку.
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Водночас, очевидно по мірі підвищення
озерненості впродовж селекції співвідношення донор/акцептор у нових сортів пшениці істотно змінюється, що може призводити до появи певного дефіциту асимілятів
при наливанні зерна [7, 10]. Так, експерименти, проведені на іспанських сортах різних періодів селекції і новітній високоврожайній лінії, показали, що видалення половини колоса не впливало на масу зернівок
у старих сортів, але значно підвищувало її у
нової лінії, тоді як у проміжних форм ефект
був середнім [6]. Отримані результати
свідчать, що по мірі зростання озерненості
колоса лімітувальна роль забезпечення
асимілятами посилюється. У зв’язку з цим
очевидно, що для більш точного з’ясування ролі фотосинтезу як чинника підвищення зернової продуктивності в процесі селекції необхідний аналіз взаємозв’язків
між окремими компонентами продуктивності і показниками фотосинтетичної активності.
Крім того, встановлено, що для забезпечення високого врожаю у сучасних сортів з підвищеною озерненістю колоса важливе значення також має ремобілізація запасених у вегетативних органах пластичних
речовин і використання їх для наливання
зернівок [5, 7]. Водночас, посилення ремонтантності фотосинтетичного апарату
може суттєво змінювати умови розподілу і
реутилізації фотоасимілятів та елементів
живлення між вегетативними і репродуктивними органами рослини, що, в свою
чергу, може впливати на формування і наливання зернівок. Темпи старіння і збереження функціональної активності листкового апарату рослин пшениці суттєво залежать від кількості внесених добрив,
перш за все азотних [4]. Саме достатньо
висока забезпеченість рослин азотом дозволяє високопродуктивним сортам забезпечувати закладку великої кількості зернівок у колосі і їхню високу виповненість завдяки формуванню потужного і активного
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впродовж вегетації фотосинтетичного
апарату [11]. Варто також зазначити, що у
зерні пшениці частка азоту, ремобілізованого з вегетативних органів, може складати до 95 % [12].
Останнім часом в Інституті фізіології
рослин і генетики Національної академії
наук України були створені принципово
нові високоінтенсивні сорти озимої пшениці з рекордними показниками врожайності [13]. Виявлено, що новітні сорти
інституту характеризуються вищою активністю фотосинтетичного апарату прапор
цевого листка та довшим збереженням
його функціонування протягом наливання
зерна, порівняно із старим, менш продуктивним сортом Миронівська 808, який в
другій половині ХХ століття вважався одним з найкращих сортів озимої пшениці в
країнах Східної і Центральної Європи [5].
Метою даної роботи було дослідження
взаємозв’язків між окремими компонентами зернової продуктивності і показниками
фотосинтетичної активності прапорцевого
листка в репродуктивний період розвитку у
рослин високоврожайного сорту новітньої
селекції Фаворитка і старого, менш продуктивного сорту Миронівська 808.
Матеріали і методи
В експерименті використовували рослини двох сортів озимої м’якої пшениці
(Triticum aestivum L.) різної продуктивності: Фаворитка – сучасний високопродуктивний сорт і Миронівська 808 – менш продуктивний сорт старої селекції.
Після перезимівлі в польових умовах
рослини у фазу кущіння пересаджували в
вегетаційні посудини Вагнера місткістю
10 кг ґрунту. Кількість рослин у посудині
становила 15 шт. Рослини вирощували на
вегетаційному майданчику за природного
освітлення при різних рівнях основних елементів живлення (NPK): високого –
N300P160K160 (мг діючої речовини на кг
ґрунту) та низького – N80P32K32. У варіанті
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N300P160K160 вносили 5 г нітроамофоски
при набиванні посудин ґрунтом, 5 г нітро
амофоски на початку фази виходу в трубку
і 3 г аміачної селітри в кінці фази виходу в
трубку; у варіанті N80P32K32 – 2 г нітроамофоски при набиванні посудин і 1 г аміачної
селітри в кінці фази виходу в трубку. Вологість ґрунту підтримували на рівні 60–70 %
ПВ.
Інтенсивність СО2- і Н2О-газообміну
прапорцевих листків вимірювали впродовж періоду від цвітіння до молочно-воскової стиглості зерна. Показники газообміну визначали за контрольованих умов на
установці, змонтованій на базі оптико-
акустичного інфрачервоного газоаналізатора ГІАМ-5М, увімкненого за диференційною схемою. Невідокремлені від рослин
прапорцеві листки розміщували у термо
статованій (+ 25 °С) камері розміром
3 х 7 см та освітлювали лампою розжарювання КГ-2000 через водяний теплофільтр
для усунення інфрачервоної радіації у
спектрі її випромінювання. Густина променевого потоку на рівні листків становила
400 Вт/м2 ФАР. Через камеру продували
атмосферне повітря зі швидкістю 1 л/хв.
Інтенсивність фотосинтезу реєстрували через 40–50 хв. після розміщення листка у камері, коли показники газообміну
виходили на стаціонарний рівень. Інтенсивність транспірації вимірювали термоелектричним мікропсихрометром за різницею вологості повітря на вході та виході із
камери. Інтенсивність фотодихання оцінювали за викидом СО2 листком протягом 1
хв. після вимкнення світла. Розрахунки показників газообміну проводили згідно зі
стандартною методикою [14].
Вміст хлорофілу визначали спектрофотометрично після екстракції пігментів диметилсульфоксидом (ДМСО) згідно з методикою, наведеною в роботі [15].
По завершенні вегетації в фазу повної
стиглості зерна визначали елементи зернової продуктивності головного пагона і

рослини. Повторність досліду 6-кратна,
аналітична повторність визначень 3-кратна. Дані обробляли статистично за допомогою електронних таблиць Microsoft
Excel. У таблицях і на рисунках наведено
величини середніх арифметичних значень
і їхні стандартні похибки.
Результати та обговорення
Досліджувані сорти озимої пшениці
суттєво відрізнялися за показниками фотосинтетичного апарату прапорцевого
листка. Сучасний високопродуктивний
сорт Фаворитка характеризувався вищою
інтенсивністю фотосинтетичної фіксації
СО2 за обох рівнів живлення незалежно від
фази онтогенезу (рисунок, а і б). У фазу
цвітіння інтенсивність фотосинтезу високопродуктивного сорту була на 20–25 %
вища, ніж у менш продуктивного сорту Миронівська 808. У даній фазі швидкість асиміляції СО2 в обох сортів практично не залежала від дози внесених добрив. У фазу
молочно-воскової стиглості відмінності
між сортами за інтенсивністю фотосинтезу
були значно більшими і залежали від рівня
мінерального живлення. На високому фоні
добрив інтенсивність фотосинтезу в сорту
Фаворитка була на 70 %, а на низькому –
на 108 % вищою, ніж в сорту Миронівська
808.
Важливо зазначити, що у сучасного
сорту за високого рівня живлення активність фотосинтетичного апарату прапорцевого листка в фазу молочно-воскової
стиглості була такою ж, як і в фазу цвітіння.
За низького забезпечення елементами
живлення фотосинтетична активність в даного сорту за вказаний період знижувалася на 11 %. У сорту Миронівська 808 за цей
же час активність фотосинтезу знижувалася значно сильніше, на 30 % за високого
рівня живлення і більш ніж в два рази за
низького. Тривале збереження фотосинтетичної активності у сорту Фаворитка
може бути зумовлене наявністю в геномі
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Рисунок. Інтенсивність фотосинтезу (а) і вміст хлорофілу (б) у прапорцевого листка у фазах цвітіння
(І) та молочно-воскової стиглості (II): 1 – Фаворитка
(N300P160K160); 2 – Фаворитка (N80P32K32); 3 – Миронівська 808 (N300P160K160); 4 – Миронівська 808
(N80P32K32)

пшенично-житньої транслокації 1BL.1RS
[16]. Ознака ремонтантності (stay-green
phenotype) у генотипів, що мають пшенично-житню транслокацію 1BL.1RS, описана
нещодавно китайськими дослідниками
[17].
На відміну від інтенсивності фотосинтезу досліджувані сорти в фазу цвітіння не
відрізнялися за вмістом хлорофілу в прапорцевому листку (рисунок, б). За цим показником у даний період не було також від220

мінностей і за рівнем живлення. Проте зміни вмісту хлорофілу в онтогенезі листка в
сортів були різними і суттєво залежали від
забезпеченості мінеральними елементами. У високопродуктивного сорту за високого рівня добрив вміст хлорофілу в фазу
молочно-воскової стиглості залишався таким же, як і в фазу цвітіння, а за низького –
знижувався на 24 %. У сорту Миронівська
808 зниження вмісту хлорофілу було істотнішим – 13 і 45 %, відповідно. Як результат,
в кінці наливу зерна сорт Фаворитка мав
більший за сорт Миронівська 808 вміст зелених пігментів у прапорцевому листку на
29 % при високому фоні мінерального живлення і на 37 % – при низькому.
Сучасний сорт Фаворитка перевищував сорт Миронівська 808 за зерновою
продуктивністю головного колоса і цілої
рослини (табл. 1). Підвищення фону мінерального живлення збільшувало зернову
продуктивність колоса і рослини в сучасного сорту Фаворитка, але практично не
викликало змін у сорту Миронівська 808.
При цьому, маса зерна і кількість зерен з
головного пагона і цілої рослини у сорту
Фаворитка навіть за низького фону добрив
були більшими, ніж у сорту Миронівська
808 за високого. Як видно з даних, наведених у таблиці, продуктивність колоса головного пагона у сучасного сорту переважала показник у сорту Миронівська 808 як
за рахунок збільшення кількості зерен, так і
їх маси. При цьому значення останнього
показника посилювалося на високому фоні
мінерального живлення. Маса 1000 зерен,
що характеризує виповненість зерна, була
більшою в сорту Фаворитка порівняно з
Миронівською 808 на 13 і 29 % при низькому і високому рівні живлення, відповідно.
Даний показник не відрізнявся у варіантів
сорту Миронівська 808, вирощених за різного рівня NPK. Важливо відзначити, що
кількість зерен в колосі, яку можна розглядати як показник його атрагуючої сили, у
сорту Фаворитка була істотно більшою, ніж

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

Зв’язок активності фотосинтезу і зернової продуктивності рослин у двох сортів озимої ...
Таблиця 1. Показники зернової продуктивності рослин озимої пшениці сортів Миронівська 808 і Фаворитка за різного рівня мінерального живлення
Варіант

І

Головний пагін
ІІ

N80P32K32
N300P160K160

1,30±0,08
1,62±0,06

31±2
31±1

N80P32K32
N300P160K160

0,95±0,05
0,97±0,05

24±1
24±1

ІІІ

І

Фаворитка
43,69±3,02
52,63±0,95
Миронівська 808
38,71±1,05
40,72±1,39

Ціла рослина
ІІ

ІІІ

3,18±0,19
3,53±0,25

83±7
74±8

41,31±3,46
49,93±1,62

2,09±0,16
2,28±0,15

62±4
65±4

34,03±1,06
35,20±1,32

П р и мі т к а. І – маса зерна, г; ІІ – кількість зерен, шт.; ІІІ – маса 1000 зерен, г

Таблиця 2. Дисперсійний аналіз впливу сорту і рівня мінерального живлення на компоненти структури
зернової продуктивності
Фактор
маса зерна

Сорт (a)
Рівень мінерального живлення (b)
Взаємодія (ab)
Сорт (a)
Рівень мінерального живлення (b)
Взаємодія (ab)

Головний пагін
54,66
6,43
4,72
Рослина
32,95
1,76
0,18

у сорту Миронівська 808, і не змінювалася
залежно від рівня мінерального живлення в
обох сортів.
Дисперсійний аналіз отриманих даних
показав, що в нашому досліді відмінності
між варіантами за зерновою продуктивністю значно сильніше визначалися сортом
(табл. 2). Рівень внесення добрив впливав
на зернову продуктивність колоса, але
тільки завдяки впливу на виповненість зерна, що було зумовлено, очевидно, підтриманням активності фотосинтетичного апарату впродовж наливання зернівок. У той
же час кількість зерен в даному досліді
практично не залежала від фону мінерального живлення, що вказує на значно більшу
генотипну детермінованість даної ознаки
порівняно з виповненістю зерен. Сортова

F-критерій Фішера
фактичний
кількість
маса 1000
зерен
зерен

теоретичний
05

30,73
0,03
0,15

20,08
8,43
3,38

4,01
4,01
4,01

5,94
0,23
1,09

25,63
5,07
2,94

4,01
4,01
4,01

специфіка реакції на рівень мінерального
живлення (взаємодія факторів) також суттєво впливала на продуктивність головного пагона, хоча її вплив на окремі компоненти структури врожаю був недостовірним.
Кореляційний аналіз взаємозв’язків
компонентів структури зернової продуктивності проводився окремо для даних
кожного варіанта досліду і в об’єднаних вибірках даних (табл. 3). Як видно з результатів, наведених у таблиці, в загальній вибірці
кількість зерен і маса 1000 зерен однаково
впливали на зернову продуктивність колоса. Високі значення коефіцієнтів кореляції
зумовлені значною перевагою сорту Фаворитка, особливо на високому фоні живлення, над показниками сорту Миронів-
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Таблиця 3. Коефіцієнти кореляції між показниками структури зернової продуктивності колоса головного пагона для окремих варіантів і узагальненої вибірки
Варіант

Кількість
зерен – маса
зерна

Кількість
зерен – маса
1000 зерен

Маса зерна – маса
1000 зерен

Миронівська 808, N80P32K32
Миронівська 808, N300P160K160
Миронівська 808, N80P32K32–N300P160K160
Фаворитка, N80P32K32
Фаворитка, N300P160K160
Фаворитка, N80P32K32–N300P160K160
Узагальнені дані всіх варіантів

0,874*
0,830*
0,836*
0,321
0,897*
0,475*
0,924*

0,262
0,371
0,288
-0,434*
0,153
-0,268
0,803*

0,693*
0,822*
0,701*
0,692*
0,570*
0,762*
0,971*

П р и мі т к а . * Кореляція достовірна при Р < 0,05.

ська 808. При цьому між обома компонентами продуктивності колоса відзначалась
тісна позитивна кореляція. Водночас, коефіцієнти кореляцій варіабельності показників у окремих рослин у межах одного і
того ж варіанта були значно меншими і неоднаковими. Сорт Фаворитка за низького
рівня мінерального живлення виділявся
достатньо вираженим негативним зв’язком між кількістю зерен і їх виповненістю,
що зменшувало коефіцієнти кореляції цих
показників із зерновою продуктивністю колоса, а також вказує на ймовірний дефіцит
асимілятів під час наливу зерна. У даному
варіанті, чим більше в колосі було зерен,
тим гірше вони були виповнені, і тому краща озерненість не забезпечувала більшої
маси зерна з колоса. У сорту Миронівська
808 при генетично детермінованій меншій
озерненості колоса слабка позитивна кореляція між кількістю зерен і їхньою виповненістю свідчить про відсутність нестачі
асимілятів під час наливу зерна. Це зумовило також вищі коефіцієнти кореляційного зв’язку кількості зерен та маси 1000 зерен з масою зерна з колоса.
Ключові характеристики фотосинтетичного апарату прапорцевого листка,
вміст хлорофілу та інтенсивність фотосинтезу позитивно корелювали із зерновою
продуктивністю головного пагона та цілої
рослини (табл. 4). Цікаво зазначити, що
222

вміст хлорофілу у фазу цвітіння тісніше корелював з кількістю зерен, ніж з масою
1000 зерен, а в фазу молочно-воскової
стиглості, навпаки, тіснішою була кореляція з показником виповненості зерен. Очевидно це відображає залежність між формуванням компонентів структури врожаю і
функціональною здатністю фотосинтетичного апарату на певних етапах вегетації.
Разом з тим, інтенсивність фотосинтезу
тісно корелювала з показниками структури
зернової продуктивності рослин незалежно від фази, в якій проводилися вимірювання, що може пояснюватися як регуляторним впливом в донорно-акцепторній системі, так і незалежною від акцептора
генетично детермінованою вищою активністю фотосинтетичного апарату в більш
продуктивного сорту Фаворитка та позитивним впливом рівня добрив на фотосинтез і продуктивність. З одного боку, більша
озерненість колоса може стимулювати
вищу інтенсивність фотосинтезу як на початку репродуктивного періоду, так і на пізніх етапах завдяки підвищеному запиту на
асиміляти, а з іншого, краща здатність зберігати активність фотосинтетичного апарату в кінці вегетації краще забезпечує наливання зерна. Проте виявлено, що сучасний
сорт Фаворитка також характеризується
вищою активністю фотосинтезу листків
нижніх ярусів, ніж Миронівська 808, в пе-
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Таблиця 4. Коефіцієнти кореляційного зв’язку між показниками фотосинтетичного апарату в фази
цвітіння і молочно-воскової стиглості (МВС) та зернової продуктивності рослин контрастних за продуктивністю сортів озимої пшениці Миронівська 808 і Фаворитка
Показник

Кількість
зерен

Цвітіння
МВС

0,542
0,645

Цвітіння
МВС

0,982*
0,889

Маса зерна

Маса 1000
зерен

Кількість
зерен

Головний пагін

Маса зерна

Маса 1000
зерен

Рослина

Вміст хлорофілу
0,362
0,187
0,366
0,846
0,922*
0,460
Інтенсивність фотосинтезу
0,966*
0,876
0,776
0,943*
0,919*
0,765

0,347
0,817

0,299
0,880

0,971*
0,973*

0,939*
0,940*

П р и мі т к а . * Кореляція достовірна при Р < 0,05.

ріод швидкого вегетативного росту за відсутності лімітування зі сторони акцептора
асимілятів [5]. Крім того, здатність зберігати фотосинтетичну активність листків на
пізніх етапах онтогенезу рослини (ремонтантність) є незалежно від сили акцептора
генетично детермінованою ознакою [18].
Вона не завжди позитивно корелює з зерновою продуктивністю пшениці [4]. Тісніший кореляційний зв’язок вмісту хлорофілу
в фазу молочно-воскової стиглості з масою
1000 зерен порівняно з кількістю зерен в
нашому досліді свідчить, що наливання
зерна сильніше залежало від стану фотосинтетичного апарату в кінці вегетації, ніж
останній від кількості зернівок у колосі.
У сучасній літературі домінує уявлення
про акцептор-залежне лімітування врожайності пшениці, тобто що зернова продуктивність визначається кількістю зерен і
розмірами зернівки, які, в свою чергу, зумовлюють таку активність фотосинтезу в
репродуктивний період, яка необхідна для
забезпечення наливання зернівок у більш
продуктивних сортів (варіантів) [7, 10, 19].
Проте цій концепції суперечать виявлені в
дослідженнях часті випадки негативної кореляції між кількістю зерен і їхньою виповненістю [6, 20], які є свідченням недостатності забезпечення асимілятами наливання зернівок та вказують на незалежне від
сили акцептора детермінування фотосин-

тетичної активності і її самостійну важливість для формування зернової продуктивності [11].
У нашому досліді для узагальненої вибірки даних, в якій варіабельність ознак визначалася значними міжсортовими відмінностями, отримано позитивну кореляцію
між компонентами структури зернової продуктивності, що відображає перевагу сорту
Фаворитка як за озерненістю колоса, так і
за забезпеченістю асимілятами під час наливання зерна. Проте для мінливості, зумовленої внесенням добрив, та індивідуальної біологічної варіабельності рослин
цього сорту, особливо, за низького рівня
живлення виявлена негативна залежність.
Очевидно, висока генетично детермінована озерненість колоса в сорту Фаворитка
вимагає підвищеного забезпечення асимілятами і зумовлює донор-залежне лімітування продуктивності його рослин. Тому
активне функціонування фотосинтетичного апарату в репродуктивний період,
збереженню якого сприяють високі дози
мінерального живлення, є необхідною умовою реалізації потенціалу продуктивності
цього високопродуктивного сорту. Проте
воно є менш важливою ознакою для старого сорту Миронівська 808 з меншою озерненістю колоса. Крім того, показано, що
сорт Фаворитка характеризується значно
більшою, порівняно з Миронівською 808,
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ремобілізацією депонованих у стеблі асимілятів, що очевидно є також необхідним
для забезпечення наливання зерна [21].
Виходячи з отриманих даних, можна
припустити, що для нових сортів пшениці з
високою озерненістю колоса ремонтантність і ефективна ремобілізація асимілятів
стебла є необхідними для формування високої зернової продуктивності, яка лімітується сумісно як силою акцептора, так і
здатністю донора забезпечувати асиміляти. Схожий висновок зроблено також іспанськими дослідниками [6], які виявили
недостатню забезпеченість зернівок асимілятами саме в новітньої високопродуктивної лінії, чого не спостерігалося в сортів
старої селекції.
Висновки
Таким чином, перевага сорту новітньої
селекції Фаворитка за зерновою продуктивністю над старим сортом Миронівська
808 зумовлена поєднанням кращої озерненості колоса і вищої активності фотосинтетичного апарату. Подовження тривалості
активного функціонування прапорцевого
листка в репродуктивний період у сорту
Фаворитка, особливо в умовах високого
рівня мінерального живлення, забезпечувало виповненість зернівок і формування
більшої продуктивності колоса порівняно з
сортом старої селекції Миронівська 808.
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СВЯЗЬ АКТИВНОСТИ ФОТОСИНТЕЗА
И ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ
ДВУХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ РАЗНЫХ
ПЕРИОДОВ СЕЛЕКЦИИ
В.В. Франтийчук, О.О. Стасик, Д.А. Киризий
Институт физиологии растений и генетики
Национальной академии наук Украины
Украина, 03022, г. Киев, ул. Васильковская, 31/17
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Цель. Исследование взаимосвязей между отдельными компонентами зерновой продуктивности и показателями фотосинтетической активности флагового листа в репродуктивный
период развития у растений высокоурожайного сорта новой селекции Фаворитка и старого
менее продуктивного сорта Мироновская 808.
Методы. Интенсивность фотосинтеза определяли с помощью оптико-акустического инфракрасного газоанализатора ГИАМ-5М, содержание хлорофилла – спектрофотометрически.
Зависимость между показателями фотосинтеза и продуктивности оценивали методом корреляционного анализа. Результаты. Установ-

лено, что преимущество сорта новой селекции
Фаворитка по зерновой продуктивности над
старым сортом Мироновская 808 обусловлено
сочетанием лучшей озернённости колоса и высокой активности фотосинтеза в период налива зерна. Выводы. Увеличение продолжительности активного функционирования флагового
листа в репродуктивный период у современных высокоинтенсивных сортов с повышенной озернённостью колоса необходимо для
обеспечения достаточной выполненности зерновок и реализации потенциала урожайности.
Ключевые слова: Triticum aestivum L., фотосинтез, онтогенез, продуктивность.
RELATIONSHIP BETWEEN PHOTOSYNTHETIC
ACTIVITY AND GRAIN PRODUCTIVITY IN TWO
WINTER WHEAT VARIETIES OF DIFFERENT
BREEDING PERIODS
V.V. Frantiychuk, O.O. Stasik, D.A. Kiriziy
Institute of Plant Physiology and Genetics,
National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine, 03022, Kyiv, Vasylkivska str, 31/17
e-mail: o.stasik@yandex.com

Aim. Studies of the relationship between
the components of ear grain productivity
and flag leaf photosynthetic activity in the
reproductive period in modern high-yielding
variety Favorytka and old less productive variety
Myronivska 808. Methods. The intensity of
photosynthesis was determined using infrared
gas analyzer GIAM-5M and chlorophyll content
by spectrophotometer. Relationship between
photosynthesis and productivity indices was
evaluated by correlation analysis. Results. It was
shown that the superiority in grain productivity of
modern breeding variety Favorytka over the old
one Myronivska 808 resulted from a combination
of greater grain number per spike and higher
photosynthetic activity during grain filling.
Conclusions. Extending the active functioning
of flag leaf in modern high-yielding varieties
with high grain number per spike is necessary
to ensure sufficient grain filling and realization of
yield potential.
Keywords: Triticum aestivum
synthesis, ontogeny, productivity.
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Мікроклональне розмноження для створення
плантацій швидкорослих тополь
для потреб альтернативної енергетики в Україні
Л.В. Худолєєва1, 2, Н.К. Куцоконь1, О.Г. Нестеренко1, В.А. Рудас1,
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Мета. Оцінити перспективи створення швидкорослих короткоротаційних плантацій то
поль для поліпшення енергетичної ситуації в Україні. Провести мікроклональне розмно
ження рослинного матеріалу цінних клонів тополь вітчизняної селекції, що зможуть в по
дальшому використовуватися для створення енергетичних плантацій. Методи. Мікро
клональне розмноження рослин тополі. Результати. Проведений аналіз стану палив
но-енергетичного комплексу в Україні з урахуванням досвіду провідних країн світу в пи
таннях альтернативної енергетики показує важливість переходу держави до «зеленої»
економіки. Для цього є важливим створення короткоротаційних плантацій швидкорос
лих дерев. Під час експериментів удосконалено методики мікроклонального розмно
ження тополь та адаптації регенерантів до ґрунтових умов. Висновки. Обговорено пер
спективність створення короткоротаційних плантацій тополь в Україні. Методами мікро
клонального розмноження отримано садивний матеріал для подальшого закладання
швидкорослих плантацій тополь.
Ключові слова: Populus sp., альтернативна енергетика, короткоротаційні плантації то
поль, мікроклональне розмноження.

В

ступ. Енергетика була і залишається важливою стратегічною передумовою
розвитку економіки та основою забезпечення усіх видів життєдіяльності суспільства. Попит на енергоносії у світі зростає з кожним роком. Потреби України у вугіллі, нафті та природному газі задовольняються лише на рівні 47–48 %
за рахунок власного видобутку [1]. Тому значну їхню частину держава змушена
імпортувати, що робить її залежною від цінової політики країн-постачальників.
Крім того, структура споживання паливно-енергетичних ресурсів нашої країни
відрізняється від основних тенденцій, характерних для інших держав світу. Як
видно з табл. 1, в Україні нижчий відсоток енергоспоживання за рахунок відновлюваних джерел, а основним природним ресурсом є природний газ, на відміну
від інших країн, де частка нафти є найвищою в енергоспоживанні [2].
Як бачимо, наявний суттєвий дисбаланс у використанні мінеральних та відновлюваних джерел енергії. Біомаса ж, зокрема рослинна, є одним із основних
альтернативних джерел енергії, що може частково замінити використання традиційних палив. Її потенціал становить близько 24 млн т умовного палива на рік,
© Л.В. Худолєєва, Н.К. Куцоконь, О.Г. Нестеренко, В.А. Рудас, Н.М. Рашидов,
Д.М. Гродзинський, О.М. Дуган, К.С. Бульботка, 2014
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Таблиця 1. Структура споживання первинної енергії в Україні, країнах ЄС-15, США та у світі в цілому [2]
Первинний ресурс

Природний газ
Нафта
Вугілля
Ядерна енергетика
Гідроресурси та інші відновлювальні джерела
Разом

що складає понад 10 % від загального споживання первинних енергоресурсів України [3].
Згідно з прийнятою в ЄС енергетичною
стратегією, до 2020 року передбачається
встановлення частки альтернативної енергетики в усьому енергоспоживанні на рівні
не менше 20 %. Країни Європейського Союзу щорічно використовують 118 млн т
умовного палива у вигляді біомаси [4].
Тенденції, що спостерігаються в Європі та
світі, свідчать про наближення до «зеленої» економіки, яка направлена на підвищення енерго-екологічної ефективності
виробництва та зменшення обсягів споживання енергоресурсів [5].
Так, у Фінляндії частка біомаси серед
загального використання первинних енергоносіїв складає 23 % (світовий лідер),
у Швеції – 18 %, в Австрії – 12 %. У цих країнах основними інструментами стимулювання розвитку енергетики є екологічний
та енергетичний податки на викопні палива, субсидування інвестиційних витрат та
фінансування дослідницьких робіт [6].
В Україні ж на даний час енергія з біомаси не складала гідної конкуренції традиційним видам палива з економічної точки зору
переважно внаслідок наявності системи
потужного субсидування газового сегмента. Наразі несприятлива енергетична ситуація в країні та політика держави у питанні
енергетики свідчать про великий потенціал отримання палива з біомаси.
Законодавством України розроблено
певну нормативно-документальну базу,

Світ

Україна

Країни ЄС-15

США

21 %
35 %
23 %
7%
14 %
100 %

41 %
19 %
19 %
17 %
4%
100 %

22 %
41 %
16 %
15 %
6%
100 %

24 %
38 %
23 %
8%
7%
100 %

що сприяє впровадженню використання
біомаси як сировини для виробництва палива. До таких документів належать: Закон
України «Про окремі види рідкого та газоподібного палива» (2000 р.); Закон «Про
альтернативні джерела енергії» (2003 р.);
ратифікація Кіотського протоколу (2004 р.);
внесення змін до Закону «Про електро
енергетику» (2009 р.).
Найперспективніші енергетичні культури для отримання твердих біопалив – це
верба і тополя. У Швеції та Данії їхню деревину збирають і використовують в місцевих системах опалення на заводах для
комбінованого виробництва теплової та
електроенергії [3]. Плантації тополі волосистоплідної та дельтоподібної, а також їхніх гібридів, створені на площі кількох сотень гектарів, показали високий рівень
продуктивності [7].
Однією з переваг плантаційного вирощування є можливість використання земель, непридатних для сільського господарства, і деградованих (еродованих та
забруднених) земель (в Україні більше
2 млн га земель вилучено із сільськогосподарського користування) [8]. При вирощуванні
тополі
відбувається
процес
фіторемедіації та рекультивації виснажених ґрунтів [9–11]. Використання тополь в
агролісівництві, зокрема в захисних лісосмугах, сприяє збереженню вологи в насадженнях польових культур, їхньому захисту від вітру та пилових буревіїв, а також
позитивно впливає на збереження біорізноманіття. Прискорений ріст плантаційних
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культур супроводжується інтенсивною фіксацією вуглекислого газу і виділенням кисню. Отже, вирощування плантацій тополь
може виявитися важливим екологічним
чинником, який матиме ще й цілком конкретні економічні дивіденди для нашої країни у зв’язку з введенням у дію Кіотського
протоколу [12]. Вирощування швидкорослих деревних плантацій може мати важливі
економічні наслідки, особливо для регіональної економіки, внаслідок отримання
біопаливної сировини для обігріву приватних господарств і малих підприємств, шкіл,
лікарень тощо; активізуючи малий бізнес і
створюючи робочі місця; залучаючи у виробництво ділянки, непридатні для агрогосподарства.
Отже, одним із шляхів поліпшення
енергетичної ситуації в країні може бути
підвищення продуктивності лісових екосистем штучним шляхом, тобто вирощування лісу плантаційним способом. І хоча в
світі вже давно існують енергетичні тополині плантації, в Україні цьому питанню
увага майже не приділяється. Завданням
даної роботи є удосконалення методики
мікроклонального розмноження тополь
перспективних клонів вітчизняної селекції
з метою отримання саджанців, що зможуть
в подальшому використовуватися для
створення енергетичних плантацій.
Матеріали і методи
Три види тополі: тополя чорна, осокір –
Populus nigra L., клон Градіжська, осика –
P. tremula L., тополя канадська – P.x
euroamericana Marsh, клон Гулівер
(рис.1), були введені в культуру in vitro.
Живці осокора та тополі канадської було
одержано в Харківському інституті лісівництва та лісової меліорації як швидкоростучі клони, живці осики – в Київському
міському декоративному розсаднику «Теремки» (на території с. Малютинка Київської області).
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б

Рис. 1. Культури рослин Populus in vitro. а – P. nigra,
б – P. tremula.

Тополя чорна, осокір (Populus nigra
L.) – дерево родини вербових (Salicaceae)
(15–25 м заввишки) з широкою кроною,
товстим стовбуром, темно-сірою тріщинуватою корою. Листки широкоовально-трикутні, при основі ширококлиноподібні,
дрібнопилчасті, зверху темно-зелені, шкірясті. Черешки сплюснуті, майже рівні довжині пластинки [13].
Осика (P. tremula) – високе струнке
дерево (20–30 м заввишки) родини
Salicaceae з округлою кроною і циліндричним стовбуром, укритим гладенькою світло-зеленою корою. У старих дерев кора в
нижній частині чорна, глибокотріщинувата.
Молоді пагони бурі, звичайно голі, блискучі. Бруньки клейкі, загострені. Листки
(3–7 см завдовжки) чергові, округлі. видовжені, виїмчасто-зубчасті, шкірясті,
знизу сизуваті. Черешки довгі, сплюснуті
та голі [13].
Тополя канадська (P.x euroameri
cana Marsh.) – тополя гібридного походження, отримана від схрещування тополі
дельтоподібної з тополею чорною
(Р. deltoides х Р. nigra). За багатьма ознаками гібрид близький до тополі дельтоподібної. Досягає 40 м в висоту, має широку,
густу, овальну крону і темну кору з глибокими тріщинами. Молоді пагони буро-зелені,
голі. Бруньки смолисті. Листя темно-зелене на довгих, сплюснених черешках, три-
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кутне, з відтягнутою вершиною, щільне,
шкірясте, блискуче, навесні розпускається
пізніше, ніж у інших тополь, в цей час молоді листочки мають жовтувато-червоний
відтінок. Восени листя опадає пізно. За
низкою ознак нагадує тополю чорну, але
стовбур тополі канадської рівніший і менш
гіллястий, а кора менш темна [13].
Відомо, що деякі гібриди тополь не розмножуються чи погано розмножуються
звичайним живцюванням. Метод мікроклонального розмноження може вирішити цю
проблему. Мікроклональне розмноження –
це безстатеве вегетативне розмноження в
культурі in vitro, при якому отримують рослини, генетично ідентичні вихідній батьківській формі, що сприяє збереженню генетично однорідного посадкового матеріалу
[14]. Метод мікроклонального розмноження має ряд переваг порівняно з традиційними методами: розмноження та отримання
садивного матеріалу протягом року; значно вищі коефіцієнти розмноження, що за
розрахунками досягають 105–106 клонів за
рік, тоді як традиційно за цей самий термін
від однієї рослини одержують 5–100; мініатюризація процесу, що економить площі,
зайняті маточними і розмножуваними рослинами; оздоровлення вихідного садивного матеріалу від нематод, бактерій, вірусів
[15, 16].
Мікроклональне розмноження дерев
проходить значно складніше, ніж розмноження трав’янистих культур. Труднощі
пов’язані з наявністю в тканинах великої
кількості фенольних сполук. При підготовці
експлантів вони виділяються в навколишнє
середовище і швидко окислюються, інгібуючи активність ферментів, у результаті чого
експланти буріють та гинуть. Цих проблем
позбуваються шляхом додавання в середовище адсорбентів (активоване вугілля),
антиоксидантів (цистеїн, аскорбінову кислоту) або попередньо обробляючи цими
речовинами експланти; також практикують
частішу пересадку експлантів [17].

На продуктивність процесу мікроклонального розмноження впливає низка чинників: вибір материнської рослини, вибір
експланта, стерилізація вихідного матеріалу, підбір живильного середовища та
адаптування рослин-регенерантів до мінерального субстрату та умов зовнішнього
середовища [15, 17].
Для досягнення оптимальних результатів рослинні тканини стерилізували комбінацією кількох стерилізуючих речовин. Перед стерилізацією тканину очищали від залишків землі, засохлого листя, покривних
лусок. Бруньки і листки ретельно промивали теплою водою з милом, потім деякий
час (протягом 15 хв.) – проточною і ополіскували дистильованою водою.
Стерилізацію починали із занурення
рослинного матеріалу в 70 %-й розчин
етанолу: бруньки витримували в етанолі
10–30 с, після чого промивали стерильною дистильованою водою. Далі бруньки
стерилізували 0,05 %-м розчином мертиоляту натрію впродовж 10–15 хв. [18].
Пагони розділяли на листкові диски,
сегменти стебла та черешки завдовжки
0,5–1,0 см, використовуючи їх як експланти. Простерилізовані меристемні ділянки
висаджували на середовище CIM з додаванням фітогормону БАП (0,3 мг/л) для індукції регенерації. При цьому експланти
пересаджували на свіже середовище кожні
2 тижні до формування пагонів. Протоколи
для вирощування тополь було розроблено
із використанням публікацій [19–23] та
власних модифікацій [24]. Компоненти
живильних середовищ для регенерації та
мікроклонального розмноження тополь
наведені в таблиці 2.
Через 3–4 тижні спостерігали утворення експлантами мікропагонів. Ці мікропагони пересаджували на інше середовище – SIM, яке містить зеатин, що стимулює
пагоноутворення, та ауксин – нафтален
оцтову кислоту – для коренеутворення, та
вирощували при освітленні люмінесцент-

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

229

Л.В. Худолєєва, Н.К. Куцоконь, О.Г. Нестеренко, В.А. Рудас, Н.М. Рашидов та ін.
Таблиця 2. Склад живильних середовищ [за 22, 23, із власними модифікаціями]
Назва середовища

Компонент

Макро- та мікроелементи
Вітаміни (В5)
НОК
БАП
Зеатин/тідіазурон
Сахароза
MES
Агар
рН

WPM (1/2)

СІМ

SІМ

WPM (1,15 г)
1 мл
–
–
–
20 г
–
6,5–7 г
5,8

MS (2,15 г)
1 мл
0,5 мкМ
0,3 мг
–
20 г
0,27 г
6,5–7 г
5,8

MS (2,15 г)
1 мл
0,5 мкМ/–
1 мкМ/0,2 мкМ
20 г
0,27 г
6,5–7 г
5,8

П р и мі т к а : пропорції компонентів всіх живильних середовищ наведено з розрахунку на 1 л.

ними лампами (4000 лк) на 16-годинному
фотоперіоді при 26 °С та вологості 70 %
протягом 2–3 тижнів.
У роботі використовували метод прямої
регенерації експлантів, при цьому виключалася стадія утворення калюсу. Такий метод вважається оптимальнішим, оскільки,
як відомо, клітини калюсу виявляють високу генетичну мінливість протягом культивування. Виключення стадії утворення калюсу дає можливість отримання генетично
одноріднішого матеріалу.
Результати та обговорення
Використовуючи методику прямої регенерації, на третьому тижні культивування
отримано мікропагони на листкових, стеб
лових та черешкових експлантах (рис. 2),
які після досягнення ними довжини
7–10 мм були пересаджені у скляні посудини об’ємом 250 мл на середовище WPM
з додаванням індолілоцтової кислоти. Посудини поміщали в ростову кімнату з температурою 25±1 °C і 16-год. фотоперіодом
до появи коренів.
Після досягнення корінням 3–5 см довжини рослини з 3–6 листками і активно ростучою брунькою обережно виймали з живильного середовища, корені відмивали,
після цього рослини висаджували у торф’яні таблетки Jiffy-7 (Данія).
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Перед висаджуванням рослин торф’яні
таблетки зволожували дистильованою водою. Для забезпечення вологого мікроклімату рослини вкривали плівкою. Протягом
двох тижнів рослини поступово загартовували, знімаючи плівку в перші дні на кілька
хвилин, з кожним днем збільшуючи час загартування. На третій тиждень плівку остаточно знімали. Температура повітря в теплиці становила 18–23 °С, відносна вологість 70–80 %. Застосування торфових
таблеток Jiffi7 показало високу ефективність даного способу вкорінення. Уже через 2–3 тижні спостерігали значний приріст рослин, після чого їх пересаджували в

Рис. 2. Пряма регенерація мікропагонів Populus
tremula з листкових і черешкових експлантів

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб ...

логічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» (2013–2017 рр.).
Перелік літератури

Рис. 3. Регенеранти осики, адаптовані до умов закритого ґрунту

горщики (рис. 3). Рослини, вирощені в
культурі in vitro, ростуть швидше ніж клони
із живців. Це пояснюється відсутністю негативного впливу збудників хвороб [25].
Висновки
Обговорено перспективність створення короткоротаційних плантацій тополь в
Україні. Проведено дослідження із вдосконалення методик мікроклонального розмноження та адаптації регенерантів до
умов закритого ґрунту, що дозволило за
короткий термін отримати садивний матеріал для подальшого закладання швидкорослих плантацій тополь. Отримані результати і рослинний матеріал будуть використані в експериментах для розробки
методів вирощування короткоротаційних
плантацій в Україні та оцінки продуктивності різних клонів тополь, перспективних
для біопаливної галузі.
Роботу проведено за підтримки цільової комплексної науково-технічної програми наукових досліджень НАН України «Біо-
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БЫСТРОРАСТУЩИХ ТОПОЛЕЙ
ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ
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Цель. Оценить перспективы создания быстрорастущих короткоротационных плантаций тополей для улучшения энергетической ситуации
в Украине. Провести микроклональное размножение растительного материала ценных клонов тополя отечественной селекции, которые в
дальнейшем могут использоваться для создания энергетических плантаций. Методы. Микроклональное размножение растений тополя.
Результаты. Проведенный анализ состояния
топливно-энергетического комплекса в Украине с учетом опыта ведущих стран в вопросах
альтернативной энергетики показывает важность перехода страны к «зеленой» экономике.
Особенно важным для этого является создание
короткоротационных плантаций быстрорастущих деревьев. В ходе экспериментов усовершенствовано методики микроклонального раз-
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Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб ...
множения тополей и адаптации регенерантов
к почвенным условиям. Выводы. Обговорено
перспективность создания короткоротационных плантаций тополей в Украине. Методами
микроклонального размножения получен посадочный материал для дальнейшей закладки
быстрорастущих плантаций тополей.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, короткоротационные плантации тополей,
Populus sp., микроклoнальное размножение.

MICROPROPAGATION FOR THE ESTABLISHMENT OF FAST-GROWING POPLAR PLANTATIONS FOR THE NEEDS OF ALTERNATIVE
ENERGETICS IN UKRAINE
L.V. Khudolieieva1, 2, N.K. Kutsokon1,
O.H. Nesterenko1, V.A. Rudas1, N.M. Rashy
dov1, D.M. Grodzinskiy1, O.M. Dugan2,
K.S. Bulbotka2
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Ukraine, 03680, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 148
2 National Technical University of Ukraine
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e-mail: kutsokon@nas.gov.ua

Aim is to assess the perspectives for creating
short-rotation poplar plantations to improve
the energy situation in Ukraine. To carry out the
micropropagation of valuable poplar clones,
which can be used for creating of the energy
plantations in the future. Methods. Microclonal
propagation of poplar plants. Results. The
analysis of energy sector in Ukraine with
consideration the experience of the leading
countries in terms of alternative energy shows
the importance of the transition to the “green”
economy. For this aim establishing of shortrotation plantations of fast-growing trees is
important. During the experiments methods of
poplar microclonal propagation and regenerants
adaptation to soil conditions were improved.
Conclusions. Prospects of creating shortrotation plantations of poplar in Ukraine were
discussed. Through the methods of microclonal
propagation material was obtained for further
establishing the plantations of fast-growing
poplars.
Keywords: alternative energy, short rotation
poplar plantations, Populus sp., microclonal
propagation.
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Мета. Природній кордон між трьома підвидами бджоли медоносної проходить по те
риторії Західної України. Метою роботи було оцінити масштаби спонтанної гібридизації
між породами, які представляють ці підвиди. Методи. Породну приналежність визнача
ли за значеннями кубітального індексу та довжини хоботка. Результати. Серед бджіл,
які належать до однієї сім’ї, встановлено високий поліморфізм досліджуваних ознак.
Відповідно, жодну з досліджених сімей не можна віднести до порід, які розповсюджені
на Україні. Висновки. Досліджувані сім’ї бджіл на території Івано-Франківської області є
міжпородними гібридами, які виникли в результаті схрещення між місцевою популяцією
карпатською породи та завезеними представниками української степової та середньо
російської порід. Неконтрольоване міжпородне схрещування бджіл призводить до втра
ти такої селекційно-цінної ознаки карпатської породи, як велика довжина хоботка.
Ключові слова: бджола медоносна Apis mellifera L., гібридизація, морфометричний
аналіз.

В

ступ. Бджола медоносна (Apis mellifera L.) використовується людиною
більше 2 тис. років. Природний ареал цього виду охоплює Євро-Азійський
та Африканський континенти. Вважається, що бджола медоносна виникла в
південно-східній Азії та пізніше поширилась в Африку та Європу. За сучасними
уявленнями, вид Apis mellifera включає 23 підвиди [1], з яких на території України зустрічаються чотири: A. mellifera mellifera, A. mellifera carnica, A. mellifera
macedonica та A. mellifera caucasica [2]. При цьому границі природного поширення між трьома (A. m. mellifera, A. m. carnica та A. m. macedonica) підвидами проходять по території Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької
областей. Відповідно, в цій зоні ймовірно відбувається гібридизація між різними підвидами та породами, які їх представляють.
Існуючі породи та лінії медоносної бджоли, які використовуються в різних країнах світу, сформувались на основі місцевих підвидів. Вони адаптовані до відповідних умов існування та можуть мати ті чи інші специфічні селекційно-цінні ознаки [3, 4]. Зокрема на території Західної України описано карпатську породу бджіл,
яка є підвидом carnica (окремі автори виділяють цю породу як окремий підвид
[5]). Позитивними особливостями цієї породи є миролюбність, інтенсивний весняний розвиток, завзятість у пошуках джерел медозбору, тривалість льотної діяльності, гарна орієнтація, відбудова стільників за слабкого взятку тощо [6–8]. На
решті території України також районовані такі породи, як українська степова (під© В.Ф. Череватов, В.Ю. Феркаляк, Р.А. Волков, 2014
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вид macedonica) та середньоросійська
(підвид mellifera). Крім того, неодноразово
робились спроби інтродукції в Україну сірої
гірської кавказької породи (підвид
caucasica), яку намагались схрещувати із
бджолами місцевих популяцій [9].
Біологічні особливості розмноження
A. mellifera сприяють гібридизації між різними породами, якщо вони зустрічаються
на одній території. Проте, неконтрольоване міжпородне схрещування медоносних
бджіл, спричинене, зокрема, кочівлею пасік та завезенням бджолиних сімей або маток з інших регіонів, є небажаним, оскільки
призводить до втрати селекційно-цінних
ознак і спричиняє зниження виробництва
меду та інших продуктів бджільництва.
Наслідки міжпородної гібридизації
можна виявити в поведінці та екстер’єрі
бджіл. Так, при визначенні породи із застосуванням морфометричного аналізу з’ясовується, що досліджувані ознаки у гібридних сімей сильно варіюють, що може взагалі унеможливити визначення породної
приналежності. У зв’язку з вищенаведеним, в наш час актуальним є з’ясування породного складу сімей та подальша робота
над отриманням високопродуктивніших
чистих ліній. У поданій роботі із застосуванням морфометричного аналізу оцінено
стан спонтанної гібридизації бджіл у Івано-Франківській області України.
Матеріали і методи
Об’єктом дослідження була літня генерація бджоли медоносної Apis mellifera L. з
околиць смт Верховина Івано-Франківської області. Для дослідження використано 21 бджолину сім’ю з дев’яти пасік. Від-

бір зразків бджіл проводили шляхом струшування їх з рамок у пластикові контейнери
ємністю 0,5 л. Для дослідження брали по
30–40 особин з сім’ї. Вимірювання екс
тер’єрних ознак здійснювали за стандартними методиками. Породну приналежність
визначали за значеннями довжини хоботка
(ДХ) та кубітального індексу (КІ – табл. 1),
розрахунок якого проводили за методикою, запропонованою Руттнером [10].
Попередній аналіз отриманих результатів показав, що в ряді випадків розподіл
отриманих даних не відповідає нормальному. Відповідно, подальший опис досліджуваних параметрів проводили на основі
медіани (Me), нижнього (25 %) та верхнього (75 %) квартилів (Me [25 %; 75 %]) [11].
Результати та обговорення
За результатами підрахунків значення
КІ встановлено, що в цілому досліджувані
пасіки характеризуються такими показниками: середнє значення Ме – 2,42; нижнього квартиля 25 % – 2,28; верхнього
квартиля 75 % – 2,59. Значення кубітального індексу та довжини хоботка по кожній
із сімей даної популяції наведені у табл. 2.
Для визначення породної приналежності досліджених бджолиних сімей отримані
нами результати порівнювали із стандартами для різних порід, які відомі з літературних
джерел [6, 12]. Вважається, що на території
Івано-Франківської області має переважати
карпатська порода, однак як наслідок неконтрольованого завезення можуть зустрічатись також українська степова, сіра гірська кавказька та середньоросійська. Для
цих порід значення КІ складають: карпатська порода – 2,5–3,0; українська степова –

Таблиця 1. Класифікація бджіл за значенням кубітального індексу (за Ф. Руттнером)
Клас

Значення індексу

Клас

Значення індексу

Клас

Значення індексу

14
15
16
17

1,74–1,86
1,87–2,00
2,01–2,16
2,17–2,33

18
19
20
21

2,34–2,53
2,54–2,75
2,76–3,00
3,01–3,29

22
23
24
25

3,30–3,62
3,63–4,00
4,01–4,45
4,46–5,00
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Таблиця 2. Морфометрична характеристика
бджолиних сімей з пасік околиць смт Верховина
№ сім’ї

Кубітальний
індекс
Ме [25 %;75 %]

Довжина хоботка,
мм
Ме [25 %;75 %]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2,56 [2,42;2,85]
2,73 [2,56;2,88]
2,56 [2,40;2,75]
2,56 [2,44;2,77]
2,21 [2,09;2,38]
2,56 [2,30;2,78]
2,20 [2,01;2,30]
2,10 [2,01;2,28]
2,53 [2,40;2,61]
2,42 [2,30;2,56]
2,40 [2,20;2,50]
2,53 [2,34;2,67]
2,40 [2,30;2,56]
2,45 [2,33;2,50]
2,41 [2,20;2,54]
2,31 [2,28;2,50]
2,30 [2,11;2,50]
2,48 [2,30;2,67]
2,42 [2,30;2,56]
2,31 [2,28;2,50]
2,47 [2,31;2,65]

6,40 [6,13;6,70]
6,60 [6,40;6,70]
6,10 [5,93;6,22]
6,32 [6,20;6,55]
6,30 [6,05;6,60]
6,10 [6,02;6,32]
6,30 [6,10;6,68]
6,40 [6,10;6,60]
6,20 [6,10;6,40]
6,10 [5,80;6,48]
6,10 [5,90;6,40]
6,45 [6,20;6,60]
6,35 [6,13;6,40]
6,32 [6,10;6,48]
6,25 [6,03;6,40]
6,40 [6,10;6,68]
6,40 [6,30;6,60]
6,40 [6,13;6,70]
6,15 [6,03;6,38]
6,30 [6,13;6,60]
6,40 [6,30;6,60]

2,2–2,6; сіра гірська кавказька – 1,7–2,0 та
середньоросійська 1,4–1,9 [4]. Таким чином, складається враження, що отримане
нами для 9 пасік середнє значення КІ 2,42
відповідає українській степовій породі.
Проте, значення КІ, розраховані для окремих сімей, коливались у широких межах –
від 2,1 до 2,73 (див. табл. 2), причому зустрічались індивідууми із суттєвими відхиленнями КІ від середніх значень – від 1,54
до 4,33. Отже, на дослідженій території
нами виявлено значний поліморфізм серед
робочих бджіл за значенням КІ.
При подальшому аналізі було зроблено
спробу визначити породну приналежність
окремих сімей. При цьому враховували,
що для чистих ліній коливання ознак в межах сім’ї має бути мінімальним, а саме –
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ознаки 98 % індивідуумів мають відповідати стандарту, тобто знаходитись у наведених вище межах. Проте, жодна з досліджених сімей не відповідала цій вимозі, що ще
раз засвідчує високу мінливість КІ, імовірною причиною чого може бути високий
ступінь гібридизації між сім’ями, що належать до різних порід.
На основі отриманих значень КІ окремих робочих бджіл для кожної сім’ї побудовано варіаційні криві (згідно з класифіка
цією Руттнера – див. табл. 1), аналіз яких
дає можливість наочніше оцінити характер
варіабельності КІ та висунути припущення,
між якими породами могла відбуватись гіб
ридизація. Найтиповіші результати наведено на рис. 1. З аналізу отриманих кривих
видно, що за значеннями КІ більшість бджіл
у межах одної сім’ї розподіляється між 4–6
класами, тоді як за існуючими стандартами мінливість КІ має вкладатись у 2–3 класи. Отже, досліджені бджолині родини не
належать до відомих порід, а швидше за
все мають гібридне походження. На загал
значення КІ, встановлені у окремих робочих бджіл, переважно відповідають карпатській та українській степовій породам, між
якими імовірно і відбувалась гібридизація.
Проте, нами ідентифіковано декілька сімей, у яких значна частина робочих бджіл
за значенням КІ відповідає сірій гірській
кавказькій або середньоросійській породам. Отже, ці дві породи також могли брати
участь у гібридизації.
Для подальшого статистичного аналізу
ми вирішили умовно відносити родину до
певної породи, якщо хоча би 60 % робочих
бджіл у її складі відповідають стандарту. Виходячи з цього критерію, ми провели умовне
визначення породної приналежності досліджених бджіл і отримали породний розподіл
сімей на пасіках в околицях смт Верховина
Івано-Франківської обл. (рис. 2).
Згідно з отриманими результатами, ознаки української степової породи переважають у 11 (52,4 %) сімей, найподібніши-
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Рис. 1. Варіаційні криві, що відображають розподіл за значеннями КІ для гібридних сімей бджіл, у яких переважають ознаки певних порід (а – Карпатська сім’я № 2; б – Кавказька сім’я № 5; в – Українська степова сім’я № 6; г –
Карпатська-Українська степова сім’я № 18. Нумерація сімей відповідає табл. 2.)

Рис. 2. Умовний розподіл гібридних сімей на породи за значенням КІ.
При мітка: * – різниця статистично достовірна (р<0,05) при порівнянні груп сімей, що умовно віднесені до української степової та кавказької порід

ми до карпатської породи були 6 (28,6 %)
сімей та 3 (14,3 %) сім’ї демонстрували переважання ознак сірої гірської кавказької
породи. Крім того, виявлено одну (4,8 %)
сім’ю, де приблизно половина бджіл за

значенням КІ належить до української степової, а половина – до карпатської порід.
Для детальнішої характеристики породного складу також проведено вимірювання довжини хоботка (ДХ) робочих бджіл
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Рис. 3. Варіаційні криві, що відображають розподіл за значеннями ДХ для гібридних сімей бджіл, у яких переважають ознаки певних порід (а – Карпатська-Середньоросійська сім’я № 12; б – Середньоросійська сім’я № 5; в –Українська степова сім’я № 2; г – високо мінлива сім’я № 1. Нумерація сімей відповідає табл. 2.)

та з’ясовано, що для всіх досліджених сімей середнє значення Ме, нижнього та
верхнього квартилів становить 6,30 [6,10;
6,53] (значення ДХ для окремих сімей наведено в табл. 1). Варто зазначити, що в
окремих індивідуумів даний показник – як і
у випадку з КІ – коливався у широких межах, від 5,30 до 7,00. При цьому, стандартні показники ДХ складають для середньоросійської породи 5,8–6,3 мм, української
степової – 6,3–6,7 мм, карпатської – 6,5–
6,9 мм та сірої гірської кавказької – 6,7–
7,2 мм. Отже, отримане нами середнє значення ДХ є порівняно малим і відповідає
нижній границі стандарту для української
степової або верхній границі середньоросійської породи.
Аналіз характеру мінливості ДХ показав
(рис. 3), що серед робочих бджіл в окремих сім’ях цей показник варіює у широких
межах і що – як і при визначенні КІ – жодна
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з досліджуваних сімей не вкладається у вимоги стандарту на будь-яку відому породу.
Це спостереження підтверджує попередній висновок про широку розповсюдженість спонтанної міжпородної гібридизації у бджіл на дослідженій території.
При проведенні подальшого аналізу
кожну сім’ю умовно відносили до певної породи, якщо не менше 60 % робочих бджіл
мали відповідну ДХ. Отримані результати
(рис. 4) показують, що за ДХ найподібнішою
до карпатської породи виявилась тільки
одна (4,76 %) сім’я. Також було ідентифіковано одну (4,76 %) сім’ю, де приблизно половина бджіл мала ознаки середньоросійської, а половина – карпатської порід, тоді
як решта 12 (57,14 %) сімей за значенням
ДХ виявились найподібнішими до середньоросійської породи. Крім того, виявлено
7 сімей (33,3 %), які демонстрували дуже
високу мінливість за ДХ і тому навіть умовно
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Рис. 4. Умовний розподіл гібридних сімей на породи за значенням ДХ.
При мітка: * – різниця статистично достовірна (р<0,05) при порівнянні груп сімей, що умовно віднесені до середньоросійської та карпатської порід

їх неможливо було віднести до жодної з порід. Аналіз варіаційних графіків для ДХ наочно демонструє високу мінливість за цією ознакою (див. рис. 3).
Вище при вивченні мінливості КІ ми висловили припущення, що малі значення
цього параметра, які встановлені для ряду
сімей, можуть свідчити про гібридизацію
місцевих популяцій карпатської бджоли з
українською степовою і навіть із сірою гірською кавказькою та середньоросійською
породами, оскільки ці дві останні породи
мають малі значення КІ. При цьому присутність спадкового матеріалу кавказької породи можна було б пояснити тим, що її неодноразово завозили в Україну для схрещування з місцевими бджолами, тому що
робочі особини цієї породи мають велику
ДХ [9]. Проте, вимірювання ДХ, яке проведено нами для 21 сім’ї смт Верховина Івано-Франківської області, не підтверджує
таку можливість. Навпаки, отримані результати свідчать, що така селекційно-цінна ознака, як притаманна карпатській породі велика ДХ, у дослідженій популяції
бджіл майже втрачена. Імовірною причиною цього може бути неконтрольоване завезення бджіл середньоросійської породи

та їхня гібридизація з місцевими популяціями.
Висновки
Досліджувані сім’ї бджіл з околиць смт
Верховина Івано-Франківської обл. є
міжпородними гібридами, які виникли в
результаті схрещування між місцевою популяцією карпатської породи та завезеними представниками української степової
та середньоросійської порід. Неконт
рольоване міжпородне схрещування бджіл
є небажаним, оскільки воно призводить до
втрати такої селекційно-цінної ознаки карпатської породи, як велика ДХ.
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НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ
ПЧЕЛЫ МЕДОНОСНОЙ (APIS MELLIFERA L.)
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В.Ф. Череватов, В.Ю. Феркаляк, Р.А. Волков
Кафедра молекулярной генетики и биотехнологии
Черновицкий национальный университет
имени Юрия Федьковича
Украина, 58012, г. Черновцы, ул. Коцюбинского, 2
e-mail: cherevatov@email.ua

Цель. Естественная граница между тремя подвидами пчелы медоносной проходит по территории Западной Украины. Целью роботы была
оценка масштабов спонтанной гибридизации
между породами, которые представляют эти
подвиды. Методы. Породу определяли по значениям кубитального индекса и длине хоботка. Результаты. Среди пчел, принадлежащих
к одной семье, обнаружен высокий полимор-
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физм изученных признаков. Соответственно,
ни одну из изученных семей нельзя отнести к
породам, которые распространены в Украине.
Выводы. Исследованные семьи пчел на территории Ивано-Франковской области являются межпородными гибридами, которые возникли в результате скрещивания между местной
популяцией карпатской породы и завезенными
представителями украинской степной и среднерусской пород. Неконтролируемое межпородное скрещивание пчел приводит к потере
такого селекционно-ценного признака карпатской породы, как большая длина хоботка.
Ключевые слова: Apis mellifera L., гибридизация, морфометрический анализ, пчела медоносная.
UNCONTROLLED HYBRIDIZATION OF HONEYBEES (APIS MELLIFERA L.) IN THE TERRITORY OF IVANO-FRANKIVSK REGION
V.F. Cherevatov, V.Y. Ferkaljak, R.A. Volkov
Dept. of Molecular Genetics and Biotechnology
Yuri Fedkovych National University of Chernivtsi
Ukraine, 58012, Chernivtsi, Kotsubynski str., 2
e-mail: cherevatov@email.ua

Aim. The natural border between three
subspecies of Apis mellifera crosses the
territory of western Ukraine. The aim of the
present work was to evaluate the degree of
spontaneous hybridization between breeds
that represent these subspecies. Methods.
The bees’ subspecies where determined by the
cubital index value and the length of proboscis.
Results. A high polymorphism of the tested
traits among the bees of the same family was
found. Accordingly, none of the tested families
belongs to the breeds distributed in Ukraine.
Conclusions. The studied families of bees
in the Ivano-Frankivsk region appear to be
hybrids originating from the crossing between
the local population of Carpathian bees and
the introduced Ukrainian steppe breed and
the central Russian breed. The uncontrolled
crossing between the breeds leads to the loss of
such a valuable feature as long proboscis.
Keywords: Apis mellifera L., hybridization,
morphometric analysis, honey bee.
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The role of Waal Ligases
of Yersinia Enterocolitica O:3 and O:8
in Lipopolysaccharide Biosynthesis
and stress adaptation
J.I. Shevchenko1, 2, V.K. Pozur1, M.Skurnik2
1 Taras Shevchenko National University of Kiev

Aim. The aim of current studies was to estimate participation of WaaL ligases in lipopoly
saccharide (LPS) biosynthesis of Yersinia enterocolitica O:3 and O:8 (YeO3, YeO8) and
determine the role of ligases for bacterial growth in conditions of osmotic pressure.
Methods. The single and double waaL mutants were created by allelic exchange strate
gy. Phenotypes of created mutants were visualized by silver-stained DOC-PAGE and im
munoblotting with specific OC and O-Ag monoclonal antibodies. The growth media with
3,5 % NaCl was used as a sensitivity assay. Results. Deletion of waaLOS gene from YeO3
genome has a marked effect on OC ligation either in single or double mutants. The waaLPS
deletion has an opposite effect on the OPS ligation – barely detected increasing of OPS
bands. A dramatic decreasing of growth potential in hypertonic medium was observed
only in YeO3 double ligase mutant. Conclusions. The importance of WaaL ligase for en
vironmental stress resistance was detected only for YeO3 double mutant. Single ligase
gene deletions not affect the osmotic resistance of bacteria, which could be explained as
compensation of damaged ligase function by another ligase.
Keywords: Yersinia enterocolitica, LPS, WaaL ligases, osmotic pressure.
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I

ntroduction. Yersinia enterocolitica is a gastrointestinal pathogen that infects
a variety of mammals. In Europe, yersiniosis is the third most common bacterial zoonosis after campylobacteriosis and salmonellosis [1]. Among humans,
the pathway of Y. enterocolitica associates with intestinal disease, such as enterocolitis, with inflammatory diarrhea, ileitis, mesenteric appendicitis and gastroenteritis. A diarrheal disease sometimes followed by post-infectious reactive
arthritis.
As all Gram-negative bacteria, Y. enterocolitica contains an outer leaflet with
a large number of LPS. It is a glycolipid consists of three domains: lipid A moiety,
the core and the distal O-polysaccharide. The antigenic variation of OPS in Y. enterocolitica isolates are distinguished serologically. Nowadays, more than 50 serotypes are known, of which O:3, O:5, 27, O:8 and O:9 are pathogenic [2]. The
homopolymeric O-Ag is composed of β1,2-linked 6-deoxy-L-altrose residues.
Together with the hexasaccharide core, the O-Ag is linked to the inner core of
LPS to form a branched structure in YeO3 [3].
© J. I. Shevchenko, V. K. Pozur, M. Skurnik, 2014
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LPS biosynthesis is a complex process
that includes the stepwise transformation
of the primary substrate under enzymatic
treatment. The WaaL proteins involved in
the ligation of OC and O-Ag onto the lipid A
core. Based on in silico investigations,
Y. enterocolitica genome contains at least
three gens responsible for the WaaL proteins expression [4].
Yersinia pestis and Yersinia pseudo
tuberculosis, however, carry only the one
gene. Also, in the other bacteria studied this
far, such as E. coli or Salmonella only one ligase gene has been described as a responsible for the ligation of LPS moieties.

In this work, we characterized the LPS
phenotype formation in waaL mutants of
YeO3 and YeO8 and analyzed the role of
WaaL ligases in environmental stress resistance. As a stress agent hypertonic growth
medium was used.
Materials and methods
Bacterial strains and culture conditions. The bacterial strains and plasmids
are listed in Table 1. Y. enterocolitica strains
were grown at 22–25 °C (RT) and E. coli
strains at 37 °C in Luria Broth (LB) media. LB
supplemented with 1.5 % Bacto Agar was
used for all solid cultures. CIN agar was

Table 1. Bacterial strains and plasmids

Escherichia coli

Yersinia enterocolitica

Strain

Reference

YeO3 wild type strain, patient isolate
[7]
YeO3-c virulence plasmid cured derivative of 6471/76
[7]
waaLos::pSW23Tlig1727su
This work
waaLps::pSW29-lig532del, KmR
This work
waaLos::pSW23T-lig1727su waaLps::pSW29-lig532del,
This work
KmR
8081
YeO8 wild type strain, patient isolate
[8]
8081-L2
R-M + derivative of wild-type strain 8081; serotype O:8; pYV+
[9]
8081-Res
R-M + derivative of 8081-c; serotype O:8; the pYV-cured
[10]
derivative of 8081
YeO8_Δos
waaLos::pSW23T-lig1727su, pYV+, ClmR
This work
YeO8_Δps
waaLps::pSW29-lig532del, KmR
This work
YeO8_Δos_Δps waaLos::pSW23T-lig1727su waaLps::pSW29-lig532del,
This work
ClmR, KmR
ω7249
Β2163Λnic35, E. coli strain for suiside vector delivery,
[11]
requirement for diaminopimelic acid 0.3mM, KmR
S17-1λ pir
A-pir lysogen of S17-1, E. coli strain for suiside vector
[12]
delivery
DH10B
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC), Φ80lacZΔM15 ΔlacX74
Life
recA1 endA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK λ-rpsL
Technologies
nupG tonA
CLM24
DwaaL derivative of W3110
[13]
Plasmids
pSW23T
Suicide vector, ClmR
[14]
pTM100
pLos
pLps

242

Genotype

6471/76
6471/76-c
YeO3_Δos
YeO3_Δps
YeO3_Δos_Δps

Mobilizable cloning vector, ClmR TetR
waaLOS of YeO3 cloned in pTM100, TetR
waaLPS of YeO3 cloned in pTM100, TetR

[15]
[4]
[4]
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used for selecting transconjugants following mating experiments. When appropriate,
antibiotics were added to the media at the
following concentrations: kanamycin (Km),
100 μg/ml in agar plates and 20 μg/ml in
broth; chloramphenicol (Clm) and tetra
cycline (Tet), 20 μg/ml.
DNA procedures. All enzymes were
used according to supplier’s specification.
Isolation of plasmids and genomic DNA
were done with kits. Small-scale plasmid
DNA preparations were carried out using
plasmid mini prep kits. Plasmid DNA was
moved into Y. enterocolitica by electroporation or by heat shock transformation. Recombinant plasmids were mobilized from
E. coli strains to Y. enterocolitica by conjugation.
Construction of mutants. The waaLOS
and waaLPS genes were amplified by PCR
with the primer pairs O3ligYE1727F5 &
O3ligYE1727R5 and O3ligYE532F2 & O3lig
YE532R2 using the Dynazyme II DNA-polymerases (Thermo Scientific) and genomic
DNA of Y. enterocolitica O:3 as a template.
Amplified DNA was purified with Kit method
and digested with NsiI (Mph 1103I) for
waaLOS gene and PstI for waaLPS. Digested
and purified fragments were cloned into
PstI digested suicide vector pSW23T and
the constructed plasmids were named as
pSW23T-waaLOS and pSW23T-waaLPS respectively. The constructions were mobilized from E. coli ω7249 into Y .enterocolitica
O:3 and O:8 strains by conjugation as described earlier [4]. For elimination suicide
vector and the wild-type genes were used
optimized cycloserine enrichment method
previously described by Biedzka-Sarek [5].
For large-scale screening of knock-out mutants among ClmS colonies we were used
Colony hybridization kit method (Roche).
Isolated genomic DNA from negative colonies were diluted and used as a template for
PCR with different primer pairs. DNA from

the wild-type bacteria was used as a control.
Complementation. The waaLOS and
waaLPS genes were amplified with Phusion
DNA polymerase from YeO3-c with O3lig
Ye1727f & O3ligYe1727r, O3ligYe532f & O3ligYe532r primer pairs. The PCR fragments
were phosphorylated with polynucleotide
kinase in the presence of 10mM ATP, digested with EcoRI and ligated with EcoRI
and ScaI digested, SAP-treated pTM100.
The constructed plasmids were electroporated into S17-1λ pir with further mobilization into YeO3 and YeO8 ligase mutants by
conjugation. Obtained colonies were
screened on appropriate antibiotic plates
with CIN agar [4].
SDS-PAGE analysis and Western immunoblotting. To detect OC and OPS expression in obtained mutants, bacteria
were grown overnight at RT in 5 ml of LB with
an appropriate antibiotics. The wholecell
lysates were prepared from 1 ml of bacterial
cultures (OD600 adjusted to 0.2). The cultures were centrifuged for 15 min (1,500 x g),
and pellets were resuspended in 100 μl of
Laemmli sample buffer. The mixtures were
heated at 95–99 °C for 10 min before being
loaded onto sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel (SDS-PAGE). The Western
blotting O-polysaccharide, outer core and
inner core expression were detected by O:3
specific 2B5 & TomA6 and O:8 specific 1F1
monoclonal antibodies [6]. The secondary
antibody was rabbit anti-mouse peroxida
se-conjugated immunoglobulins (P0260;
dilution 1:2,000). Antibody binding was detected by chemiluminescence using the
ECL Western blotting detection reagents
(Amersham Pharmacia Biotech) according
to the manufacturer’s instructions [5].
Sensitivity assay
The bacterial strains were grown overnight at RT in 5 ml of LB with an appropriate
antibiotics. Salt endurance of strains was
measured in LB medium containing 3.5%
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NaCl. The strains were washed and inoculated into LB, followed by measuring the OD
at 600 nm at regular time interval [16]. For
the measuring of bacterial growth the Bioscreen system was used (5101370 Bioscreen Analyzer 220.110 V). During growing the microorganisms increase the turbidity of their growth medium. By measuring
the turbidity of the medium over time, an
optical density (OD) curve can be generated. Turbidometric measurements are made
kinetically during the course of the run.
Results and discussion
Construction of mutants. To characterize the role of WaaL ligase in the LPS biosynthesis we constructed single and double mutants from fully virulent Y. enterocoli
tica O:3 and O:8 bacteria. To simplify the
recognition of the mutants, the strains were
named as YeO3_os and YeO8_os for w
 aaLOS,
YeO3_ps and YeO8_ps for waaLPS and
YeO3_os_ps and YeO8_os_ps for double
mutants.
In two steps, with help of allelic exchange strategy, we managed to inactivate
the waaLOS and waaLPS encoding regions in
bacterial genome. Firstly, the merodiploids
were obtained from transconjugants, which
contained the suicide vector pSW23T. Se
condly, cycloserine was used to enrich co
lonies in which the second crossing over
had excluded the suicide vector and the
waaL gene. The previously described cycloserine enrichment method was additionally optimized [5]. It was considered the
possibility that constructed merodiploids
(MD) not fully resistant to Clm, as it should
be. To examine this possibility we tested different conditions (concentration of Clm, incubation time, density of bacteria, etc.)
(data not shown).
Obtained mutants were confirmed by
colony hybridization method, which was
used for specific detection of the deletion in
the waaL gene among chloramphenicol
244

sensitive bacteria (ClmS). Further verification of deletion was performed by PCR and
Southern blot. The LPS phenotype was vi
sualized with help of DOC-PAGE & silver
staining and immunoblotting with specific
OC and O-Ag monoclonal antibodies.
SDS-PAGE analysis and Western immunoblotting. We used two approaches to
visualize the LPS phenotype expression:
1) Silver staining of DOC-PAGE; 2) Immunoblotting with OC and O-Ag specific anti
bodies.
It is noticeable from the silver staining of
DOC-PAGE that deletion in the waaLOS
gene leads to dramatic decreasing of OC
expression and appearing of strong inner
core (IC) bands in YeO3 and YeO8 ligase
mutants (Fig.1, 2). However, a level of O-Ag
expression reduced, as well, compare to
mutant with deletion in waaLPS gene. The
deletion in the waaLPS gene seems to be not
significant for OC expression and stimulation of OPS ligation was observed. In case
of double YeO3_os_ps mutants, it is noticeable a strong IC band and absence of OC
expression (Fig. 1).
Western blotting analysis of YeO3 ligase
mutants and their complementation of single and double mutants were performed
with the OC-specific mAb 2B5 and O-Ag-

Fig. 1. Silver stained DOC-PAGE (left) and
Immunoblotting with mAb TomA6 and 2B5 (right) of
YeO3 strains
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specific mAb TomA6 (Fig. 1). The deletion
in the waaLOS gene resulted in reduction of
OC expression, as it was shown with silver
stained DOC-PAGE. Also, waaLOS-knockout mutant complemented with functional
waaLOS gene showed full recovery of OC
and decreasing of O-Ag expression in the
same time (data not shown).
Similar results were obtained with double mutants and variants with complementation (data not shown). The LPS profile of
double YeO3_os_ps mutants in immuno
blotting was not efficient. One could speculate that deletion of both ligases leads to
unrecognizable changes in LPS structure.
The complementation with functional
waaLOS and waaLPS genes showed inhibition of O-Ag expression and full recovery of
OC in both cases. Disruption in the waaLPS
gene as a single mutation leads to hardly
noticeable stimulation of OPS expression.
Immunoblotting with YeO8 strains was
performed with YeO8’ LPS specific monoclonal antibodies 1F1. The waaLOS gene
deletion result in reduction of OC expression, as it was shown with silver stained
DOC-PAGE with the same mutant. However, removing of waaLPS gene as a single mutation leads to barely detected stimulation
of OPS expression and induction of IC creation. For both YeO8_os and YeO8_ps mutants the over expression of IC was observed. The YeO8_os_ps mutants didn’t
show clear LPS’ phenotype difference in
case of silver stained DOC-PAGE. The immunoblotting of double mutants with specific monoclonal antibodies didn’t give any
results. It was considered that LPS subunits
were changed under mutagenesis which issued in not detectible structure (Fig. 2).
Sensitivity assay. Besides, the waaL
deletions caused the alteration in the membrane profiles (Fig. 1, 2), it might have an
impact on the structure and characteristics
of the membrane. In stress response expe
riments among the Yersinia enterocolitica

Fig. 2. Silver stained DOC-PAGE (right) and
Immunoblotting with mAb 1F1 (left) of YeO8 strains.

O:3 and O:8 waaL mutants only the YeO3_
os_ps double mutants showed high sensitivity to overdose NaCl concentration in the
media (Fig. 3). However, the double ligase
mutants of YeO8 showed significant stimulation of growth, compare to the wild type.
The single ligase mutants of both serotypes
showed similar results. The waaLOS ligase
mutants behaved in the same way as the
wild type bacteria. In contrast, YeO3_ps and
YeO8_ps mutants showed slightly hire resistance to salted media then the wild type.
The complementation of the ligase mutants
with functional genes didn’t show a proper
filling of the lost function; ones were extremely sensitive to the salted media.
In conclusions, we have been able to
show that deletion of waaL ligases from
Y. enterocolitica genome affected creation
of the LPS’ phenotypes. To elucidate the
biological significance of waaL genes we
analyzed ligase mutants’ growth curves in
hypertonic media and found absence of
growth among double ligase mutants of
YeO3. All single mutants and double mutants of YeO8 demonstrated the growth potential closed to the wild type bacteria.
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Fig. 3. The growth curves of waaL mutants of YeO3 and YeO8 in hypertonic medium.
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РОЛЬ WAAL ЛІГАЗ В БІОСИНТЕЗІ
ЛІПОПОЛІСАХАРИДУ ТА АДАПТАЦІЇ
ДО СТРЕСУ У БАКТЕРІЙ YERSINIA
ENTEROCOLITICA O:3 ТА O:8
Ю.І. Шевченко1,2, В.К. Позур1, М. Скурнік2
1 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
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Глушкова, 2
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Мета. Метою даних досліджень була оцінка
участі WaaL лігаз в синтезі ліпополісахариду
(ЛПС) бактерій Yersinia enterocolitica O:3 і О:8
(YeO3, YeO8) та визначення участі лігаз у формуванні ростового потенціалу бактерій в умовах осмотичного тиску. Методи. Одиночні та
подвійні мутанти waaL були створені шляхом
обміну алелями. Фенотипи створених мутантів
візуалізували за допомогою гелів DOC-PAGE,
забарвлених сріблом, та імуноблоту зі специфічними до кору і О-Ag моноклональними антитілами. Для аналізу стресостійкості мутантів
використовували гіпертонічне живильне середовище, в якому аналізували ростові криві бактерій. Результати. Видалення гену waaLOS із
геному бактерій YeO3 суттєво впливає на лігування кору як в одиничних, так і у подвійних мутантів. Делеція гену waaLPS має протилежний
вплив на лігування OPS – відбувається ледь
помітна стимуляція. Різке зниження ростово-
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го потенціалу бактерій в гіпертонічному сере
довищі спостерігали тільки у подвійних мутантів бактерій YeO3. Висновки. Участь WaaL лігаз
у формуванні стійкості бактерій YeO3 до гіпертонічного середовища виявлена тільки при делеції обох генів лігаз. Одиночні мутанти за генами лігаз не проявляють особливої чутливості
до осмотичного тиску в середовищі, можливо
спрацьовує компенсаторний механізм.
Ключові слова: Yersinia enterocolitica, ЛПС,
WaaL лігази, осмотичний тиск.
РОЛЬ WAAL ЛИГАЗ В БИОСИНТЕЗЕ
ЛИПОПОЛИСАХАРИДА И АДАПТАЦИИ
К СТРЕССУ У БАКТЕРИЙ YERSINIA
ENTEROCOLITICA O:3 И O:8
Ю.И. Шевченко1,2, В.К. Позур1, М. Скурник2
1 Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченка
Украина, 03022, Киев-022, ул. Академика Глушкова, 2
2 Haartman Institute, University of Helsinki
Finland, FIN-00014, Haartmaninkatu 3
(P.O. Box 21)
e-mail: julia.i.shevchenko@gmail.com

Цель. Целью данных исследований была оценка участия WaaL лигаз в синтезе липополисахарида (ЛПС) бактерий Yersinia enterocolitica
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O:3 и О:8 (YeO3, YeO8) и определение роли лигаз в росте бактерий в условиях осмотического давления. Методы. Одиночные и двойные
мутанты waaL были созданы путем обмена аллелями. Фенотипы созданных мутантов визуализировали с помощью гелей DOC-PAGE,
окрашенных серебром, и иммуноблота со специфическими к кору и О-Ag моноклональными
антителами. Для анализа стрессоустойчивости
мутантов использовали гипертоническую среду, в которой анализировали ростовые кривые
бактерий. Результаты. Удаление гена waaLOS
из генома бактерий YeO3 существенно влияет
на лигирование кора как в случае одиночных,
так и у двойных мутантов. Делеция гена waaLPS
имеет противоположное влияние на лигирование OPS – происходит едва заметная стимуляция. Резкое снижение потенциала роста
в гипертонической среде наблюдали только у
двойных мутантов бактерий YeO3. Выводы.
Участие WaaL лигаз в формировании устойчивости бактерий YeO3 к гипертонической среде было обнаружено только при делеции обоих
генов лигаз. Одиночные мутанты по генам лигаз не проявляют особенной чувствительности
к осмотическому давлению, возможно, срабатывает компенсаторный механизм.
Ключевые слова: Yersinia enterocolitica, ЛПС,
WaaL лигазы, осмотическое давление.
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Мета. Результатом реципрокної транслокації між 9 та 22 хромосомами є гібридний он
кобілок Bcr-Abl, який спричиняє розвиток хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ). За ре
зультатами мас-спектрометричного аналізу білок USP1 був визначений як потенційний
кандидат на взаємодію з онкобілком Bcr-Abl. Метою даної роботи був біоінформатич
ний аналіз білка USP1, як потенційного партнера білка Bcr-Abl, та створення генетич
них конструкцій, необхідних для визначення локалізації білка USP1 в клітині, перевірки
білок-білкових взаємодій білка USP1 та деубіквітинування онкобілка Bcr-Abl. Методи.
Біоінформатичний аналіз за допомогою веб-серверів Estimation of protein Expression
and Solubility, NetPhos2.0 Server, Disphos and KinasePhos, ПЛР, лігування, рестрик
ція, методи виділення та очищення ДНК. Результати. Передбачили загальний відсо
ток розчинності білка USP1, який складає близько 68 %, консервативні та невпоряд
ковані області білка USP, його вторинну структуру. Спрогнозували Ser, Thr, Tyr сайти
фосфорилювання білка USP1. Отримали генетичні конструкції pUC18-USP1, pECFPC3-USP1, pCMV-HA-USP1. Висновки. Розчинність білка у 68 % є хорошим прогнос
тичним результатом для роботи з ним. Наявність сайтів фосфорилювання (Ser, Thr, Tyr)
підтверджує можливість зміни активності білка USP1 за рахунок онкобілка Bcr-Abl. Ге
нетична контрукція pECFP-C3-USP1 дає можливість визначити локалізацію білка USP1
в еукаріотичній клітині. Вектор pCMV-HA-USP1 є базою для встановлення білок-білко
вих взаємодій USP1 та Bcr-Abl, перевірки деубіквітинування онкобілка Bcr-Abl.

С. В. Антоненко, І. В. Кравчук, Д. С. Гур’янов, Г. Д. Телегєєв

Убіквітин специфічна протеаза 1 (USP1) –
потенційний партнер bcr-abl онкобілка:
біоінформатичний аналіз та отримання
рекомбінантних конструкцій
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Bcr-Abl, білок USP1, деубіквітинування, фосфорилювання.

В

ступ. Хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ) – клональне захворювання з характерною проліферацією гранулоцитарного паростка кровотворної системи, у 95 % випадків захворювання супроводжується появою Філадельфійської хромосоми (Ph+), яка є результатом реципрокної транслокації між 9 та 22
хромосомою [1, 2]. Продуктом даної мутації є гібридний білок Bcr-Abl, який відомий у трьох формах – p190, р210 і p230, асоційованих з гострою лімфобластичнію лейкемією, хронічною мієлоїдною лейкемією і відносно доброякісною
нейрофільною формою мієлоїдної лейкемії відповідно [2, 3]. Основною відмінністю даних форм є наявність РН і DH доменів у р210 та р230, роль яких на сьогодні достовірно не відома [4]. За попередніми результатами мас-спектрометричного аналізу, який був проведений у відділі молекулярної генетики ІМБіГ,
© С. В. Антоненко, І. В. Кравчук, Д. С. Гур’янов, Г. Д. Телегєєв, 2014
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було визначено 23 білки – потенційні кандидати на взаємодію із РН доменом Bcr частини онкобілка Bcr-Abl [5]. Одним із таких
білків є убіквітин специфічна протеаза 1
(USP1), білок цистеїнової групи протеаз
(CA клану, родини C19) [6, 7], який деубіквітинує білки в клітині, чим рятує їх від протеосомної деградації [8]. Ген USP1 локалізований у 1p31.3. Білок USP1 кодується
785 амінокислотами, з передбаченою молекулярною масою 88,2 КДа, складається
з трьох консервативних доменів, два з яких –
це внутрішньоклітинні пептидази та домен – убіквітин карбоксил-термінальна гідролаза [7, 9, 10]. Наявність NH2 сайту убіквітинування на Bcr частині онкобілка
Bcr-Abl свідчить про убіквітинування білка
Bcr-Abl [11, 12, 13, 14]. Ми припускаємо,
що білок USP1 може деубіквітинувати білок Bcr-Abl, що призводить до його накопичення в клітині та прогресування захворювання. Також ми не виключаємо й того,
що завдяки кіназній активності Abl частини
[15] онкобілок Bcr-Abl може фосфорилювати білок USP1, чим змінювати його активність та викликати порушення білок-білкових взаємодій у клітині. У даній роботі
шляхом біоінформатичного аналізу ми передбачили розчинність білка USP1, оцінили консервативні домени, невпорядковані
ділянки, спрогнозували вторинну структуру білка USP1, передбачили його сайти
фосфорилювання. Створили низку генетичних конструкцій, які слугують базою для
експирементальної перевірки білок-білкової взаємодії USP1 і Bcr-Abl та деубіквітинування онкобілка білком USP1.
Матеріали і методи
Аналіз розчинності білка USP1, визначення його консервативних доменів, невпорядкованих ділянок та передбачення
вторинної структури білка було здійснено
за допомогою веб-сервера Estimation of
protein Expression and Solubility. За допомогою веб-серверів NetPhos2.0 Server,
250

Disphos та KinasePhos були визначені
сайти фосфорилювання, розташовані на
білку USP1.
Послідовність гена USP1 ампліфікували за допомогою праймерів USP1 fwd
(AATTGCCTGGTGTCATACCTAGTG) та USP1
rev (GAGAGACCAATAATATCCAGTAGC), в
якості матриці використали генетичну конструкцію із банку плазмід відділу молекулярної генетики Інституту молекулярної
біології і генетики НАНУ (pCMV-XL5USP1). Підбір праймерів проводили за допомогою програми PerlPrimer. Компоненти ПЛР відповідали умовам виробника
(Thermo Scientific) для використання високоспецифічної Pfu полімерази. Для моделювання генетичних конструкцій застосували програму Serial Cloner 2.6.1. Для
клонування ампліфіковані послідовності
USP1 лігували у вектор pUC18 по сайтах
Sma1, послідовність USP1 вирізали з новоствореної
генетичної
конструкції
pUC18-USP1 по сайтах KpN1 і Sal1 та
cубклонували у вектор pСMV-HA, вектор
для еукаріотичної експресії білка, а також у
еукаріотичний вектор pECFP-C3, який
несе флюоресцентну мітку та дає можливість визначити локалізацію білка USP1
у клітині.
Перевірку на наявність та орієнтацію
вставки здійснено методом рестрикції та
ПЛР. З метою перевірки рамки зчитування
та уникнення мутацій генетичні конструкції
були додатково просиквеновані.
Результати та обговорення
Біоінформатичний аналіз білка
USP1
Розчинність білка є однією з головних
характеристик, що визначає можливість
роботи з ним in vitro. За допогою веб-сервера Estimation of protein Expression and
Solubility ми передбачили розчинні та нерозчинні регіони білка USP1 та встановили, що загальний відсоток розчинності біл-
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Рис. 1. Результати аналізу білка USP1 за допомогою веб-сервера Estimation of protein Expression and Solubility:
Motif – розташування розчинних (1) та нерозчинних (2) ділянок білка USP1; Pfam – концервативний регіон, визначений за пріорітетом; SS – вторинна структура білка USP1, розташування β-спіралей (3) та α-листів (4); Disorder –
невпорядковані області білка USP1

ка складає близько 68 %, що є хорошим
прогностичним показником для подальшої
роботи з ним. За допомогою функції пошуку PFAM-бази даних з hmmscan веб-сервера Estimation of protein Expression and
Solubility (http://mbs.cbrc.jp/ESPRESSO/
Submission.php) ми спрогнозували консервативні ділянки білка USP1, які становлять близько 65 % та локалізовані в його
центральній ділянці в межах домена убіквітин карбоксил-термінальної гідралази. За
допомогою функції Disorder (POODLE-L)
ми виявили чотири невпорядковані області
білка USP1, які в загальному займають
близько 55 %, дві з яких локалізовані в центральній частині білка та дві – на його периферії. Невпорядковані ділянки білка є необхідними для розуміння проходження різних біологічних процесів, зокрема таких, як
клітинна сигналізація, транскрипція, регуляція, трансляція, протеосомна деграда-

ція білків [16]. Завдяки функції SS
(PSIPRED), PHD спрогнозовано вторинну
структуру білка USP1, а саме розташування його β-спіралей та α-листів (див. рис. 1).
Результати, отримані за допомогою біоінформатичного аналізу, є необхідними для
подальшого планування експериментів та
інтерпретації отриманих результатів.
Фосфорилювання білка USP1
З літературних джерел відомо, що на
білкові USP1 знаходиться cайт Серин 313
(S313), фосфорилювання якого здатне
стимулювати активність деубіквітинуючого
білка [17, 18]. За допомогою веб-серверів
NetPhos2.0 Server, Disphos та KinasePhos
на білкові USP1 нам вдалося передбачити
ще ряд сайтів фосфорилювання за серином (Ser), треоніном (Thr) і тирозином
(Tyr). Серед Ser найбільшу здатність до
фосфорилювання мають сайти: S16, S253,
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Табл. 1. Аналіз сайтів фосфорилювання білка USP1
Використані веб-сервери
Сайти фосфорилювання

NetPhos2.0 Server

Disphos

KinasePhos

Cерин (Ser)

47

32

22

Треонін (Thr)

13

14

12

Тирозин (Tyr)

8

1

4

Рис. 2. Зведені результати розташування сайтів фосфорилювання на білкові USP1 за даними NetPhos2.0 Server,
Disphos та KinasePhos веб-сервера: – сайти фосфорилювання за серином (Ser); – сайти фосфорилювання за
треоніном (Thr); – сайти фосфорилювання за тирозином (Tyr)

S257, S273, S331, S471, S472 (див. табл. 1).
Серед сайтів Thr слід відмітити: T33, T300,
T307, T480, T774 сайти. Для Tyr — Y52,
Y778 сайти. Таким чином, ми припускаємо,
що фосфорилювання білка USP1 може відбутися за трьома видами сайтів: серином,
сайти якого є найчисленнішими (22–47),
також за сайтами треоніну (12–14) та тирозину (1–8) (рис. 2). Це підтверджує можливість фосфорилювання білка USP1 онкобілком Bcr-Abl і як наслідок порушення
білок-білкових взаємодій у клітині за рахунок зміни активності білка USP1.
Створення генетичних конструкцій
pUC18-USP1, pCMV-HA-USP1
та pECFP-C3-USP1
За допомогою програми PerlPrimer ми
підібрали праймери USP1 fwd (AATTGCC
TGGTGTCATACCTAGTG) та USP1 rev (GAG
AGACCAATAATATCCAGTAGC), які дозво252

ляють ампліфікувати повномірну послідовність гена USP1. Генетичні конструкції змоделювали з використанням програми Serial Cloner 2.6.1. За результатами ПЛР ми
отримали послідовність гена USP1 з очікуваними для нього розмірами – 2343 п.н.
(рис. 3). Нам вдалося створити рекомбінантну конструкцію pUC18-USP1, що містила послідовність гена USP1, на базі
вектора pUC18. Ми провели субклонування послідовності гена USP1 і створили генетичні конструкції для еукаріотичної експресії білка – pCMV-HA-USP1 і pECFP-C3USP1.
Підтвердженням
успішного
клонування стали результати ПЛР та рестрикції. Відсутність мутацій та правильність рамки зчитування підтверджено
сиквенуванням.
Завдяки наявності флуоресцентної мітки ECFP у векторі pECFPC-С3, плазміда
pECFP-C3-USP1 дає можливість ідентифі-
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а

б

Рис. 3. а – ампліфікати цільових послідовностей, результати ПЛР: 1 – маркер молекулярної маси Gene Ruler; 2 –
послідовність гена USP1 (2343 п.н.); б – рестрикційний аналіз отриманих генетичних конструкцій та результати
ПЛР: 1 – pCMV-HA-USP1 (EcorI); 2 – pECFP-C3-USP1 (EcorI); 3 – маркер молекулярної маси Gene Ruler; 4 – послідовність гена USP1, як матриця для ПЛР використана генетична конструкція pCMV-HA-USP1; 5 – послідовність
гена USP1, як матриця для ПЛР використана генетична конструкція pECFP-C3-USP1

кувати локалізацію білка USP1 в клітині. Літературні дані з цього приводу неоднозначні, а інколи і протилежні. Крім того,
особливо цікавими є дані про місце локалізації білка USP1 в клітинах з генетичними
порушеннями, зокрема такими, як ХМЛ.
Генетична конструкція pCMV-HA-USP1
є базою для перевірки білок-білкової взаємодії USP1 та Bcr-Abl, а також може стати
ключовою у перевірці деубіквітинування
Bcr-Abl. Важливість таких досліджень полягає в тому, що підтвердження факту взаємодії РН-домену гібридного білка Bcr-Abl
із білком USP1 відкриє нові можливості в
діагностиці та лікуванні пухлинних захворювань, зокрема хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) та гострої лімфобластичної
лейкемії (ГЛЛ).
Висновки
Шляхом біоінформатичного аналізу
(веб-сервер Estimation of protein Expression and Solubility) передбачено загальний
відсоток розчинності білка USP1, який
складає близько 68 %, що є хорошим прогностичним результатом для роботи з ним.
Спрогнозували консервативні та невпо-

рядковані ділянки білка USP1, його вторинну структуру. Передбачили сайти фосфорилювання серину, треоніну та тирозину на білкові USP1, що свідчить про
можливість зміни активності деубіквітинуючого білка шляхом його фосфорилювання онкобілком Bcr-Abl. Отримали плазміду
pECFP-C3-USP1, яка завдяки вбудованій
у вектор флуоресцентній мітці ECFP дає
можливість визначити локалізацію білка
USP1 в еукаріотичній клітині. Створили генетичну конструкцію pCMV-HA-USP1 для
еукаріотичної експресії білка USP1, що є
необхідним для встановлення білок-білкових взаємодій USP1 та Bcr-Abl, перевірки
деубіквітинування онкобілка Bcr-Abl.
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УБИКВИТИН СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОТЕАЗА 1
(USP1) – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР BCRABL ОНКОБЕЛКА: БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ И ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
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Цель. Результатом реципрокной транслокации между 9 и 22 хромосомами является гиб
ридный онкобелок Bcr-Abl, который вызывает
развитие хронической миелоидной лейкемии
(ХМЛ). По результатам масс-спектрометрического анализа белок USP1 был определен как
потенциальный кандидат на взаимодействие с
онкобелком Bcr-Abl. Целью данной работы был
биоинформатический анализ белка USP1, как
потенциального партнера белка Bcr-Abl, и создание генетических конструкций, которые необходимы для определения локализации белка
USP1, проверки белок-белковых взаимодействий белка USP1 и Bcr-Abl и деубиквитинирования онкобелка Bcr-Abl. Методы. Биоинформатический анализ с помощью веб-серверов
Estimation of protein Expression and Solubility,
NetPhos2.0 Server, Disphos and KinasePhos,
ПЦР, лигирование, рестрикция, методы выделения и очистки ДНК. Результаты. Спрогно-
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Убіквітин специфічна протеаза 1 (USP1) – потенційний партнер bcr-abl онкобілка: ...
зировали общий процент растворимости белка
USP1, который составляет около 68 %, консервативные и неупорядоченные области белка
USP1, вторичную структуру. Предусмотрели
Ser, Thr, Tyr сайты фосфорелирования белка USP1. Получили генетические конструкция
pUC18-USP1, pECFP-C3-USP1, pCMV-HAUSP1. Выводы. Растворимость белка в 68 %
является хорошим прогностическим результатом для работы с ним. Наличие сайтов фосфорелирования (Ser, Thr, Tyr) подтверждает возможность изменения активности белка USP1
за счет онкобелка Bcr-Abl. Генетическая контрукция pECFP-C3-USP1 дает возможность
определить локализацию белка USP1 в эукариотической клетке. Вектор pCMV-HA-USP1
является базой для установления белок-белковых взаимодействий USP1 и Bcr-Abl, проверки деубиквитинирования онкобелка BcrAbl.
Ключевые слова: хроническая миелоидная
лейкемия (ХМЛ), филадельфийская хромосома, белок Bcr-Abl, белок USP1, деубиквитинирование, фосфорелирование.
UBIQUITIN SPECIFIC PROTEASES 1 (USP1) –
POTENTIAL PARTNER OF BCR-ABL ONCOPROTEIN: BIOIFORMATIC ANALYSIS AND
RECOMBINANT CONSTRUCTS CREATION
S.V. Antonenko, I.V. Kravchuk, D.S. Gurianov,
G.D. Telegeev
Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS
of Ukraine
Ukraine, 03680, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 150
e-mail: s.antonenko999@yandex.ua

Aims. The result of translocation between
chromosomes 9 and 22 is Bcr-Ab oncoprotein

which causes the development of chronic
myeloid leukemia (CML). According to
preliminary research with the use of massspectrometry USP1 protein was identified
as potential candidate for interaction with
Bcr-Abl oncoprotein. The aim of this work is
bioinformatic analysis of USP1 protein as a
potential partner of Bcr-Abl; development of
plasmid constructs for studying of proteinprotein interactions between USP1 and BcrAbl proteins, Bcr-Abl deubiquitination and
USP1 localization. Methods. Bioinformatic
analysis (using programs Estimation of protein
Expression and Solubility, NetPhos2.0 Server,
Disphos and KinasePhos), PCR, ligation,
restriction, isolation and purification of DNA.
Results. The total percentage of protein
solubility of USP1 was determined that consisted
about 68%. Conserved and disordered region
were identified, secondary structure of protein
was predicted. We found that phosphorylation
of USP1 protein may occur at Ser, Thr, Tyr
residues. We got the genetic structures pUC18USP, pECFP-C3-USP1 and pCMV-HA-USP1.
Conclusions. The 68 % solubility of the protein
is a good prediction of outcome for further
experiments. Availability of phosphorylation
sites (Ser, Thr, Tyr) may confirm the hypothesis
of activation of USP1 by Bcr-Abl. pECFP-C3USP1 construct will be used for detection of
USP1 in mammalian cells. Moreover, pCMV-HAUSP1 construct was developed for detection of
protein-protein interactions between USP1 and
Bcr-Abl and for estimation of deubiquitination
state of Bcr-Abl oncoprotein.
Keywords: chronic myeloid leukemia (CML),
Bcr-Abl protein, USP1 protein, deubiquitination
phosphorylation.
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Цель. Анализ связи происхождения животных абердин-ангусской породы с параме
трами их экстерьера и динамики массы тела. Методы. Генеалогический анализ про
водился для определения принадлежности животных к заводским линиям, зоотехни
ческие методы использовались для оценки количественных характеристик животных.
Результаты. В изученной выборке абердин-ангусов лучшими линиями, которые харак
теризовались быстрым и устойчивым набором массы тела до четырехлетнего возрас
та и максимальными суммами баллов по бонитировке, являлись линии Саутхом Экс
тра и Илинмера Леда. Анализ полученных данных и параметров абердин-ангусов США
(база American Angus Association) показал сходную динамику количественных харак
теристик животных. Выводы. Происхождение животного обуславливает его отдельные
количественные признаки, что рекомендуется учитывать перед проведением генети
ческого тестирования.
Ключевые слова: абердин-ангусская порода, генотип, оценка экстерьера, масса
тела.

В

ведение. Одной из широко распространенных пород крупного рогатого
скота мясного направления является абердин-ангусская. Эта классическая британская порода отличается скороспелостью, легкостью отелов, устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, отличным качеством
мяса и высоким выходом массы тела животного, что обусловило ее большую
популярность и широкое распространение во многих странах мира. Численность абердин-ангусов во всем мире оценивается в 50 млн голов, что составляет 10 % от всего поголовья животных мясного направления, которых насчитывается более 520 млн голов [1]. В настоящее время абердин-ангусская порода занимает лидирующие позиции в структуре мясного животноводства
Канады, Австралии, Новой Зеландии и Аргентины, а наиболее многочисленная
группа абердин-ангусов находится на территории США и составила к октябрю
2014 года 298,3 тыс. голов [2].
© А.И. Колесник, А.М. Федота, С.Ю. Рубан, Н.Г. Лысенко, Т.К. Месяц, 2014
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В настоящее время в структуре животноводства Украины численное превосходство сохраняют породы молочного направления, что отражает уровень спроса
на продукты, получаемые от этой отрасли.
К январю 2014 года в Украине насчитывалось 2,5 млн голов коров [3], при этом численность животных специализированных
мясных пород не превышала 5 %. Поголовье животных абердин-ангусской породы
на территории Украины сосредоточено в
47 хозяйствах 14 областей и составляло
6,5 тыс. голов в 2011 году [4]. Мониторинг
пород мясного направления на территории Украины в течение последнего десятилетия проводился как в отношении хозяйственной ценности животных [5–8], так
и в отношении генетической структуры
изучаемых выборок животных [9–12]. Преимущество разведения животных абердин-ангусской породы по сравнению с животными других распространенных в Украине пород мясного направления, таких
как, например, полесская, волынская,
украинская и южная мясная, заключается в
получении говядины более высокого качества с высокой энергетической ценностью, наибольшим содержанием незаменимых аминокислот, хорошими вкусовыми
качествами, обусловленными мраморностью, с наивысшим коэффициентом конверсии энергии корма в прирост массы
тела животного. При этом показатели массы тела животных абердин-ангусской породы меньше, чем у животных других
специализированных пород [8]. Поэтому
приоритетным направлением в селекции
абердин-ангусской породы на территории
Украины становится увеличение выхода
высококачественной говядины, а применение методов молекулярной генетики наряду с приемами традиционной селекции
позволяет сократить сроки достижения
поставленной цели.
В настоящее время анализируются
генные сети, включающие гены, которые

способствуют формированию хозяйственно полезных признаков у животных. Это
гены, аллельные варианты которых положительно коррелируют с увеличением
массы тела и к которым относят гены
лептина (LEP) [11, 13, 14], про-меланин-концентрирующего гормона (PMCH)
[14], гормона роста (GH) [11, 13], адипонектина (ADIPOQ), соматостатина (SST)
[15], инсулиноподобного фактора роста 1
(IGF-1) [16], миостатина (GDF8) [17], а
также гипофизарно-специфического фактора транскрипции (PIT-1) [11]. При соответствующих полиморфных вариантах перечисленных генов регуляция метаболизма направлена на увеличение потребления
кормов и депонирование жировой ткани.
Гены, аллели которых ассоциированы с отложением жировой ткани внутри мышц,
т. е. мраморностью мяса, – гены тиреоглобулина (TG) [18], диацилглицерол O-ацилтрансферазы (DGAT1) [19], анкирина
(ANK1) [20], кортикотропин-рилизинг
гормона (CRH) [21]; гены, контролирующие процесс постмортального протеолиза мышечных волокон, ферментов кальпаин-кальпастатиновой системы, – CAPN1
(большая субъединица μ-кальпаина) и
CAST (кальпастатина) [13].
По мнению ряда авторов, связь между
приведенными группами генов на уровне
взаимодействия продуктов их экспрессии
выражена слабо. Полиморфные варианты
отдельных генов в пределах одной группы
существенно не влияют на проявление
признаков, находящихся под контролем
другой группы генов. Исключение составляют гены кальцийнейрина 1 (RCAN1),
определяющего массу туши и содержание
соединительной ткани (панель вкусовых
качеств), и рецептора кортикотропин-рилизинг гормона (CRHR1), влияющего на
индекс мраморности, общий показатель
нежности мяса и вкусовые параметры,
связанные с прочностью миофибрилл. Поэтому маркерная селекция, направленная
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на совершенствование признаков одной
категории, нейтральна по отношению к
признакам другой категории [22].
Благодаря использованию методов генетического тестирования для прогнозирования качества говядины аллели перечисленных генов могут оказывать существенное влияние на отбор животных
абердин-ангусской породы. Однако перед
проведением молекулярно-генетических
исследований необходимо сформировать
группы животных в зависимости от их происхождения и оценить присущие им количественные характеристики. В связи с
этим целью данной работы стал анализ
связи происхождения животных абердин-ангусской породы с параметрами их
экстерьера и динамики массы тела.
Материалы и методы
Объектом исследования стали животные абердин-ангусской породы ЧП «Агрофирма Свитанок» Харьковской области.
Генеалогические данные и данные о количественных показателях 71 животного,
принадлежащего к семи заводским линиям, собраны в 2013–2014 гг. Проведен
анализ выборки коров из племенного
ядра, в связи с этим все животные в возрасте трех-четырех лет прошли бонитировку по 100-балльной шкале согласно соответствующей инструкции [23]. Оценка
динамики роста проводилась по данным
контрольного взвешивания по массе тела
животного при рождении, в 8, 12, 15 и 18

месяцев, в два, три, четыре года, пять лет
и старше. Полученные данные сравнивались с характеристиками, представленными в базе American Angus Association
(n=15927) [24] и других источниках [25–
27]. Проведена проверка дат на соответствие закону нормального распределения. Сравнение средних величин проводилось с помощью t-критерия Стьюдента.
Для анализа распределения данных использовался критерий Пирсона χ2 [28, 29].
Создание базы данных и расчеты выполнены с помощью программ Microsoft Office Excel 2003 и Statistica 8.0 StatSoft for
Windows.
Результаты и обсуждение
Исследуемая выборка включала животных семи заводских линий: Саутхом
Экстра, Илинмера Леда, Бриалхилл Сау,
Макхери, Раймонда, Райкина и Проспектора. Все животные составляют племенное ядро, по результатам бонитировки животные трех линий были отнесены к классу
элита-рекорд (более 81 баллов по
100-балльной шкале) и четырех линий –
к классу элита (71–80 баллов) (табл. 1).
Максимальную сумму баллов по бонитировке получили животные линии Саутхом Экстра – 84,2 ± 0,5 баллов, параметры
оценки которых статистически значимо
отличались от параметров животных других линий, например от линии Бриалхилл
Сау на 3 балла, или 3,5 % (p = 0,033). Характеристики линии Илинмера Леда сопоставимы с данными линии Саутхом Экстра.

Таблица 1. Результаты бонитировки животных семи заводских линий
Линия

Саутхом Экстра
Илинмера Леда
Бриалхилл Сау
Макхери
Раймонда
Райкина
Проспектора
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n

Возраст при бонитировке, лет

Сумма баллов по бонитировке

9
14
10
10
3
3
22

4,1±0,1
4,0±0,8
4,2±0,1
3,7±0,2
3,6±0,1
3,7±0,1
3,7±0,1

84,2±0,5
82,3±1,0
81,3±1,1
80,0±1,0
79,67±1,33
78,67±0,33
78,05±8,80
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Среднее значение массы тела животных при рождении в выборке в целом составило 29,9 ± 0,6 кг и было значимо меньше, чем в группах абердин-ангусов США и
Польши – 36,6 ± 0,1 кг [25], 36,5 ± 0,2 кг
[26] (p<0,02). Значимые различия между
заводскими линиями по этому параметру
не наблюдаются.
Проведен анализ динамики роста животных всех линий (табл. 2). Среднесуточный прирост массы тела соответствует периоду наиболее интенсивного роста животного – от момента рождения до
200–240-дневного возраста. По этому показателю различия между линиями отсутствуют. Его значение соответствует верхней границе типичного для породы диапазона – 700–800 г [6, 10]. Среднесуточный
привес животных для всей выборки составил 784,3 ± 13,1 г. Для групп животных
абердин-ангусской породы в США
(n = 2305) этот показатель составил
914,6 ± 0,8 г [25], в Польше (n = 310) –
958,7 ± 4,7 г [26].
Оценка динамики роста животных позволила установить две лучшие линии –
Илинмера Леда и Саутхом Экстра (рис. 1).
Животные линий Илинмера Леда и Саутхом Экстра получили высокие баллы по
бонитировке и характеризуются лучшими

Рис. 1. Масса тела животных заводских линий Илинмера Леда (a), Саутхом Экстра (b) и Проспектора (с)
в разных возрастах

показателями прироста массы тела от момента рождения (32,2 кг и 32,1 кг) до
18 месяцев (389,2 кг и 382,1 кг) и до четырех лет (504,5 кг и 522,0 кг). Различия
между животными этих линий обнаружены
по показателям скорости прироста их массы тела: до двухлетнего возраста массу
быстрее набирают животные линии Илинмера Леда, после двух лет – Саутхом Экстра.
При сравнении линий Илинмера Леда и
Проспектора установлены статистически
значимые различия между показателями
массы тела при рождении, в 8, 12, 15,
18 месяцев, в два, три, четыре года, пять
лет и старше (рис. 1). У животных линии
Илинмера Леда отмечена большая масса
тела, чем у животных линии Проспектора в
указанных точках проведения контроля в
среднем на 7–13 %, а после четвертого
года жизни различие по абсолютной массе
одного животного достигает 50–70 кг
(p<0,02). Аналогичные различия наблюдаются между линиями Саутхом Экстра и
Райкина в пользу линии Саутхом Экстра.
Преимущество по показателям массы
тела животных линии Саутхом Экстра составило от 10 до 15 % в возрасте от 12 до
18 месяцев – 30–40 кг, и четырех лет и
старше и достигло 70–80 кг к пятому году
жизни (p<0,05). Животные линий Бриалхилл Сау и Макхери характеризуются
поздним набором массы в возрасте после
четырех лет – масса тела в возрасте пять
лет и старше составила 626,3 кг и 650,3 кг.
Животные линий Проспектора, Райкина и
Раймонда обладали сходными параметрами прироста массы тела.
Анализ динамики массы животных исследуемой и американской выборок [24]
показал отсутствие статистически значимой разницы между ними (df = 8, χ²ст. =
= 11,07, χ²факт. = 9,52, p>0,05) (рис. 2).
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n

9

14

10

10

3

3

22

Линия

Саутхом
Экстра

Илинмера
Леда

Бриалхилл
Сау

Макхери

Раймонда

Райкина

Проспектора

8,86±
0,19

9,00±
0,00

9,00±
0,00

6,80±
0,68

6,20±
0,90

9,14±
0,14

8,00±
0,00

28,50±
0,89

24,33±
3,28

29,67±
1,20

30,00±
0,92

29,70±
1,39

32,14±
1,21

32,22±
2,24

8 мес.

12 мес.

788,42± 204,50± 276,21±
25,78
4,43
4,83

769,83± 198,50± 255,00±
61,13
13,50
5,00

761,88± 208,50± 276,67±
4,76
2,12
1,86

749,05± 202,25± 266,78±
26,05
5,42
3,73

760,95± 203,33± 252,89±
51,59
14,48
10,96

813,27± 230,18± 296,27±
25,35
7,34
7,37

802,30± 225,78± 293,57±
29,01
8,99
4,84

Масса
Возраст
тела при
С/с
животрожде- привес, г
ных, лет
нии, кг

Таблица 2. Динамика роста животных семи заводских линий

311,06±
3,96

297,67±
5,36

306,67±
8,35

312,70±
5,27

322,20±
8,60

343,61±
6,98

338,22±
7,59

15 мес.

348,83±
4,48

347,33±
9,94

346,00±
7,09

358,67±
9,50

365,33±
6,08

389,23±
9,73

382,11±
6,46

18 мес.

403,28±
4,02

392,67±
5,36

398,00±
12,78

403,57±
8,11

420,14±
20,15

432,38±
7,37

436,44±
11,12

два года

Масса тела, кг

четыре
года

426,00± 458,28±
3,81
4,04

407,50± 442,50±
2,50
2,50

421,33± 456,67±
8,76
11,67

439,25± 475,00±
14,07
15,00

489,25± 507,40±
30,45
20,12

459,64± 504,40±
10,09
11,87

469,22± 522,00±
12,78
13,95

три года

489,73±
2,46

481,67±
1,67

485,00±
0,00

650,12±
22,20

626,33±
31,10

556,78±
16,58

548,75±
12,97

пять лет
и>

А.И. Колесник, А.М. Федота, С.Ю. Рубан, Н.Г. Лысенко, Т.К. Месяц
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Рис. 2. Масса тела животных абердин-ангусской породы, представленных в базе American Angus Association [24] (а) и исследуемой выборке (b) в разном
возрасте

Рис. 3. Масса тела животных из группы, для которой изучалась экспрессия генов жирных кислот, США
[27] (а), и исследуемой выборки (b) в разном воз
расте

В соответствии с литературными данными, масса тела животных в двухлетнем
возрасте (MW2) является ранним предиктором их массы в зрелом возрасте (MW),
при этом рекомендуется проводить коррекцию показателя MW по MW2 [24].
В период с 8 месяцев до двух лет масса
тела абердин-ангусов по данным для обеих выборок удвоилась (рис. 2), и прирост
составил 280 кг и 215 кг для животных американской и исследуемой выборок. Подобное увеличение массы тела связано с
интенсивным накоплением жировой ткани
в разных частях тела [27]. Известно, что в
период с 12 до 14 месяцев экспрессия генов C/EBPβ, PPARγ, CPT-1β, отвечающих
за метаболизм жирных кислот, достигает
максимального уровня и снижается к
16 месяцам. Для выборки абердин-ангусов в США с 9 до 12 месяцев масса тела
увеличилась в среднем на 130 кг (n = 16), и
в последующие периоды увеличение массы в среднем составляло 40–50 кг (рис. 3)
[27], при этом индекс мраморности в течение периода с 8 до 16 месяцев увеличивается в два раза с 270 до 548 единиц.
Анализ динамики массы животных исследуемой и еще одной американской
[27] выборок показал отсутствие стати-

стически значимой разницы между ними
(df = 3, χ²ст. = 7,82, χ²факт. = 1,12, p>0,05).
Выводы
В изученной выборке животных абердин-ангусской породы лучшими линиями,
которые характеризовались быстрым и
устойчивым набором массы тела до четырехлетнего возраста и максимальными
суммами баллов по бонитировке, являлись линии Саутхом Экстра и Илинмера
Леда. При сравнении полученных данных с
литературными установлено, что животные абердин-ангусской породы исследуемой и американской выборок по динамике
роста сходны. Таким образом, происхождение животного и принадлежность его к
определенной линии обуславливает отдельные количественные характеристики,
что рекомендуется учитывать перед проведением генетического тестирования.
Список литературы
1. Cattle International Series: Aberdeen-Angus
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://
cattleinternationalseries.weebly.com/aberdeen---angus.html
2. Angus – FAQs: Frequently asked questions
about the world’s largest beef breed registry
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.angus.org/Pub/FAQs.aspx

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

261

А.И. Колесник, А.М. Федота, С.Ю. Рубан, Н.Г. Лысенко, Т.К. Месяц
3. Поголовье КРС в Украине в сентябре сократилось
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://ubr.
ua/market/agricultural-market/pogolove-krs-vukraine-v-sentiabre-sokratilos-310923
4. Доротюк Е.М., Прудніков В.Г., Колісник О.І. Сучасний стан абердин-ангуської породи в Україні
й шляхи її удосконалення // Вісник Полтавської
державної аграрної академії. – 2011. – № 4. –
С. 62–63.
5. Доротюк Е.М., Прудніков В.Г., Колісник О.І. Ріст
і розвиток бичків різних генотипів створюваної української ангуської м’ясної породи // Вісник Полтавської державної аграрної академії. –
2012. – № 4. – С. 46–48.
6. Кадиш В.О. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плідників абердин-ангуської породи: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01. –
с. Чубинське, 2001. – 16 с.
7. Рубан С.Ю., Федота О.М. Напрями організації селекційної роботи в молочному та м’ясному
скотарстві України // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. – К.: Аграр. наука. –
2013. – Вип. 47. – С. 5–13.
8. Свириденко Н. П. Селекційно-господарські особливості великої рогатої худоби м’ясних порід:
автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01. –
с. Чубинське, 2010. – 18 с.
9. Добрянська М.Л. Генетична структура м’ясних
порід великої рогатої худоби за різними типами
ДНК-маркерів: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук:
03.00.15. – с. Чубинське, 2013. – 20 с.
10. Каспров Р.В. Селекційні та господарсько-біологічні особливості тварин різних генотипів абердин-ангуської породи в умовах Поділля: автореф.
дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01. – с. Чубинське,
2009. – 20 с.
11. Копилов К.В. ДНК-діагностика генетичних ресурсів великої рогатої худоби: автореф. дис. ... докт.
с.-г. наук: 03.00.15. – с. Чубинське, 2011. – 36 с.
12. Шкавро Н. М. Використання поліморфізму ДНК
для оцінювання генетичних ресурсів м’ясної худоби: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.15. –
с. Чубинське, 2011. – 20 c.
13. Gill J.L., Bishop S.C., McCorquodale C. et al. Association of selected SNP with carcass and taste
panel assessed meat quality traits in a commercial
population of Aberdeen Angus-sired beef cattle
[Электронный ресурс] / Genetics Selection Evolution. – 2009. – № 41. Режим доступа: http://
www.gsejournal.org/content/41/1/36
14. Carruthers C.R. Comparison of Canadian and
international Angus cattle populations using gene
variants and microsatellites // A Thesis Submitted
to the College of Graduate Studies and Research
in Partial Fulfillment of the Requirements For the
Degree of Master of Science in the Department

262

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

of Animal and Poultry Science University
of Saskatchewan. [Электронный ресурс] /
Saskatoon, SK Canada, 2009. – 77 p. Режим доступа:
http://ecommons.usask.ca/bitstream/
handle/10388/etd-10262009-135855/CCarruthersThesis.pdf
Morsci N.S., Schnabel R.D., Taylor J.F. Association
analysis of adiponectin and somatostatin
polymorphisms on BTA1 with growth and carcass
traits in Angus cattle // Animal Genetics. – 2006. –
№ 37. – P. 554–562.
Trujillo A.I., Peñagaricano F., Grignola M.P. et al.
Using high resolution melting analysis to identify
variation of NPY, LEP and IGF-1 genes in Angus
cattle // Livestock Science. – 2012. – Vol. 146,
№ 2. – P. 193–198.
Gill J.L., Bishop S.C., McCorquodale C. et al.
Associations between the 11-bp deletion in the
myostatin gene and carcass quality in Angus-sired
cattle // Animal Genetics. – 2008. – № 40. – P. 97–
100.
Hou G.-Y., Yuan Z.-R., Zhou H.-L. et al. Association
of thyroglobulin gene variants with carcass and
meat quality traits in beef cattle // Molecular
biology reports. – 2011. – № 38. – P. 4705–4708.
Thaller G., Kühn C., Winter A. et all. DGAT1, a
new positional and functional candidate gene for
intramuscular fat deposition in cattle // Animal
Genetics. – 2003. – № 34. – P. 354–357.
Aslan O., Sweeney T., Mullen A.M., Hamill R.M.
Ankyrin 1 gene promoter are associated with
tenderness and intramuscular fat content [Электронный ресурс] / BMC Genetics. – 2010. – № 11
(111).– P. 1–14. – Режим доступа: http://www.
biomedcentral.com/1471-2156/11/111.
Wibowo T.A., Michal J.J., Jiang Z. Corticotropin
releasing hormone is a promising candidate gene
for marbling and subcutaneous fat depth in beef
cattle // Genome. – 2007. – № 50. – P. 939–945.
Jiang Z., Michal J.J., Chen J. et al. Discovery
of novel genetic networks associated with
19 economically important traits in beef cattle //
International Journal of Biological Sciences. –
2009. – № 5 (6). – P. 528–542.
Мельник Ю.Ф., Пищолка В.А., Литовченко А.М.
та ін. Інструкція з бонітування великої рогатої худоби м’ясних порід. Інструкція з ведення племінного обліку в м’ясному скотарстві. – К.: Арістей,
2007. – 64 с.
Costa R. B., Misztal I., Elzo M. A. et al. Estimation
of genetic parameters for mature weight in Angus
cattle // Journal of Animal Science. – 2011. –
№ 89. – P. 2680–2686.
Shirley K.L., Beckman D.W., Garrick D.J.
Inheritance of pulmonary arterial pressure in
Angus cattle and its correlation with growth //

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

Генеалогический анализ количественных признаков животных абердин-ангусской породы

26.

27.

28.

29.

Journal of Animal Science. – 2008. – № 86. –
P. 815–819.
Szewczuk M., Zych S., Wójcik J., CzerniawskaPiątkowska E. Association of two SNPs in the
coding region of the insulin-like growth factor 1
receptor (IGF1R) gene with growth-related traits
in Angus cattle // Journal of Applied Genetics. –
2013. – № 54. – P. 305–308.
Smith S. B., Go G. W., Johnson B. J. et al. Adipogenic gene expression and fatty acid composition
in subcutaneous adipose tissue depots of Angus
steers between 9 and 16 months of age // Journal
of Animal Science. – 2012. – № 90. – P. 2505–
2514.
Атраментова Л.О., Утєвська О.М. Статистичні методи в біології. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна,
2007. – 288 с.
Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных: Учебник. – М.: Бином, 2007. – 512 с.

Представлена В.С. Коноваловым
Поступила 24.11.2014
ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК
ТВАРИН АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ
О.І. Колісник1, О.М. Федота2, С.Ю. Рубан3,
Н.Г. Лисенко4, Т.К. Місяць2
1 ПП «Агрофірма Світанок»
Україна, 63209, Харківська обл., с. Новоселівка,
вул. К. Маркса, 11
2 Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4
3 Інститут розведення і генетики тварин
імені М.В. Зубця НААН
Україна, 08321, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1
4 ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»
Україна, 61070, м. Харків, Помірки
e-mail: afedota@mail.ru

Мета. Аналіз зв’язку походження тварин
абердин-ангуської породи з параметрами їх
екстер’єру та динаміки маси тіла. Методи. Генеалогічний аналіз проведено з метою визначення належності тварин до заводських ліній,
зоотехнічні методи використано для оцінки
кількісних характеристик тварин. Результати. У дослідженій вибірці абердин-ангусів кращими лініями, що характеризувались швидким
і стійким набором маси тіла до чотирирічного
віку і максимальними сумами балів за результатами бонітування, є лінії Саутхом Екстра й

Ілінмера Леда. Аналіз отриманих даних і параметрів абердин-ангусів США (база American
Angus Association) показав подібну динаміку
кількісних характеристик тварин. Висновки.
Походження тварини обумовлює її окремі кількісні ознаки, що рекомендується враховувати
перед проведенням генетичного тестування.
Ключові слова: абердин-ангуська порода, генотип, оцінка екстер’єру, маса тіла.
Genealogical analysis of quantitative
traits in Aberdeen-Angus
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Aim. Analysis of animals’ origin within Aberdeen Angus breed in relation to the parameters of exterior and body weight dynamics. Me
thods. Genealogical analysis was conducted to
allocate the animals into appropriate lines; livestock valuation methods were used to measure
the quantitative physical characteristics of the
animals. Results. Within the sample of Angus
breed studied the best lines are the Sauthom Extra and the Ilinmera Leda, being characterized
by rapid and steady weight gain until four years
of age and the best livestock judging scores.
Analysis of the received data and data obtained
for US Angus population (American Angus Association database) showed the similar pattern of
animals’ quantitative characteristics. Conclusions. The animal’s origin determines its individual quantitative traits, it should be taken into
account prior to genetic testing.
Keywords: Aberdeen-Angus breed, genotype,
exterior evaluation, body weight.
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Целью обзора явилось обобщение данных эпидемиологических и цитогенетических
исследований, свидетельствующих о том, что ионизирующая радиация является од
ним из этиологических факторов возникновения рака. Обширный экспериментальный
материал и клинические наблюдения показали, что под влиянием облучения злокаче
ственные новообразования могут развиваться практически во всех органах и тканях в
зависимости от их радиочувствительности. Многие загрязнители окружающей среды,
в том числе оксиды азота, могут угнетать процессы пострадиационного восстановле
ния, тем самым повышая риск возникновения рака радиационного генеза. Поскольку
для выявления онкологических заболеваний в области действия малых доз облучения
необходимы широкомасштабные эпидемиологические исследования, то обоснованно
предлагается использовать хромосомные аберрации в лимфоцитах периферической
крови человека как «золотой стандарт» биологической дозиметрии, так и в качестве
доклинического маркера возникновения рака у конкретного индивида. Акцентируется
внимание на том, что расширение экологического потенциального риска техногенного
характера предполагает дальнейшее усовершенствование законодательства Украины
в отношении мероприятий, направленных на защиту права индивида на радиационную
безопасность.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, рак, эпидемиология, цитогенетические
эффекты, радиочувствительность хромосом.

К

анцерогенное влияние ионизирующих излучений (ИИ) привлекает в последнее время внимание специалистов, разрабатывающих методы профилактики рака [1–3]. Важный вклад в определение роли радиационного фактора в генезе рака внесли эпидемиологические исследования. ВОЗ дает дефиницию
эпидемиологических исследований как «изучение распределения и детерминант этапов, связанных со здоровьем … и применение такого изучения для конт
роля за проблемами здоровья» [4, 5]. «Применение для контроля…» по сути
объясняет главную цель эпидемиологии, а именно – повысить, защитить и восстановить здоровье населения.
© Э. А. Дёмина, 2014
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Целью обзора явилось обобщение данных эпидемиологических и цитогенетических исследований, свидетельствующих о
том, что ионизирующая радиация является
одним из этиологических факторов возникновения рака.
Обширный экспериментальный материал и клинические наблюдения показали,
что под влиянием облучения злокачественные новообразования (ЗНО) могут развиваться практически во всех органах. При
этом ионизирующие излучения (ИИ) в зависимости от их вида, режима воздействия
(тотального или локального, однократного
или фракционированного, острого или
хронического) вызывают самые разно
образные опухоли и лейкозы [6].
Первые сведения о связи развития рака
легкого с работой на урановых рудниках
были опубликованы в 1859 г. Первые случаи рака кожи, индуцированные рентгеновским излучением, были описаны немецким рентгенологом Х. Фрибеном в
1902 г., то есть уже через 6 лет после открытия В.К. Рентгеном Х-лучей. Несколько
позже появились данные о возникновении
рака кожи у рентгенологов и радиологов.
Одним из распространенных в то время
источников облучения являлись часы со
светящимся циферблатом. В 1929 г. описаны случаи развития остеогенной саркомы у работниц часового завода, которые
покрывали циферблаты люминофором.
Обычно при изготовлении таких часов

использовали радий, что приводило к облучению всего организма, хотя на расстоянии 1 м от циферблата оно было в 10 000
раз слабее, чем на расстоянии 1 см [6].
В 1950 г. зарегистрировано увеличение
частоты лейкозов среди радиологов США.
Наблюдались случаи развития ЗНО прямой
кишки, мочевого пузыря после лучевой терапии больных раком шейки матки [7].
У работников, занятых в производстве
рентгеновских трубок, также наблюдались
случаи возникновения рака кожи (табл. 1)
[1]. В Гамбурге в 1936 г. перед зданием
Рентгеновского института был открыт памятник с надписью: «Рентгенологам и радиологам всех наций…, пожертвовавшим
своей жизнью в борьбе против болезней
своих ближних. Они героически прокладывали путь для эффективного и безопасного применения рентгеновских лучей
и радия в медицине. Слава их бессмертна». На памятнике в алфавитном порядке
высечены имена 169 человек, погибших к
тому времени от мучительных радиационных последствий.
Систематическое тщательное изучение
последствий воздействия ИИ на здоровье
человека началось только в 50-е годы
прошлого столетия, то есть через 5 лет после атомной бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки.
В настоящее время широкое распространение ядерных технологий привело к
значительному расширению круга лиц,

Таблица 1. Исследования, на основании которых впервые установлена связь между воздействием
ионизирующего излучения и развитием рака [1]
Авторы

Greenhow, 1859
Harting F.H.,
Hesse W., 1879
Frieben, AlbersSchonberg,
1905–1914
Martland et al.,
1917–1929

Онкологические
заболевания

Радиационный фактор,
характер выполняемых работ

Рак легкого
Рак легкого, кожи,
гемобластозы
Рак кожи

Работа на урановых рудниках
Работа на урановых рудниках (радий, торий)

Остеогенная саркома

Рентгенологи, радиотерапевты и работники,
занятые в производстве рентгеновских трубок
(рентгеновские лучи)
Работа на часовом заводе – покрытие циферблата часов люминофором (радий)
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подвергающихся радиационному воздействию. К этой категории населения относят
работников атомной промышленности,
ликвидаторов последствий радиационных
аварий на атомных электростанциях, предприятиях по обогащению и переработке
ядерного топлива, жителей районов, загрязненных радионуклидами вследствие
таких аварий.
Было установлено, что облучение людей, занятых на подземной добыче полезных ископаемых (в частности, урановых
руд), работающих в сфере действия ИИ в
медицинских учреждениях, на самолетах и
службе контроля за пассажирами в аэропортах, пограничных пунктах таможенного
контроля и т. д., может являться причиной
возникновения рака органов дыхания,
кожи, гемобластозов и онкологических заболеваний других локализаций [1, 8].
Особого внимания исследователей заслуживает монография Москалева Ю.И.
[7], в которой автор детально и глубоко
проанализировал результаты радиационно-эпидемиологических исследований и
причинную связь возникновения рака радиационного генеза различных локализаций с характеристикой источников ИИ.
Возникновение канцерогенных эффектов ИИ исследователи связывают с радиочувствительностью различных органов и
тканей. Например, органы дыхания являются уязвимой мишенью как при внешнем,
так и внутреннем облучении – вдыхании
радионуклидов в виде газа, аэрозолей,
пыли, особенно соединений с низкой растворимостью, которые длительно задерживаются в паренхиме легких. При этом
эпителий верхних дыхательных путей вероятно является относительно радиорезистентным [7]. В эпидемиологических исследованиях, выполненных на когорте работников первого в России предприятия
атомной промышленности «Маяк», которые подверглись воздействию плутония-239 и внешнего гамма-облучения,
установлен повышенный риск развития
266

рака легкого [9]. При анализе риска развития отдельных гистологических типов рака
легкого среди представителей данной когорты обнаружена более выраженная связь
аденокарциномы и плоскоклеточного рака
с инкорпорацией плутония-239. В этом исследовании также получены данные, свидетельствующие о важной роли эпигенетических механизмов развития рака – аномального метилирования, в нарушении
эпигенетической регуляции регуляторных
генов канцерогенеза при облучении.
В многочисленных исследованиях показано, что природный источник излучения
радон играет определенную роль в возникновении дополнительных случаев рака легкого [10–12 и др.]. Высокая концентрация
радона в жилых помещениях и курение при
сочетанном воздействии на организм человека является более весомой причиной
рака легкого, чем влияние на организм человека каждого из факторов в отдельности.
В этом отношении значительная роль принадлежит содержащемуся в табаке 210Ро,
поскольку излучаемые им α-частицы могут
индуцировать в клетках легочной ткани в
тысячи раз больше свободных радикалов
по сравнению с химическими мутагенами.
Считают, что радон и его производные
играют роль инициаторов, а курение – промотора радиационного канцерогенеза.
Воздействие радона на организм человека рассматривается как «преимущественная причина возникновения онкозаболеваний» [12]. Однако до сих пор «эпидемиологические исследования влияния
радона на онкологическую заболеваемость населения в Украине не проводились» [11].
Отдельного внимания заслуживают работы, в которых исследовалась связь возникновения лейкозов с воздействием ИИ.
Первые случаи повышенного риска развития лейкозов у лиц, переживших атомную
бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки,
выявлены через 5 лет после облучения.
Наиболее высокая частота лейкозов отме-
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чена у жителей Хиросимы, облученных в
дозе 1,0 Гр [13].
В Украине в 2008 г. у 1262 больных был
выявлен хронический лимфолейкоз (ХЛЛ),
а общая заболеваемость составила 3,28 на
100 000 взрослого населения [14]. Среди
110 тыс. участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской
атомной электростанции (ЧАЭС) из 6 регионов Украины обнаружена повышенная
частота ХЛЛ, особенно у лиц с документированными значениями поглощенных доз
свыше 100 мЗв [15].
Выявлены клинические особенности
течения ХЛЛ радиационного генеза: более
молодой возраст заболевших и агрессивное течение болезни, менее эффективная
противоопухолевая терапия [16].
Если ранее роль ИИ в развитии ХЛЛ отрицалась, то в последние годы вопросам
радиационной этиологии данного заболевания стали уделять повышенное внимание [17–20]. Возникновение дополнительных к спонтанному уровню случаев радиогенных лейкозов относят к стохастическим
эффектам. Их частота зависит от характеристики облучения: вида ИИ, величины поглощенной дозы, мощности и пространственно-временного распределения дозы.
При развитии заболевания также имеют
значение пол, возраст, функциональное
состояние органов и систем, пролиферативная активность клеток-мишеней, наличие и направленность действия сопутствующих модифицирующих факторов.
Установлена ассоциативная связь между полиморфными вариантами генов белков XRCC1, XPD, XRCC3 и возникновением
ХЛЛ у лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС [16]. Исследована частота
хромосомных аберраций стабильного типа
в лимфоцитах периферической крови
больных лейкозами и жителей территорий,
загрязненных радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС [21]. Частота стабильных аберраций хромосом – лучевых маркеров – у больных лейкозами была наиболее

высокой: 12,6±1,42/100 лимфоцитов. На
начальном участке кривой «доза-эффект»
частоты лейкозов отмечают плато, протяженность которого возрастает со снижением мощности дозы [22]. Автор работы
объясняет наблюдаемый характер дозовой
зависимости частоты лейкозов тем, что в
области малых доз ИИ превалируют процессы репарации и элиминации наиболее
поврежденных клеток, а в области больших
доз – кластерные повреждения, оксидативный стресс, нестабильность генома,
ведущие к усилению радиационных повреждений, гибели и малигнизации клеток.
Среди персонала производственного
объединения «Маяк» (Россия), подвергшегося облучению в дозах свыше 4,0 Гр, установлен более короткий латентный период
развития лейкозов (2–5 лет от начала облучения) в отличие от ожидаемого, рассчитанного на основании данных исследований когорты жертв атомных бомбардировок городов Японии [23]. Эффекты
«ранних» лейкозов связаны с массовой гибелью клеток и имеют пороговый характер.
Полагают, что интенсификация костномозгового кроветворения ограничивает потенциал репаративных процессов, обу
словливая более раннее развитие канцерогенных эффектов.
Печень – орган с медленно пролиферирующими клетками, и поэтому радиационно-индуцированные повреждения проявляются со временем. В течение длительного периода было неясно, является ли
печень радиорезистентным органом, в
связи с чем риск развития рака печени радиационного генеза недооценивали. Однако еще в прошлом веке в эксперименте
[24] и в клинике [25] описаны случаи агрессивного течения острой лучевой болезни,
не поддающиеся традиционной терапии и
несовместимые с жизнью вследствие радиационного поражения паренхимы печени. Более высокая радиочувствительность
печени отмечается при облучении всего
органа [26].
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Достоверные данные о развитии рака
печени радиационного генеза получены
при обследовании больных, которым в молодом возрасте с диагностической целью
вводили рентгеноконтрастный препарат
торотраст при спленопортографии. Торотраст – коллоидный препарат 232ThO2.
Содержащийся в нем торий является α-излучателем. Концентрируется в мононуклеарных фагоцитах и остается в них на всю
жизнь. 60 % препарата депонируется в печени, 30 % – в селезенке и 10 % – в красном
ростке костного мозга. Установлена прямая корреляция между дозой облучения и
частотой рака печени, латентный период
развития которого составлял 20–25 лет
[27]. Оценка канцерогенного эффекта рентгеноконтрастного препарата торотраста
может служить примером использования
биомаркеров в радиационно-эпидемиологических исследованиях [28]. Анализ мутаций в гене р53 и утраты гетерозиготности в
локусе 17р в опухолях печени, индуцированных торотрастом, позволил выявить соответствующую делецию (характерную для
облученных клеток). Из-за частых случаев
возникновения радиогенного рака печени
использование данного препарата в рентгенологии было запрещено, однако и в
последующие десятилетия в литературе

продолжали появляться сообщения о развитии рака различных локализаций вследствие использования этого агента, что
подтверждало радиационный характер онкологической патологии. В настоящее время ведущие онкологи Украины утверждают,
что этиология рака печени остается неизвестной [29].
Заболеваемость раком поджелудочной
железы в Украине в последние годы возросла [29]. В связи с обильной васкуляризацией поджелудочной железы течение заболевания имеет выраженный агрессивный характер. Уже на ранних этапах
развития опухоли метастазы обнаруживаются в регионарных лимфатических узлах у
90 % больных. Диагностика из-за поздней
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обращаемости в большинстве случаев является запоздалой. Определенное время
поджелудочную железу относили к радиорезистентным органам [30]. Позже были
описаны случаи увеличения частоты развития карцином поджелудочной железы
через 5 лет после терапевтического облучения больных лимфомами и раком шейки
матки. Злоупотребление алкоголем способствовало повышению частоты развития
радиогенного рака поджелудочной железы
[31].
Среди органов мочевыделительной
системы наиболее радиочувствительны
почки с поздней реакцией на облучение,
наименее – мочеточники [26]. У лиц, которых обследовали с использованием упомянутого выше препарата торотраста, впоследствии отмечалась повышенная частота рака почек. Описаны случаи развития
вторичных опухолей почек у онкологических больных после терапевтического облучения по поводу первичного рака печени
[32].
Заболеваемость населения Украины
первичными злокачественными новообразованиями костей составляет 1–1,5 % в
структуре онкологической патологии (1–
1,2 случаев на 100 тыс. населения) [29].
Опухоли костей и мягких тканей возникают
при локальном облучении, а опухоли других локализаций, как правило, при тотальном; при этом исследователи придерживаются мнения, что величина канцерогенной
дозы локального облучения может превышать 10,0 Гр [33]. В пролиферативном
состоянии (в детском возрасте либо при
заживлении переломов) радиочувствительность костной ткани повышается. Наиболее радиочувствительны пролиферирующие клетки в зонах роста костей.
Установлена положительная корреляция между количеством красного костного
мозга в костной ткани и частотой развития
радиогенных опухолей. Остеосаркомы
чаще возникают в местах с большей плотностью костных клеток и их предшествен-
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ников в красном костном мозге. Для остео
саркомы характерен длительный латентный период – порядка 10–20 лет после
облучения.
ИИ является одним из этиологических
факторов риска развития рака грудной железы (РГЖ) с латентным периодом 10 и более лет [7]. У больных, подвергавшихся неоднократной рентгеноскопии органов
грудной клетки, риск развития РГЖ возрастал по мере увеличения числа этих
диагностических процедур.
Облучение здоровых органов и тканей в
процессе лучевой терапии онкологических
больных может обусловить развитие вторичного рака радиационного генеза [26,
34, 35]. По данным [36], до 10 % вторичных
опухолей в зависимости от пола и возраста
онкологических больных развиваются
вследствие терапевтического облучения

первичных ЗНО. Использование новейших
технологий в радиационной онкологии позволяет жестко формировать дозные поля
с минимальным захватом нормальных тканей, что гарантирует снижение частоты и
тяжести постлучевых осложнений. Однако
это не решает проблему преодоления резистентности опухолей [37].
После лучевой терапии 30 000 больных по поводу опухолей головы и шеи в
20 % случаев развились вторичные опухоли [38]. Подавляющее большинство
вторичных опухолей развивается в тканях
и органах, которые обычно не защищаются, но характеризуются высоким риском
радиационного канцерогенеза (например, 
головной мозг, соединительная
ткань). Следует учитывать, что ранние реакции на облучение характерны для пролиферирующих быстро обновляющихся
тканей [26]. Облучение органов, расположенных вне опухолевой мишени, зачастую носит гомогенный характер, а
средняя локальная доза на орган составляет всего лишь несколько Грей. Именно
в этих органах механизмы радиационного
канцерогенеза играют доминирующую

роль. Наиболее критическими органами
при облучении в диапазоне низких доз являются легкие, желудок, кишечник, грудная железа, головной мозг, мягкие ткани,
особенно у пациентов детского возраста.
Важную роль играет также оценка степени гетерогенности распределения дозы
ИИ в указанных критических органах и
тканях. У детей риск развития вторичной
опухоли после лучевой терапии возрастает в 19 раз [39]. В исследовании [40]
установлено, что у детей через 9 лет после лучевой терапии диагностирована
вторичная глиома. Наиболее существенным фактором риска явилась величина
поглощенной дозы при облучении участков головного мозга, в которых впоследствии развились опухоли. Максимальная
степень канцерогенного риска отмечалась, когда средняя доза на головной
мозг превышала 30,0 Гр. В цитируемой
работе отмечается также значительный
риск развития вторичной глиомы у детей,
получавших курс лучевой терапии в возрасте до 5 лет, что авторы связывают с
высокой радиочувствительностью клеток
головного мозга растущего организма.
После проведения лучевой терапии в
детском возрасте в течение первых десяти
лет развиваются, в основном, лейкозы, а в
более отдаленные сроки – солидные опухоли. К факторам, влияющим на величину
канцерогенного риска, относят значение
поглощенной дозы излучения и характер ее
распределения, а также параметры объема мишени.
Обозначено, по крайней мере, не менее
трех различных механизмов радиационного канцерогенеза, ответственных за развитие вторичных опухолей после лучевой
терапии, зависимых от возраста и пола онкологических больных, пространственно-временного распределения дозы облучения, специфических особенностей и
биологии опухоли, а также от хронического
воспаления [26].
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Риск развития вторичной опухоли после лучевой терапии может повышаться за
счет дополнительного воздействия канцерогенов или генетической предрасположенности, которая определяется характером генной мутации; например, мутации в
гене Rb (развитие ретинобластомы и остео
саркомы), BRCA1 (РГЖ, рак яичников)
[41].
Необходимо проведение исследований
с целью оценки риска развития вторичного
рака в зависимости от методов лучевой терапии, особенно при конформном и модулированном по интенсивности облучении
[37, 42].
Многие загрязнители окружающей
среды, в том числе оксиды азота, могут частично угнетать процессы пострадиационного восстановления, тем самым повышая
риск развития рака радиогенного генеза
[43, 44]. Поэтому расчеты рисков влияния
малых доз ИИ должны проводиться с учетом влияния синергизма при дополнительном воздействии химических соединений,
металлов и т. д.
Таким образом, анализ данных эпидемиологических исследований свидетельствует о том, что воздействие ИИ на уровне
генома, клеток, тканей, органов и организма человека в целом ассоциирует с повышением частоты онкологических заболеваний. Однако существуют определенные
сложности проведения радиационно-эпидемиологических исследований. Этот факт
был отмечен на 58 сессии Научного комитета ООН по оценке действия атомной радиации, которая состоялась в мае 2011 г.
в Вене и была посвящена актуальным
проблемам радиационной безопасности
[45].
Основное внимание было уделено
изменениям стохастической природы в области воздействия малых доз и малых
мощностей доз и тем неопределенностям,
которые сопровождают проведение радиационно-эпидемиологических исследований.
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К вышеуказанным неопределенностям
следует в первую очередь отнести:
– необходимость продолжительного
наблюдения за экспонированной когортой
в связи с длительным латентным периодом
между облучением и клиническим проявлением опухолевой патологии;
– достоверность системы регистрации
причин смертности;
– сложность оценки величины суммарной дозы облучения и ее пространственно-временного распределения для каждого индивидуума;
– выбор адекватной группы сравнения;
например, при анкилозирующем спондилите часто наблюдаются изъязвления слизистой толстой кишки, что увеличивает
частоту рака. У больных с гипертиреозом
повышен риск развития лейкоза и т. д. Эти
наблюдения необходимо учитывать при
оценке отдаленных стохастических эффектов у облученных лиц [46].
Источниками неопределенностей могут быть также дефекты дозиметрических
измерений, некоторые методические недостатки публикаций Международного комитета по радиационной защите, несовершенство предлагаемых дозиметрических
моделей и концепций, недостаточные
выборки и статистическая мощность ис
следований и др. В ряде случаев радиобиологические исследования служат единственной основой для интерпретации эпидемиологических данных.
Согласно современным представлениям, нарушение стабильности и сбалансированности генома человека под в лиянием
облучения может привести к аномальной
дифференциации и злокачественной
трансформации клеток. Накопление хромосомных аберраций в клеточных популяциях может инициировать беспрерывную и
самоподдерживающуюся изменчивость,
являющуюся потенциальным фактором
радиационного канцерогенеза.
Поскольку для выявления онкологических заболеваний в области действия
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малых доз ИИ необходимы широкомасштабные эпидемиологические исследования, то обоснованно предлагается использовать цитогенетические показатели –
хромосомные аберрации в лимфоцитах
периферической крови (ЛПК) человека как
«золотой стандарт» биологической дозиметрии [47–49], так и в качестве доклинического маркера возникновения рака у конкретного индивида [50, 51]. Еще в 1914 г.
немецкий биолог Т. Бовери предложил гипотезу «мишени», согласно которой «причиной развития опухолей являются повреждения особо чувствительных структур
клетки – хромосом». Эти повреждения могут проявляться в виде утраты части генетической информации, появления ошибочной или дополнительной информации в
структуре ДНК. Гипотеза Т. Бовери, более
известная как теория онкогена, лежит в основе современных представлений о механизме канцерогенеза.
Часть аберраций обменного типа, например дицентрические и кольцевые хромосомы, ответственные за гибель клеток.
Транслокации, инверсии стабильны в ряду
клеточных поколений и могут давать клоны
предраковых клеток [52, 53]. В работе [54]
изучено влияние профессионального облучения на уровень спонтанных цитогенетических повреждений в лимфоцитах крови работников, связанных с переработкой
и утилизацией радиоактивных веществ.
Обнаружено достоверное увеличение числа аберрантных лимфоцитов с 3 и более
микроядрами. В исследовании [55] установлена ассоциация между повышенной
частотой хромосомных аберраций в лимфоцитах крови 1455 пациентов и риском
развития рака.
С учетом данных литературы и собственного многолетнего опыта мы обоснованно считаем, что наиболее плодотворным является комплексный подход к изучению проблемы радиогенного рака: анализ
данных
радиационно-эпидемиологических исследований, подкрепленный аргу-

ментами, полученными в лабораторных условиях. Ниже мы приводим результаты
выполненного нами цитогенетического обследования участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) с оценкой интегрального
показателя лучевого повреждения организма – хромосомных аберраций в наиболее радиочувствительных клетках человека – лимфоцитах крови (табл. 2) [56].
Установлено, что несмотря на отдаленные сроки цитогенетического обследования и связанную с этим элиминацию значительной части лучевых маркеров (в том
числе дицентриков, центрических колец)
из циркулирующего пула периферической
крови, только в группе ликвидаторов со
ЗНО сохраняется зависимость «доза-эффект» для цитогенетических показателей –
коэффициенты корреляции дицентрических хромосом и центрических колец с дозой облучения составляют 0,59 и 0,56,
соответственно (табл. 2). Это значительно
превышает значения соответствующих
коэффициентов в группах УЛПА с заболеваниями неонкологической природы. Таким образом, полученные цитогенетические данные указывают на радиогенный
характер рака, развившегося у лиц, облученных вследствие аварии на ЧАЭС.
Проявление генетической нестабильности у потомков облученных клеток в
связи с доминирующей ролью генных и
хромосомных мутаций в индукции опухолей, в том числе вторичных, свидетельствует о значении «эффекта прохожего»
или «bystander effect» в развитии радиационного канцерогенеза [57]. Это феномен, при котором в клетках, непосредственно не подвергнутых облучению, обнаруживаются повреждения. В свою очередь,
это может свидетельствовать о том, что
при воздействии ИИ даже в малых дозах
риск развития канцерогенеза в отдаленные сроки после облучения на единицу
дозы за счет развития радиационно-индуцированной нестабильности генома у по-
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции цитогенетических показателей с документированной дозой
облучения УЛПА на ЧАЭС и заболеваниями различных классов
Цитогенетический показатель на 100 клеток

Частота клеток с аберрациями, %
Общая частота аберраций хромосом
Частота хроматидных аберраций
Частота хромосомных аберраций
Частота парных фрагментов
Частота ацентрических колец
Частота центрических колец
Частота дицентриков
Частота аномальных моноцентриков

Коэффициенты корреляции,
классы заболеваний*
2
3
4

1

0,442
0,412
-0,097
0,572
0,224
0,385
0,561
0,594
-0,188

0,198
0,166
0,191
-0,027
-0,004
-0,168
-0,215
0,152
-0,020

0,290
0,174
0,194
0,262
0,209
0,023
-0028
0,094
0,375

0,172
0,176
-0,149
0,206
0,159
-0,010
-0,010
0,100
0,167

5

0,220
0,146
0,078
0,153
0,107
-0,072
-0,105
0,110
0,158

П р и м е ч а н и е . * Классы заболеваний: 1 – ЗНО; 2 – заболевания нервной системы; 3 – заболевания системы
кровообращения; 4 – заболевания органов пищеварения; 5 – другие заболевания.

томков облученных и необлученных клеток
может быть значительно выше, чем при
воздействии более высоких доз [58].
Следует отметить, что эпидемиология
рака на основании данных post factum дает
обобщенную оценку реализации вероятности развития этой патологии. При этом не
учитывается индивидуальная радиационная чувствительность (ИРЧ) конкретного
человека. Этот пробел можно преодолеть
благодаря использованию арсенала биомаркеров, применяемых в эпидемиологии,
а также оценке ИРЧ с помощью цитогенетического метода G2-radiation sensitivity
assay, по крайней мере, для лиц, занятых в
сфере действия ИИ [59].
Расширение экологического потенциального риска техногенного характера
предполагает дальнейшее усовершенствование законодательства Украины в отношении мероприятий, направленных на
защиту права на личную экологическую, в
том числе радиационную, безопасность
[60].
Выводы
Анализ данных эпидемиологических и
цитогенетических исследований свидетельствует о том, что ионизирующая ра272

диация является одним из этиологических
факторов развития рака. Радиационное
воздействие на организм человека в диапазоне малых доз является канцерогенно
небезопасным и с учетом сложившейся радиоэкологической ситуации в Украине
вследствие Чернобыльской катастрофы

диктует необходимость усовершенствования стратегии эффективной первичной
профилактики радиогенного рака на индивидуальном уровне и оказания соответствующей адресной медицинской помощи
с использованием результатов цитогенетического обследования.
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ВИПРОМІНЮВАНЬ (ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ
ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
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Інститут експериментальної патології, онкології
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Мета огляду – узагальнення даних епідеміологічних та цитогенетичних досліджень, які свідчать про те, що іонізуюча радіація є одним з етіо
логічних факторів виникнення раку. Великий
експериментальний матеріал та клінічні спостереження показали, що під впливом опромінення злоякісні новоутворення можуть виникати практично у всіх органах і тканинах
залежно від їх радіочутливості. Багато забруднювачів довкілля, у тому числі оксиди азоту, можуть пригнічувати процеси післярадіаційного відновлення, підвищуючи ризик виникнення
раку радіаційного ґенезу. Оскільки для виявлення онкологічних захворювань за дії малих
доз 
опромінення необхідні широкомасштабні епідеміологічні дослідження, то обґрунтовано пропонується використовувати хромосомні
аберації у лімфоцитах периферичної крові лю-

дини як «золотий стандарт» біологічної дозиметрії, так і в якості доклінічного маркера виникнення раку у конкретного індивіда. Акцентується увага на тому, що розширення екологічного
потенціального ризику техногенного характеру
передбачає подальше удосконалення законодавства України стосовно захисту права індивіда на радіаційну безпеку.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, рак, епідеміологія, цитогенетичні ефекти,
радіочутливість хромосом.
CARCINOGENIC EFFECTS OF IONIZING
RADIATION (EPIDEMIOLOGICAL
AND CYTOGENETIC CASE STUDIES)
E.A. Domina
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of NAS of Ukraine
Ukraine, 03022, Kyiv, Vasilkivska str., 45
e-mail: edjomina@ukr.net

The aim of the review is the compilation of data
from epidemiological and cytogenetic studies
showing that ionizing radiation is one of the etiological factors of cancer. Extensive experimental
data and clinical observations have shown that
radiation-induced malignancies can develop in
almost all organs and tissues according to their
radiosensitivity. Many environmental pollutants,
including nitrogen oxides, may inhibit radiation recovery processes, thereby increasing the
risk of radiation cancer genesis. Since to reveal
cancer within low-dose irradiation effects largescale epidemiological studies are needed, then
well-founded conjecture is to use chromosome
aberrations in human peripheral blood lymphocytes as the «gold standard» of biological dosimetry and as a preclinical marker of cancer in
a particular individual. Attention is drawn to the
fact that the expansion of the environmental potential risk of technological nature suggests further improvement of Ukraine legislation relative
to measures at protecting the rights of the individual to radiation safety.
Keywords: ionizing irradiation, cancer, epidemiology, cytogenetic effects, radiosensitivity of
chromosomes.
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Парадигмы наследования и их роль
в создании инновационных технологий
селекции растений
В.А. Драгавцев1, С.И. Малецкий2
1 Агрофизический институт ФАНО
Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский просп., 14
e-mail: dravial@mail.ru
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Россия, 630090, г. Новосибирск, просп. акад. Лаврентьева, 10
e-mail: stas@bionet.nsc.ru

В.А. Драгавцев, С.И. Малецкий

Цель. Показать возрастающую роль эпигенетической парадигмы для развития новых
представлений о наследственности и изменчивости организмов и ее значение в созда
нии инновационных технологий селекции. Методы. Анализ истории смены парадигм в
учении о наследственности. Описание обнаружения нового важного феномена эпиге
нетической организации количественных признаков – смены спектра генов под одним
и тем же признаком при смене лим-фактора внешней среды. Результаты. Новое зна
ние о природе и механизмах эколого-генетического «устройства» компонентов про
дуктивности позволяет прогнозировать эффекты взаимодействия «генотип-среда»,
появление трансгрессий и экологически зависимого гетерозиса, сдвиги доминирова
ния количественных признаков, знаков и величин генотипических корреляций и другие
характеристики, необходимые для быстрого и эффективного конструирования новых
сортов с высокой продуктивностью, устойчивостью и качеством продукции.
Ключевые слова: парадигмы наследования, эколого-генетическая природа количе
ственных признаков.

«Я, конечно, знаю, что вся генетика основана на предположении
о высокой точности и воспроизводимости действия генов.
Такое ложное предположение могло возникнуть из-за того, что нет
никаких доказательств, подтверждающих, что в генетических
экспериментах измеряется первичное действие генов»
(Г. Кэксер [1], С. 61)
«К сожалению, у современных генетиков нет мостов с практиче
ской селекцией»
(М.В. Келдыш [2], C. 63)
Введение. Основные парадигмы наследования
«Парадигма устанавливает те первичные отношения, в соответствии с которыми формулируются аксиомы, определяются понятия, протекают
размышления и строятся теории» [3]. «Смены парадигм – это исторические
революции в науке» [4].
В XIX и XX веках в истории биологии происходила смена парадигм, выражающих представления о природе биологических процессов, лежащих в осно© В.А. Драгавцев, С.И. Малецкий, 2014
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ве наследственности и изменчивости организмов. До появления генетики существовали организмоцентрическая (ОЦП) и
видоцентрическая (ВЦП) парадигмы. В ХХ
веке к ним добавились геноцентрическая
(ГЦП) и эпигенетическая (ЭГП) парадигмы. Особо выделим биосфероцентрическую парадигму жизни (БЦПЖ) В.И. Вер
надского [5]. Названные парадигмальные
установки – комплексные концепции, они
не являются полностью взаимоисключающими, но каждая из них позволяет давать
неидентичные интерпретации одним и тем
же явлениям и процессам природы. Они
акцентируют внимание на тех или иных
представлениях о предмете, которые
складывались в прошлом и складываются
сейчас в научном сознании естествоиспытателя. Так, «согласно ОЦП, наследственность – это воспроизводство
потомками признаков родителей («подоб
ное порождает подобное»), т. е. наследственность рассматривалась как последовательность в череде поколений онтогенетических процессов, формирующих во
времени ткани, органы и другие структуры, из которых состоит целостный организм. В рамках ОЦП – наследственность
это слитное свойство, присущее организму как целому, а не отдельным его частям
[5].
На рубеже XIX–ХХ веков возникла новая концепция наследственности – менделизм, исследующая дискретные факторы
наследственности, т. е. возникла ГЦП.
Наиболее универсальна БЦПЖ – парадигма жизни В.И. Вернадского, сформулированная им в рамках учения о биосфере и живом веществе Планеты. На наш
взгляд, самая существенная часть этой парадигмы – особая роль пространственных
(геометрических) свойств живого вещества Планеты. В частности, Вернадский
особо выделил роль симметрии и диссимметрии органических молекул. Другими
словами, симметрия и диссимметрия ор-

ганических молекул рассматривается им
не как отдельное свойство растения или
животного, а как фундаментальная характеристика живого вещества, адекватная
таким понятиям как материя или энергия.
БЦПЖ в едином реестре рассматривает
геометрию живого вещества и диссиммет
рию его молекул, принципы симметризации на разных уровнях организации природных тел, начиная с атомного и молекулярного и кончая планетарным, включая
при этом также всю совокупность био
сферных процессов. Такой подход исключает противопоставление внутреннего и
внешнего и рассматривает в рамках БЦПЖ
единый процесс реализации жизненной
программы.
Селекция растений
Селекция растений – набор технологий
и методов создания новых сортов и гибридов растений, обладающих нужными экономически значимыми свойствами. В энциклопедиях и словарях обычно указывают, что теоретической основой селекции
является генетика, хотя возраст селекции
исчисляется несколькими тысячелетиями,
а возраст генетики лишь недавно перевалил за 100 лет. Это несоответствие позволяет подобрать из истории селекции достаточное число примеров, из которых
следует, что выдающиеся успехи селекции
были достигнуты задолго до появления
менделизма и, отнюдь, не в рамках ГЦП.
Так в 1852 г. Луи Вильморен предложил
проводить оценку сахарной свеклы по
комплексу хозяйственно-ценных свойств
(с последующими гибридизацией и отбором) не по средним величинам признаков
популяций, а у индивидуальных потомств.
Это позволило ему создать совершенно
новый тип растений, ранее не известный в
природе. Если содержание сахара в корнях у исходных популяций варьировало в
пределах 6–8 %, то у вновь отобранных индивидуальных потомств содержание саха-
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ра достигло 14–16 % [6]. Этот уровень
фактически сохраняется и поныне. В своих
представлениях Вильморен ориентировался на ОЦП наследования. Следует подчеркнуть, что это выдающееся достижение
селекции растений произошло за полтора
десятилетия до начала опытов Г. Менделя
и за полвека до рождения генетики.
Две парадигмы генетики
В современной генетике существуют
две базовых парадигмы: ГЦП и ЭГП. Недавно их сложное противостояние мы постарались строго описать [7]. Первая считает гены, образно говоря, «диктаторами»
(генералами), отдающими «команды»
признакам, которые согласно «приказу»
проявляют определенное качество (качественные признаки), или определенную
величину или число (количественные признаки). Строгое и бескомпромиссное следование одной из парадигм порождает в
головах исследователей мифологическое
мышление. Например, некоторые упорные сторонники ГЦП заявляют, что единицей эволюции является ген (последовательность ДНК) [8], а не популяция, как это
следует из теории микроэволюции. В импактных научных журналах публикуются
работы типа [9, 10], пропагандирующие
«молекулярную» селекцию растений. Некоторые традиционные и молекулярные
генетики, к сожалению, забывают о том,
что сложные свойства продуктивности и
урожая не наследуются, подобно простым
менделевским признакам, а развиваются
в тесном взаимодействии с меняющимися
в течение суток, недель, месяцев лимитирующими факторами внешней среды, к
тому же на фоне дифференциальной активности генов на разных фазах развития
растений.
Н.И. Вавилов еще в 1935 г. писал: «Мы
не будем удивлены, если основательное
изучение наследственности количественных признаков приведет к коренной реви278

зии упрощенных менделистических представлений» [11, C. 275]. К сожалению, сегодня «упрощенные менделистические
представления» лежат в основе традиционной (менделевской), биометрической и молекулярной ветвей генетики.
Еще в начале 70-х годов прошлого века
акад. В.А. Энгельгардт призывал развивать интегратизм – путь от простого к
сложному в познании явлений жизни [12].
Он понял, что классический редукционизм, господствующий в биологии и сегодня (ГЦП – это итог редукционизма в
генетике), не способен создать методы

точного управления сложными биосистемами – организмами, популяциями, фитоценозами, биогеоценозами, ландшафтами, биосферой.
Акад. П.К. Анохин [13] уже давно сформулировал важнейшее свойство систем:
«Целое, или система, обретает свои собственные принципы организации, не переводимые на принципы и свойства тех отдельных компонентов и процессов, из которых она формируется».
Известный молекулярный генетик Гюнтер Стент еще в 1974 г. предупреждал:
«Поиски «молекулярного» объяснения
сознания являются напрасной тратой времени, поскольку физиологические процессы, ответственные за это ощущение,
задолго до того, как будет достигнут молекулярный уровень, распадутся до ординарных рабочих реакций, не более удивительных, чем процессы, происходящие,
например, в печени [14, C. 524]. Тем
самым Стент дал прекрасную иллюстрацию известному тезису А. Сент-Дьерди:
«Одним из основных принципов жизни является «организация»: мы понимаем под
этим, что при объединении двух вещей
рождается нечто новое, качества которого
не аддитивны и не могут быть выражены
через качества составляющих его компонент» [15, C. 41]. Работы Сент-Дьерди под
черкнули важность изучения неаддитив-
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ных эффектов взаимодействия компонент
сложной системы, так называемых эмерджентных (заново возникающих) свойств.
Именно существование таких свойств
обусловило необходимость разделить
биологию на несколько уровней организации. На каждом более высоком уровне
возникают новые эмерджентные свойства, которых не было вообще на более
низком уровне организации. Например,
популяционная генетика изучает эмерджентное свойство популяции – частоту
конкретного аллеля в данной популяции.
Этого свойства нет вообще на уровне
классической менделевской генетики при
проведении парных скрещиваний.
В последнее время бурно развивается
ЭГП, отрицающая многие базовые положения ГЦП. Так Томас и др. [16] показали,
что многие факты современной физиологии растений несовместимы с ГЦП. Хард
обрисовал наступающую эру эпигенетики
[17]. Продолжается критика редукционизма [18, 19, 20], показана эпигенетическая
феноменология у условных доминантных
мутантов дрозофилы [21], продолжает
развиваться синергетика [22], показаны
эпигенетические феномены, определяющие сложные свойства организмов [23],
выдвинута гипотеза о механизме инициации малыми РНК метилирования ДНК de
novo и аллельного исключения [24].
Век эпигенетики – век ЭГП
«Только со смертью догмы
начинается наука»
(Г. Галилей)
Многие биологи называют XXI век – веком эпигенетики. Б.Ф. Ванюшин [25] подчеркивает: «Нельзя забывать, что у организмов существуют мощные регуляторные элементы (в геноме и на уровне
клетки), которые контролируют работу генов. Эти сигналы накладываются на генетику и часто по-своему решают «быть или

не быть». Даже самая отличная генетика
может вовсе не реализоваться, если эпигенетика будет неблагополучной. По образному выражению П. и Д. Медаваров «генетика предполагает, а эпигенетика
располагает».
К концу ХХ века генетикам были известны следующие эпигенетические механизмы и феномены: метилирование ДНК и
ацетилирование гистонов, приводящие к
наследованию эпигенетических феноменов (генотрофы А. Даррента [26], никотинотрофы Е. Богдановой [27] и т. п.). Были
известны эпигенетические феномены:
дифференциальная активность генов в онтогенезе [28], длительные модификации
[29], генетическая ассимиляция [30], миксоплоидия [31], парамутации [32], родительский импринтинг, эпигенетическая
детерминация пола, инактивация Х-хромосомы [33], наследование белков-прионов [34], «сигнальная наследственность»
[35]. В 2004 г. открыты эпигенетические
механизмы яровизации [36, 37], в 2012 г. –
эпигенетические механизмы моногамии
степных полевок [38].
Сегодня мы знаем, что первый (низший) уровень организации наследственности – структура ДНК, открытая в 1953 г.
Д. Уотсоном и Ф. Криком и немедленно
превращенная в идеализированную икону – управляет отнюдь не всеми признаками, свойствами и процессами в организме. Е.Д. Свердлов пишет: «Учебники
рассматривают процесс репликации ДНК
как систематическое движение ДНК-полимеразы вдоль одной линейной цепи ДНК,
выстроенной подобно линии железной дороги. То же самое относится и к транскрипции, осуществляемой РНК-полимеразой.
Создается впечатление, что геном – это
открытая книга, готовая для чтения. Однако это не так. Книга закрыта, запечатана и
запакована. Более того, все записано не
просто на страницах этой книги. Функционирование ДНК зависит от многоступенча-
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той передачи информации разного рода.
Оно не самым простым образом связано с
ее последовательностью» [39, C. 498].
Следующий уровень структурной организации наследственного материала –
хромосомы. «Не надо думать, что этот клубок может быть понят на основе идеальной
двойной спирали» [39, C. 498]. С.А. Лавров и Е.В. Мавродиев [40] подчеркивают:
«Веществом наследственности у эукариот
является не ДНК как таковая, а хроматин –
сложный комплекс ДНК и ряда белков, в
числе которых гистоны и их аналоги – негистоновые хроматиновые белки, а также
факультативные составляющие – транс
крипционные факторы и компоненты
систем транскрипции, репликации ДНК и
репарации (субъединицы РНК и ДНК-полимераз, компоненты кинетохора, топо
изомеразы, теломеразы, белки ядерной
оболочки и многие другие (в хромосоме
содержание белков в 2 раза больше, чем
ДНК, авторы). Основной структурный элемент хроматина всех эукариот – нуклеосома. Это комплекс из восьми гистонов – по
две молекулы четырех различных типов.
Гистоны формируют глобулярную структуру (кор), на которую «намотана» ДНК, примерно 140 пар нуклеотидов (или 1,7 оборота) на нуклеосому».
На уровне хромосом работают системы
дифференциальной активности генов,
обеспечивающие тканевое разнообразие
у каждой особи, экологически индуцируемые гены, продуцирующие белки теплового, холодового и других шоков [41], ацетилирование гистонов, регулирующее
время цветения и другие эпигенетические
процессы, обеспечивающие онтогенез
[42].
Следующий уровень организации наследования и реализации свойств в онтогенезе – эпигенетический (известные эпигенетические феномены перечислены
выше). Теорию эпигенов для фагов и вирусов развил Р.Н. Чураев [43], он же создал
280

экспериментальную модель искусственного эпигена [44]. В 2005 г. вышли две капитальных коллективных монографии по
эпигенетической наследственности и
изменчивости у растений [45, 46]. Эпигенетические («надгенетические» или «реализационные») феномены не связаны с
изменениями структуры генов и очень широко распространены в мире растений
[47, 48].
Уникальное открытие асимметрической изменчивости (или флуктуирующей
асимметрии, ФА) было сделано Б.Л. Астауровым в конце 1920-х гг. при анализе наследования
гомеозисной
мутации
«tetraptera» у Drosophila melanogaster
[49]. Ученик и соратник Б.Л. Астаурова,
В.А. Струнников назвал открытый эпигенетический феномен «Третья изменчивость» в дополнение к уже известным
двум – генотипической и экологической
(модификационной) изменчивостям [50].
А.Г. Васильев в своей замечательной книге
[51] очень точно описал механизм ФА:
«Проявление реализационной изменчивости (формирующей ФА, авторы), которая
не связана ни с генотипом, ни с условиями
внешней среды … обусловлено механикой
развития. Данное явление прямо указывает на отсутствие однозначной связи между
генами и дискретными вариациями признаков и хорошо согласуется с представлениями о существовании эпигенетической системы, которая порождает такого
рода внутрииндивидуальную изменчивость» (С. 168).
И в настоящее время проблема отношений «гены – признаки» далека от строгого количественного решения. Вопрос:
«что есть ген?», возникший в 1905 г. (что
такое «фактор», «зачаток» Г. Менделя?) актуален и поныне, и, по мнению В.С. Баранова и др. [52], «даже полное секвенирование ДНК геномов вовсе не снимает вопроса – «что есть ген?».
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И в довоенные годы, и в наши дни мы
видим повторение дискуссий, возникших
сразу же после 1900 г. (переоткрытия работ и законов Менделя). Так Н.И. Вавилов
[53] писал: «Учение о корреляциях исчезает из селекционных руководств, как устаревшее и опровергнутое. Генетическая, а
за ней и селекционная мысль под влиянием менделизма устремляются к упрощенному пониманию организма как мозаики признаков, в которой можно заменять
одни звенья другими. Отражение этих
представлений можно найти и у советских
генетиков (Н.К. Кольцов, А.С. Серебров
ский). Выведение сортов и пород представляется сравнительно простым делом.
Устремление к схематизации, к упрощению явлений доходит до крайности»
(С. 230). И далее: «Харланд стал объяснять поведение количественных признаков, например, длины волокна хлопчатника, действием десятков и даже сотен однозначных факторов, сводя генетические
исследования к формальной эквилибристике» (С. 232). В итоге Н.И. Вавилов предлагает мудрый путь развития теории селекции: «Необходимо подходить к организму с учетом всей сложности комплекса
признаков и свойств органов и их функций,
их взаимоотношения со средой в развитии» (С. 233).
А.А. Жученко [54] подчеркивает: «Характерной особенностью адаптивных реакций в онтогенезе у высших эукариот является их интегрированность вследствие
функциональной коадаптации генетического материала…, что опровергает представление о геноме как о «мешке с бобами» и об аддитивных реакциях целостного
организма как о «реестре» отдельных признаков» (С. 36).
Г. Кэксер [1] пришел к очень важному
принципиальному результату: «Некоторые
результаты развития могут определяться
не генами, а кинетической структурой
системы… Кинетическая система, осно-

ванная на иерархии катализаторов, обнаруживает тип поведения, обычно связываемый с генами, как функциональными
единицами, являющимися основным пред
метом изучения генетики» (С. 63–64).
Здесь Кэксер прямо говорит о существовании генов-фантомов, которые возникают в умах генетиков только потому, что
многие генетики твердо верят в гипотезу о
высокой точности и воспроизводимости
действия генов, хотя эта гипотеза не имеет строгих доказательств, и, как будет показано ниже, – не имеет никакого отношения к сложным временным процессам, таким как: онтогенез, яровизация, длина
соломины злаков, формирование во времени компонентов продуктивности, урожая и т. п.
Теория эколого-генетической организации количественных признаков
(ТЭГОКП) – теория, базирующаяся
на ЭГП
Проблему взаимоотношений генетики
и селекции отметил Н.И. Вавилов еще в
1935 г. «Между искусством селекции и генетикой лежит очень глубокая пропасть, и
нужно сделать многое, чтобы перекинуть
через нее мост» [11].
Показано, что современные ветви генетики (классическая, биометрическая и
молекулярная), претендующие быть теоретическими основами селекции, до недавнего времени мало способствовали
решениям задач, без которых невозможно
построить количественную теорию селекции растений для эколого-генетического
улучшения сложных экономически важных
количественных свойств растений, в
первую очередь продуктивности и урожая.
Оказалось, что к 70–80-м годам прошлого
века существовала не одна, а 14 «пропастей» между современной генетикой и
практической селекцией [55, 56].
Эти «пропасти» удалось отчасти «засыпать» с помощью развития ТЭГОКП и
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24-х следствий из нее, полученных в
период 1984–2013 гг. Главный блок экспериментальных данных получили при выполнении Межведомственной кооперированной программы ДИАС (диаллельные
скрещивания для изучения генетики признаков продуктивности яровых пшениц в
Западной Сибири). Программу инициировал акад. Д.К. Беляев (директор Ин-та
цитологии и генетики СО АН – куратор
программы) при активной поддержке со
стороны Председателя СО АН акад.
М.А. Лаврентьева и, позднее, сменившего
его на этом посту, акад. Г.И. Марчука (впоследствии Председателя ГКНТ СССР и затем Президента АН СССР). Программа
выполнялась с 1973 по 1983 гг. силами 9-и
селекционных центров ВАСХНИЛ и двух
институтов СО АН, числом специалистов
более 100 человек. Были организованы
скрещивания (каждого сорта с каждым)
15-и сортов из нескольких стран мира. Родительские сорта, гибриды первого и второго поколений выращивали по стандартным схемам в 9-и географических точках в
течение двух лет в случайных блоках, в 4-х
кратной повторности. В рядке каждого
блока – 40 учетных растений. На каждом
растении замеряли 19 количественных
признаков. Данные (5 млн замеров признаков продуктивности) обрабатывали по
специально созданным программам диаллельного анализа на ЭВМ Вычислительного центра СО АН (куратор вычислений
акад. Г.И. Марчук). В 1984 г. вышла коллективная монография [57].
В 1984 г. группой исследователей, участвующих в анализе данных программы
ДИАС, был обнаружен новый эпигенетический феномен (НЭФ) – смена спектров и
числа генов, детерминирующих один и тот
же количественный признак, при смене
лимитирующего фактора внешней среды,
и была опубликована новая Модель эколого-генетического контроля количественных признаков растений (МЭГККП) [58].
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В период 1984–2013 гг. на основе тщательных исследований причин и механизмов НЭФ и совершенствования МЭГККП
были развиты теоретически и проверены
экспериментально 24 новых селекционно-важных следствия [56] и 9 мощных ноухау, позволяющих существенно повысить
скорость и эффективность селекционного
процесса с растениями [59]. В результате
была создана Теория эколого-генетической организации количественных признаков (ТЭГОКП), наиболее компактно изложенная в [59].
Главное положение теории: при смене
лимитирующего рост и развитие растения
фактора внешней среды меняются спектр
и число генов, детерминирующих один и
тот же количественный признак (КП). Показано, что признаки «интенсивность
транспирации» и «интенсивность фотосинтеза» в течение суток детерминируются поочередно двумя и тремя разными
спектрами генов соответственно [60]. Механизм этого явления сейчас стал вполне
очевиден. Известно [61], что общее число
генов, экспрессируемых в клетках человека, – около 24000, из которых 11000 экспрессируются в клетках любого типа. Если
этот принцип справедлив для растений, то
очень легко объяснить результаты следующих опытов. Если два сорта пшеницы –
один с геном Lr (устойчивость к бурой
ржавчине), другой – без этого гена –
высеять рядом и заразить спорами бурой
ржавчины, то у первого сорта только продукт одного гена Lr – фитоантисипин – будет «подпирать» признаки продуктивности, а у второго сорта эти признаки будут
развиты очень слабо (больные растения).
При скрещивании этих сортов на фоне бурой ржавчины в поколении F2 мы получим
расщепление по признакам продуктивности 3 : 1 – результат влияния продукта
только одного гена, хотя параллельно с
ним экспрессируются тысячи других генов. На фоне без ржавчины моногенная
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детерминация признаков продуктивности
исчезает, а их наследование традиционно
описывается с помощью гипотезы полигении. Таким образом лим-фактор среды
«заставляет» влиять на признак продукты
тех генов, которые обеспечивают наибольшую защиту данного генотипа от воздействия данного лим-фактора.
В 2008 г. ТЭГОКП получила подтверждение на уровне традиционного картирования QTL [62, 63], в совместном исследовании с генетиками Германии и, позднее, – в широких экспериментах в разных
географических точках России [64, 65].
Недавно Брюс Липтон опубликовал
свою теорию, очень сходную с ТЭГОКП
[66], созданную им в процессе изучения
реакций клеток человека на средовые воздействия. Но его первые публикации
вышли из Стэнфордского университета
только в 1991 г., тогда как ТЭГОКП появилась в ДАН СССР в 1984 г.
Элементы ТЭГОКП включены в Международную энциклопедию «Basic Life
Science», New York – Boston – London,
Vol. 8 – Genetic Diversity in Plants – P. 233–
240, а краткое изложение теории опубликовано в Толковом словаре по общей и
молекулярной биологии, общей и прик
ладной генетике, ДНК-технологии и био
информатике [67]. На базе ТЭГОКП созданы элементы инновационных технологий эколого-генетического повышения
продуктивности и урожая, некоторые из
них сегодня успешно работают в более
чем 30-и российских и зарубежных генетических и селекционных центрах [68].
ТЭГОКП прояснила причины того, почему «превращение дикорастущих видов
растений в сельскохозяйственные произошло без всякого применения достижений современной генетики и каких-либо
представлений менделевской генетики.
Современные селекционеры растений с
успехом применяют в основном эту же
стратегию [69, C. 270]. Стало понятным,

почему «никакой существенной корреляции между конечной урожайностью и эффективностью какого-либо определенного биохимического пути не обнаружено»
[69, C. 275].
ЭГП и фундаментальные положения
традиционных ветвей генетики –
менделевской, биометрической
и молекулярной
Эти три ветви современной генетики
базируются на ГЦП, а ТЭГОКП – на ЭПГ.
Различия в концептуальных подходах ведут к различиям в понимании и интерпретации биологических процессов, что не
приводит к ясности при работе с селекционным материалом. Сегодня на базе
ТЭГОКП обнаружены и исследованы реальные механизмы многих феноменов, которые традиционная генетика называет
генетическими, а ТЭГОКП считает их –
эпигенетическими (эколого-генетическими).
С позиций ГЦП и ЭГП механизмы одного и того же феномена выглядят совершенно по-разному.
Рассмотрим несколько примеров вероятного появления генов-фантомов в
рамках ГЦП.
1. В традиционной генетике давно существует каталог менделевских генов
яровизации пшениц. Однако, недавние
исследования [36, 37] показали, что довольно длительный и сложный процесс
яровизации (не признак, а именно процесс) имеет эпигенетическую природу.
С этих позиций необходимо более тщательно изучить существующий каталог генов яровизации, исследовав поведение
каждого «гена» в градиенте низких температур с позиций ЭГП.
2. В традиционной генетике уже давно
существует каталог генов короткостебельности пшениц, т. е. постулируется, что укорочение стебля детерминируется одним
(или двумя-тремя) «большими» генами
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Г. Менделя. Однако, программа ДИАС [57]
показала, что генетика длины каждого
междоузлия отлична от таковой всех других междоузлий и меняется для каждого
междоузлия специфически при смене динамик лим-факторов среды в разных географических точках. Кроме того, сорта, не
имеющие гена короткостебельности, но
созданные в мезофитных условиях (напр.
в Швеции) – на фоне засухи в Усть-Каменогорске имеют длину стебля меньшую,
чем сорта, имеющие такой ген, но обладающие большей засухоустойчивостью.
Налицо феномен взаимодействия «генотип-среда» (ВГС) – т. е. смена рангов по
высоте, а ВГС – это эпигенетический феномен.
Жесткий каталог генов короткостебельности и факты ВГС по длине соломины
находятся в противоречии, которое требует дополнительного изучения поведения
образцов каталога генов короткостебельности и причин смены рангов по длине соломины в разных средах в рамках ЭГП.
3. В программе ДИАС мы изучали с позиций ГЦП генетику гомеостаза продуктивности (пластичности) сортов [70], построив матрицу Хеймана из коэффициентов регрессии 15-и сортов и их гибридов
F1 по экологическому градиенту – от географической точки с минимальной средней продуктивностью к точке с максимальной. ЭВМ выдала нам вполне значимые
все генетические параметры Хеймана,
включая параметр «число генов, детерминирующих гомеостаз продуктивности».
Оказалось, что только один ген определяет различие по пластичности сортов.
Этот ген – есть достоверный ген-фантом,
поскольку природа пластичности оказалась совершенно иной. Анализ тех же материалов методами ТЭГОКП показала реальную природу гомеостаза продуктивности. Его механизм таков: если один сорт
обладает хорошими генетико-физиологическими системами засухоустойчивости и
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холодостойкости, а другой – хорошей засухоустойчивостью, но плохой холодостойкостью, то в двух средах – «засуха» и
«холод» – первый проявит гомеостаз продуктивности, второй резко снизит продуктивность на фоне холода (не пластичный
сорт). Природа реальной пластичности
сорта – это смена спектров генов под компонентами продуктивности при смене
лим-факторов внешней среды, т. е. в ее
основе лежит эпигенетический (эколого-генетический) механизм.
4. С позиций ГЦП доминирование количественных признаков (КП) имеет тот же
механизм, что и качественных: для доминирования нужны доминантные гены
(в менделевской генетике) и, соответственно, доминантные полигены в биометрической генетике. Анализ природы доминирования и ее смен с позиций ТЭГОКП
[71] показал, что смена доминирования
КП в разных средах – есть смена спектров
продуктов генов при смене лим-фактора
среды, т. е. доминирование КП и смена доминирования КП имеют эпигенетическую
природу.
5. С позиций ГЦП феномен гетерозиса
имеет генетическую природу (гипотезы
гетерозиса: накопление доминантных аллелей, сверхдоминирование, компенсационный комплекс генов и т. п.). Эти гипотезы существуют как в менделевской генетике, так и в биометрической (анализ
«сверхдоминирования» по Хейману предполагает тот же механизм взаимодействия двух аллелей в локусе, что и в менделевской генетике).
Нам удалось на основе ТЭГОКП получить в фитотроне, давая засуху в фазу кущения и холод в фазу налива, эффект гетерозиса по продуктивности у яровой пшеницы около 100 % от лучшего родителя, и
доказать, что природа экологически зависимого гетерозиса – это не генетические
механизмы, постулированные ГЦП, а эпигенетические (или, что тоже самое, эколо-
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го-генетические) [72]. К такому же выводу
пришли другие коллективы [73].
Рассмотрим природу некоторых селекционно-важных феноменов с позиций ГЦП и ЭГП
1. Природа ВГС. В рамках ГЦП современные ветви генетики (менделевская,
биометрическая, молекулярная) до сих
пор не имеют ни одной гипотезы о механизме феномена ВГС (смене рангов генотипов по продуктивности в разных средах), хотя сам феномен ВГС – есть главный
«рычаг» повышения продуктивности и урожая в селекции растений [74]. C позиций
ТЭГОКП ВГС – это смена спектра продуктов генов при смене лим-фактора внешней среды [59]. Эффекты ВГС можно прогнозировать, сравнивая типичные динамики лим-факторов в зоне создания сорта
и в зоне, куда сорт предполагается интродуцировать [59].
2. Природа трансгрессий. В рамках
ГЦП учебники генетики приводят такой
механизм трансгрессий: ААвв х ааВВ =
ААВВ. Эта гипотеза ничего не дает селекционеру, так как он никак не может в коллекционном питомнике найти генотипы
ААвв и ааВВ, поэтому вынужден отыскивать трансгрессии методом «проб и ошибок», производя тысячи скрещиваний.
В рамках ЭГП (ТЭГОКП) трансгрессии –
это поочередная смена генетико-физиологических систем у гибридов под компонентами продуктивности на разных
лим-факторах [59]. Трансгрессии для конкретной зоны селекции можно прогнозировать, зная типичные динамики лим-факторов в географических точках происхождения сортов-родителей [59].
3. Природа генотипических корреля
ций. В учебниках генетики утверждается,
что механизм генотипических корреляций – это плейотропия или сцепление генов. Но тогда генотипические корреляции
должны быть стабильны в разных средах.
Фактически величины и знаки генотипиче-

ских корреляций обнаруживают «пляску
святого Витта» от среды к среде. Гипотезы
плейотропии и сцепления (созданные в
рамках ГЦП) не проходят. В рамках ЭГП
сдвиги знаков и величин генотипических
корреляций есть результат смены спектров продуктов генов при смене лим-факторов среды. Из ТЭГОКП вышли методы
строгого прогноза сдвигов знаков и величин коэффициентов генотипической корреляции в разных средах [59].
4. ГЦП и морфогенез. В рамках ГЦП
морфогенез есть процесс, управляемый
дифференциальной активностью генов по
фазам онтогенеза [75]. Однако Л.В. Белоусов [76] пришел к другому выводу: «Геном и морфогенез – сущности совершенно разного порядка. При всех изменениях
взглядов на гены со времен Менделя они
всегда рассматриваются как статистичес
кие дискретные факторы, тогда как морфо
генез – это разворачивающийся в пространстве-времени континуальный (нерасчлененный по ходу своему на отдель
ные признаки) процесс. Даже если
принять, что каждый шаг морфогенеза
связан с активацией или репрессией опре
деленных генов (на самом деле это не так),
то пространственно-временное расписание активации/репрессии генов должно
определяться не ими самими, а вне(эпи)-генетическими факторами, прямо
или косвенно связанными с морфогенезом» (С. 29). С.В. Савельев [77] описал
13 новых подстадий нормального развития головного мозга человека и более 200
случаев нарушений в его работе у эмбрионов. Оказалось, что самые ранние стадии
формирования головного мозга зависят
не столько от работы генов, сколько от
взаимодействия клеток друг с другом. Общеизвестен морфогенез у кристаллов, образование ледяных узоров (схожих с
листьями растений) на замерзшем оконном стекле, самые разные типы морфогенезов снежинок, развитие дендритов (ма-
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леньких деревьев, например, из меди),
вырастающих при электролизе металлов
на бортах электрохимической ванны и т.п.
Эти примеры показывают, что морфогенез
в широком смысле слова может реализовываться за счет процессов самоорганизации и совсем не контролируется напрямую генами (в приведенных примерах
о генах не может быть и речи) [7, C. 18].
5. Биометрическая генетика и ЭГП –
(ТЭГОКП). Все методы биометрической
генетики (Мазер, Джинкс, Хейман и др.) –
это положения традиционной менделевской генетики, перенесенные на ситуации, когда четкая гистограмма расщеплений в генерации F2 исчезает и возникает
нормальное (для ростовых процессов –
логнормальное) распределение генотипических значений КП отдельных индивидуумов. Фундаментом биометрической
генетики служит гипотеза о полигенах,
выдвинутая только лишь на основании
фактов отсутствия четких менделевских
расщеплений. ТЭГОКП показала, что превращение гистограммы Менделя в нормальное распределение имеет совершенно иной механизм, чем тот, который постулирует гипотеза полигении [59].
В.А. Ратнер [78] исследовал вопрос
«что такое полигены?» Это исследование
отвечает и на вопрос «что такое гены количественных признаков – QTL-ы?»
В.А. Ратнер пишет: «Примерно 5 %
суммарной ДНК генома непосредственно
участвует в кодировании, а остальные
95 % считаются некодирующими (интроны, межгенные промежутки, которые
содержат многие знаки управления – энхансеры, инсуляторы и другие участки и,
возможно, выполняют какие-то иные
функции). Указанные гены, если так можно
выразиться, «известны нам в лицо», т. е.
они клонированы и секвенированы. Примерно для половины секвенированных генов известны их функции или сходство с
известными функционирующими генами,
286

часто известны их механизмы управления,
выявлены их белковые продукты и т. д. Другая половина секвенированных генов пока
функционально не описана и ни на что не
похожа. Их анализ ожидается в будущем.
Что касается полигенов (и QTL, поскольку неизвестно чем отличаются QTL-ы
от полигенов, авторы), то ни один полиген
(как и QTL) «не известен нам в лицо», т. е.
не выделен, не клонирован и не секвенирован. Неясно, чем полигены отличаются
от обычных генов. Однако, если все полигены различны, то их число в геноме дрозофилы должно было бы достигать
100 000. А если они сопоставимы по длине
с генами, то должны были бы занимать до
50 % генома, что маловероятно» (С. 106).
Таким образом гипотеза полигении,
как и гипотеза QTL, пока не имеют никаких
экспериментальных подтверждений, а с
позиций ТЭГОКП – полигены и QTL вообще
не существуют. «В каждый короткий момент времени любой количественный признак является моногенным (его генетичес
кая изменчивость в популяции детерминируется одним «узким местом» (одним
геном) в определенном метаболическом
пути). Однако при смене лим-фактора
внешней среды ранее детерминирующий
признак ген сменяется другим геном, детерминирующим тот же признак, но лежащим в другом метаболическом пути, и
очень часто в другой хромосоме. Это приводит к «смазыванию» классической гис
тограммы расщепления по Менделю,
возникает кривая нормального (лог-нормального) распределения, в которой невозможно выделить классы расщеплений»
[79, С. 22].
При этом не существует никакого «набора генов» («полигенов»), которые бы одномоментно (одновременно) детерминировали бы признак, точно так же, как нет и
набора QTL.
Кривая нормального распределения
возникает не потому, что много генов (по-
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лигены) одновременно вносят каждый
свой вклад в величину количественного
признака, а потому, что в каждый последующий небольшой промежуток времени
другой ген начинает детерминировать тот
же признак, придя на смену первому гену
соответственно смене прежнего лим-фактора среды на новый.
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Aim. To show increasing role of epigenetic paradigm for development of new notions about heredity and variability of organisms and its significance for creating new breeding technologies.
Methods. Analysis of history paradigms changing in notions about heredity. Description and
analysis of new important phenomenon of epigenetic organization of quantitative characters,
change in spectrum of genes under the same
character upon change in the limiting factor of
environment. Results. New knowledge of nature of eco-genetic «construction» of productivity components allows to predict the effects of
genotype-environment interaction, appearance
of transgressions, ecologically dependent heterosis, displacements of dominance for quantitative characters, sings and levels of genotypical correlations and other characteristics necessary for fast and effective constructing of new
varieties with high productivity, steadiness and
quality.
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У статті подано інформацію про IX Міжнародну наукову конференцію «Фактори експе
риментальної еволюції організмів», присвячену 100-річчю від дня народження Нормана
Ернеста Борлоуга та 180-річчю від часу заснування Київського національного універси
тету імені Тараса Шевченка (22–26.09.2014 р., м. Умань, Україна). Розглянуто наукові
доповіді, представлені на конференції, та коротко наведено їх зміст; відмічено доповіді
та статті, які рішенням Міжнародного наукового комітету конференції визнано кращими.
Ключові слова: генетика, еволюція, селекція, біотехнологія, екологія.

22–26 вересня 2014 року відбулася IX Міжнародна конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 100-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії миру Нормана Ернеста Борлоуга та 180-річчю
від часу заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Конференція проходила в старовинному м. Умань (Черкаська обл.) на
базі Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Конференцію організовано Українським товариством генетиків і селекціонерів (УТГіС)
імені М.І. Вавилова спільно з Національним дендрологічним парком «Софіївка»
НАН України та за сприяння і підтримки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
Програма роботи конференції передбачала пленарні засідання, а також роботу дев’яти секцій: «Еволюційна екологія та екогенетика», «Еволюція геномів у
природі та експерименті», «Епігенетика і генетика розвитку», «Структура і функції хромосом», «Аналіз та оцінка генетичних ресурсів», «Клітинні, генні та молекулярні біотехнології», «Прикладна генетика і селекція», «Генетика людини та
медична генетика», «Історія біології». Під час роботи конференції відбулися
Пленум ради УТГіС ім. М.І. Вавилова та екскурсія Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України.
До початку конференції за поданими матеріалами було опубліковано два
чергові томи збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції
© М.З. Мосула, Н.М. Дробик, В.А. Кунах, 2014

290

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

Актуальні проблеми сучасної генетики, селекції, біотехнології та еволюційної теорії

організмів» (т. 14 та т. 15, Київ: Логос,
2014; 259 с. та 275 с. відповідно), в яких
узагальнено теоретичні і практичні досягнення провідних українських і зарубіжних
учених. Видані праці, загалом 125 наукових статей, охоплюють широкий спектр наукових досліджень і сприятимуть подальшому розвитку теоретичних основ загальної, молекулярної, біохімічної, медичної,
еволюційної генетики, селекції тварин,
рослин, мікроорганізмів як в Україні, так і в
інших країнах.
У роботі конференції взяли участь біологи, медики, аграрії з України, Росії
та Азербайджану. Було зареєстровано
65 учасників, які представляли організації
провідних наукових центрів Києва, Москви, Баку, Воронежа, Криму, Харкова, Він
ниці, Дніпропетровська, Тернополя, Умані.
Із вступною доповіддю з нагоди відкриття конференції 23-го вересня виступив голова Оргкомітету, президент УТГіС
ім. М.І. Вавилова, член-кор. НАН України
В.А. Кунах, який привітав учасників конференції і побажав їм плідної роботи. Він
також коротко охарактеризував роль Київського національного університету імені
Тараса Шевченка у підготовці спеціалістів у
сучасних напрямах біології, зупинився на
ключових моментах історії розвитку біології в університеті. Відмітив також внесок
Нормана Борлоуга у «зелену революцію»,
яка значною мірою вирішила у другій половині минулого століття проблему продовольства на Землі. Доповідач підкреслив,
що, враховуючи непересічний внесок як
університету, так і Н.Е. Борлоуга у розвиток
як науки, так і суспільства у цілому, а також
їхні ювілейні дати, саме цим подіям і присвячено IX Міжнародну конференцію «Фактори експериментальної еволюції організмів».
З вітальним словом виступив також
співголова оргкомітету конференції, директор Національного дендрологічного
парку «Софіївка» НАН України, член-кор.

НАН України І.С. Косенко. Він коротко
охарактеризував головні напрями наукових робіт дендропарку, відмітив ключові
моменти в історії установи.
Цікавою та насиченою була доповідь
професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора
біол. наук, академіка НААН України Мусієнка М.М. «Минуле і сучасне біологічної
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка». У ній охарактеризовано багатобарвне і змістовне минуле та сучасне Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, згадано видатних вчених-біологів, які працювали і працюють у цьому закладі, та їхні наукові здобутки.
Інтерес присутніх викликала доповідь
кандидата сільськогосподарських наук,
професора Опалка А.І. (Національний
дендропарк «Софіївка» НАН України,
м. Умань) «Батько «зеленої революції» (до
100-річчя від дня народження лауреата
Нобелівської премії миру Нормана Борлоуга)», у якій автор розповів про життя лауреата Нобелівської премії миру Нормана
Борлоуга як втілення «американської мрії
щодо рівних можливостей». Автор підсумовує, що неупереджене ставлення Нормана Борлоуга до людей різних національностей, різного кольору шкіри, релігійних і
політичних переконань – без жодного натяку на ксенофобію, загострене відчуття
новизни, на корисні для людства ідеї, розуміння, що найвидатніше наукове досягнення мертве, якщо не докласти відповідних
зусиль для його впровадження, помножені
на титанічну працездатність і наполегливість, зумовили успіх ученого і визнання.
Член-кор. НАН України Корнелюк О.І.
(Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України, м. Київ) у доповіді «Вплив мутацій на структуру, динаміку і функцію білків» охарактеризував методи дослідження
мутацій у білках: білкову інженерію (сайтспрямований мутагенез), комп’ютерне
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моделювання, метод молекулярної динаміки. Детально зупинився на комп’ютерному моделюванні молекулярної динаміки
мутантних білків з використанням суперкомп’ютерів та грід-технологій. Приділив
увагу дистальним мутаціям та їх ефектам, а
також вивченню конформаційної рухливості протеази ВІЛ-1 у різних умовах тощо.
Член-кор. НАН України Кучук М.В. (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ) у доповіді «Регуляція експресії перенесених генів у трансгенних і транспластомних рослин» розповів
про останні досягнення у створенні трансгенних і транспластомних рослин, а також
про розробку методів транзієнтної експресії чужинних генів у рослинах для продукування фармацевтично-цінних білків. Значну увагу доповідач приділив здобуткам
учених цього інституту.
Професор Кулиев Гияс Нагы оглы (Інститут зоології НАН Азербайджану, м. Баку,
Азербайджан) у доповіді «Эволюционные
аспекты кариологии грызунов Азербайджана» зупинився на вивченні каріотипів
гризунів Азербайджану, представив результати схрещувань популяцій полівки
звичайної (Microtus obscurus) з Великого і
Малого Кавказу, а також дослідження хромосомної мутації у білого щура, отриманої
унаслідок дії радіаційних променів (дозою
5 грей). На основі результатів цитогенетичного дослідження 6 видів родів
Chionomus Meigenі та Microtus Schrank
автор робить висновок про їх спільне походження.
Професор, доктор біол. наук Лукаш Л.Л. (Інститут молекулярної біології і
генетики НАН України, м. Київ) у доповіді
«Генетичні аспекти клітинної терапії» висвітлила особливості клітинної терапії як
методу лікування. Авторка розповіла про
основні напрямки клітинної терапії, можливості отримання стовбурових клітин з
ембріональних та дорослих тканин; про
цитогенетичні зміни клітин у процесі дов292

готривалого культивування. Вона порівняла переваги і недоліки стовбурових клітин з
ембріональних і дорослих тканин при використанні у біотехнології.
У другій половині дня 23-го вересня
відбувся пленум Ради УТГіС ім. М.І. Вавилова, на якому президент товариства
В.А. Кунах виступив з доповіддю «Підсумки роботи Президії товариства за період
2013–2014 роки та головні завдання діяльності на 2015 рік». Доповідач повідомив, що всі поставлені на 2014 рік завдання в основному виконані. Роботу Товариства було визнано задовільною. На Пленумі
було прийнято рішення про проведення
чергової, X Міжнародної конференції
«Фактори експериментальної еволюції організмів» 14–18 вересня у м. Чернівці на
базі Чернівецького національного університету. Значну увагу було приділено роботі
Ради та Президії Товариства з обласними
відділеннями, а також йшлося про підвищення вимог до наукових статей, які друкуються у збірнику наукових праць «Фактори
експериментальної еволюції організмів».
Наступного дня, 24-го вересня, вранішнє засідання було розпочате пленарною доповіддю професора, доктора біол.
наук Атраментової Л.О. (Харьківський
національний університет імені В.Н. Каразіна) «Украинский генофонд в «3D формате». Авторка охарактеризувала історико-етнографічну підрозділеність українського етносу та підкреслила, що спектр
гаплогруп Y-хромосоми в українських популяціях типовий для Європи, а периферій
ні популяції в зонах змішування (Закарпаття, Буковина, Слобожанщина) за спектрами і частотами гаплогруп Y-хромосоми
генетично більш схожі з іншими українськими популяціями, ніж з сусідніми народами.
Кандидат біол. наук Скрипкіна І.Я. (Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України, м. Київ) представила доповідь «Вільно циркулюючі нуклеїнові кисло-
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ти як маркери канцерогенезу». Доповідачка повідомила, що наразі вільно циркулюючі позаклітинні нуклеїнові кислоти можуть
бути представлені як діагностичні маркери
багатьох несприятливих подій в організмі,
і, в основному, як маркери неінвазивної діагностики раку, прогнозу лікування і виживання. Підкреслено, що механізм виникнення позаклітинних нуклеїнових кислот у
крові в нормальному і патологічному станах ще не до кінця з’ясований, а вивільнення нуклеїнових кислот у крові пов’язане з
апоптозом і некрозом ракових клітин.
Цікавою та пізнавальною була доповідь
кандидата біол. наук Костенко С.О. (Націо
нальний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) «Видоспецифічніть поліморфізму Sus scrofa i
Bos taurus за цитогенетичними та
ДНК-маркерами». На основі результатів
дослідження Sus scrofa i Bos taurus авторка робить висновок про те, що для управління внутрішньопопуляційними генетичними процесами селекційні програми слід
розробляти з урахуванням поліморфізму
популяцій за цитогенетичними і молекулярно-генетичними маркерами.
У доповіді «Определение Lr генов в
сортах пшеницы мягкой озимой украинской селекции», яку виголосила Зайцева Г.П. (Інститут рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва НААН України, м. Харків), було
показано, що за допомогою ДНК-маркерів
виявлено сорти та лінії пшениці м’якої
озимої, в яких знайдені маркери, зчеплені
з генами стійкості до бурої іржі. Із 19 сортів
селекції Інституту рослинництва ім. В.Я.
Юр’єва НААН України визначено 13 зразків
з генами Lr10 і Lr34, причому у сорту Фермерка присутні два гени – Lr10 і Lr34; у вивчених сортів селекції Селекційно-генетичного Інституту НААН виділено 17 зразків, 4 з яких мають два гени Lr10 і Lr34 і
лише 3 зразки з геномом Lr34 виявлено в
сортах селекції Миронівського інституту
пшениці ім. В.М. Ремесла НААН.

Інтерес присутніх викликала доповідь
кандидата біол. наук Козуб Н.О. (Інститут
захисту рослин НААН України, м. Київ)
«Різноманітність за локусами запасних білків популяцій Aegilops biuncialis Vis. західного узбережжя Криму», у якій охарактеризовано генетичну різноманітність двох популяцій Ae. biuncialis західного узбережжя
Криму – Берегове-Піщане та ізольованої
популяції на околицях заповідника Херсонес Таврійський (Севастополь). Ці популяції характеризуються високим генним різноманіттям за локусами запасних білків та
значно відрізняються за частотами алелей
за дослідженими маркерними локусами.
Відзначено, що отримані результати можуть бути використані для моніторингу
стану різноманіття популяцій Ae. biuncialis
Південно-Західного Криму.
Кандидат біол. наук Андрєєв І.О. (Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України, м. Київ) у доповіді «Порівняння показників інформативності ПЛР-маркерів для аналізу генетичного різноманіття
на прикладі Gentiana lutea L.» зазначив,
що всі використані у дослідженні показники інформативності ДНК-праймерів (загальна кількість ампліконів, індекс інформативності маркерів, роздільна здатність,
розпізнавальна здатність, границя D за
прямування числа зразків до нескінченості), за винятком показника PIC
(polymorphism information content), мають між собою зв’язок середньої та високої сили, а отже певною мірою характеризують інформативність ПЛР-маркерів,
призначених для генетичного аналізу
G. lutea. Водночас, найефективнішим є
показник розпізнавальна здатність, який
найбільш повно враховує особливості розподілу поліморфних ампліконів серед
зразків, а також дозволяє розрахувати
кількість пар зразків, що не можуть бути
розпізнані праймером або комбінацією
праймерів у вибірці певного розміру.
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Цікавою і пізнавальною, на думку учасників конференції, була доповідь кандидата біол. наук Моргуна Б.В. (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН
України, м. Київ) «Біолістична трансформація незрілих зародків кукурудзи», у якій
представлено результати отримання стійких до фосфінотрицину калюсних ліній і
рослин-регенерантів кукурудзи. Показано, що наявність гена bar у рослинній ДНК
свідчить про трансгенну природу одержаного рослинного матеріалу.
Значну увагу привернула доповідь кандидата біол. наук Голубенко А.В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології»)
«Застосування методів біотехнології для
збереження та відтворення цінних рідкісних, лікарських та декоративних рослин у
ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені
Тараса Шевченка». Доповідачка зазначила, що при введенні рослин A. lithuanicum
культуру in vitro виявлено, що насіння виду
не має стану спокою, а його проростання
відбувається за участі світла. Встановлено
високу морфогенетичну здатність рослин
A. lithuanicum та чутливість до наявності в
живильному середовищі цитокінін- і ауксин
активних регуляторів росту. На основі
отриманих результатів авторка підсумувала, що можна проводити подальшу оптимізацію складу живильних середовищ для
мікроклонального розмноження досліджуваних рослин.
25 вересня було заслухано та обговорено 12 доповідей. Цікавою була доповідь
кандидата біол. наук Білинської О.В. (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
України, м. Харків) «Вплив гелеутворюючого компонента живильного середовища
на ефективність отримання гаплоїдів ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) у культурі
пиляків in vitro». Доповідачка представила
хімічно модифікований крохмаль Д-5аМ,
який має поліпшені порівняно з препара294

том Д-5а технологічні характеристики, зокрема, утворений ним гель має кращі водоутримуючу здатність та структурно-механічні властивості. Крохмаль Д-5аМ у
випадку його використання у складі живильного середовища для культивування
in vitro пиляків ячменю ярого стимулює
прямий ембріоїдогенез і підвищує частоту
регенерації рослин. Автор підсумувала,
що цей препарат є перспективним для використання у біотехнології рослин як значно дешевший та ефективніший за агарагар гелеутворювач живильного середовища для культури пиляків in vitro ячменю
ярого.
Інформативною також була доповідь
кандидата біол. наук Жук І.В. (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН
України, м. Київ) «Участь щавлевої кислоти
в індукції системної стійкості пшениці до
збудника септоріозу», у якій відзначено,
що дія щавлевої кислоти підвищувала неспецифічну стійкість рослин до патогена, а
аналіз структури врожаю підтвердив позитивний ефект щавлевої кислоти на реалізацію потенційної продуктивності рослин
озимої пшениці в умовах зараження септоріозом.
Жваву дискусію викликала робота кандидата біол. наук Левенкової Е.С. із спів
авторами (Інститут проблем екології та
еволюції ім. А.Н. Северцова РАН, м. Москва) «Структурные перестройки хромосом в микроэволюции», у якій вона на основі проведених досліджень зробила висновок про те, що недопустимою є пряма
екстраполяція мікроеволюційних подій,
спрямованих, очевидно, на збільшення
біо
різноманітності усередині таксону та
адаптацію до максимального використання екологічних ніш, на події макроеволюції,
в ході яких зростає складність організації
геному і проходить становлення таксономічної ієрархії.
Аспірант Навроцька Д.О. (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

Актуальні проблеми сучасної генетики, селекції, біотехнології та еволюційної теорії

представила доповідь «Вивчення геномів
рослин Deschampsia antarctica Desv. з
різних локалітетів прибережної Антарктики
за допомогою хромосомних та молекулярних маркерів». Доповідачка зазначила, що
вперше у каріотипах рослин D. antarctica з
о. Дарбо, поряд із 26 хромосомами основного набору, виявлено від 1 до 3 додаткових хромосом. Використання хромосомних та молекулярних маркерів для аналізу
каріотипів рослин D. antarctica дозволило
виявити поліморфізм за рисунками С- та
DAPI-диференційного забарвлення хромосом і наявність двох транскрипційно активних ядерце-утворювальних ділянок
хромосом. Молекулярно-генетичний аналіз із застосуванням ISSR-маркерів показав, що відмінності між дослідженими
зразками не виходять за межі внутрішньопопуляційного поліморфізму, властивого
рослинам із досліджуваного регіону.
Зацікавленість у присутніх викликала
доповідь академіка РАН Корнієнка А.В.
(Всеросійський науково-дослідний інститут цукрового буряка ім. А.Л. Мазлумова,
Росія, Воронезька обл., Рамонский р-н,
п. ВНІІСС) «Устойчивые живые системы –
основа эволюции при освоении ими внешнего мира». Доповідач зазначив, що в епоху технологічного і технічного прогресу в
усіх галузях біології змінюються трактування правил, закономірностей, парадигм
росту і розвитку стійких живих систем. На
підставі власних досліджень та узагальненні даних інших авторів розроблено метод маркер-групової селекції, при якому
відбір (селекція) потрібних ознак та індивідуальних рослин ведеться за морфотипом
організму (за основними груповими асоціативними ознаками) з урахуванням (методів генетики) їх прояву (мінливість) і успадкування (передачі нащадкам).
Кандидатом біол. наук, професором
Мамалигою В.С. (Вінницький національний аграрний університет) у доповіді
«Оцінка та створення вихідного матеріалу
для селекції люцерни посівної в умовах

підвищеної кислотності ґрунтів» показано
високу цінність як генетичних джерел ознаки толерантності до підвищеної кислотності ґрунтів сортозразків люцерни посівної Жидруне (Литва), Vika (Данія), Ярославна та Синюха (Україна), Mega (Швеція)
та перспективного вихідного матеріалу, гіб
ридних популяцій, одержаних з їх участю.
Доповідь доктора с.-г. наук, професора
Козаченка М.Р. (Інститут рослинництва
ім. В.Я. Юр’єва НААН України, м. Харків)
«Генетичні та адаптивні аспекти селекції
ячменю ярого» була присвячена установленню морфо-біологічних, генетичних,
адаптивних та селекційних особливостей
сортів ячменю ярого протягом одного селекційного циклу зі створення цінних ліній.
Цікавими були доповіді Горбатюк І.Р.
(Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ) «Вплив синтетичних ауксинподібних регуляторів росту
на регенераційну здатність калюсу м’якої
пшениці», Горпинченко М.Ю. (Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна) «О возможности использования ук
раинских фамилий для оценки уровня инбридинга», доктора біол. наук, професора Парія Ф.М. (Уманський національний
університет садівництва) «ДНК-генеалогія
(розселення людини)» та Козак Н.А. (Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна) «Репродуктивные характеристики крымскотатарских женщин».
Кандидатом мед. наук Начетовою Т.А.
(Державна установа «Інститут охорони
здоров’я дітей та підлітків Національної
академії медичних наук України», м. Харків) було представлено доповідь «Дерматоглифические показатели у девочек-под
ростков с различными клиническими вариантами вторичной аменореи». Автор
зазначила, що результати досліджень
свідчать про зв’язок між клінічним та дерматогліфічним поліморфізмом вторинної
аменореї у дівчаток-підлітків; виявлені характерні дерматокомплекси різних клінічних варіантів вторинної аменореї можуть
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бути покладені в основу розробки прогностичних таблиць формування цих порушень менструальної функції для визначення контингентів груп ризику їх виникнення.
Інтерес та жваву дискусію в учасників
конференції викликали і стендові доповіді,
зокрема роботи: Супрун С.М. та ін. (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,
м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ) «Лечебно-профилактические
свойства цинксодержащей витаминно-протеиновой добавки»; Сирчіна  С.О.
та ін. (Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ)
«Особливості біосинтезу позаклітинних
целюлаз і ксиланази у Fennellia flavipes
B.J. Wiley et E.G. Simmons»; Созінова І.О.
та ін. (Інститут захисту рослин НААН,
м. Київ, ДУ «Інститут харчової біотехнології
і геноміки НАН України», м. Київ) «Вплив
гамма-опромінення на ознаки продуктивності м’якої пшениці в залежності від генотипу і умов вирощування».
Таким чином, упродовж трьох днів роботи конференції – 23-го, 24-го та 25-го
вересня, було представлено та обговорено 26 пленарних та 7 стендових наукових
доповідей, в яких висвітлено результати
фундаментальних досліджень з актуальних
напрямів сучасної генетики, селекції, еволюції, біотехнології, молекулярної біології.
На заключному пленарному засіданні
за багаторічну активну участь у роботі
Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова, за організацію та проведення IХ Міжнародної наукової
конференції «Фактори експериментальної
еволюції організмів» пам’ятними сувенірами були нагороджені: чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. І.С. Косенко (м. Умань),
к.б.н. В.М. Грабовський (м. Умань),
к. с.-г. н., проф. А.І. Опалко (м. Умань),
академік НААН України В.А. Кравченко
(м. Київ), канд. біол. наук доцент
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Ю.М. Мішкуров (м. Умань), д.б.н., проф.
Ф.М. Парій (м. Умань), к.б.н. Р.А. Якимчук (м. Умань), Н.С. Якименко (м. Умань),
Т.В. Рехтіній (м. Умань).
На заключному засіданні також підведено підсумки стану та перспектив розвитку сучасних напрямків генетики, селекції,
біотехнології, а також еволюційної теорії й
історії біології. Відзначено високий рівень
як наукових доповідей, так і організації та
проведення конференції, висловлено глибоку вдячність оргкомітетові. Кращі доповіді було визначено почесними грамотами.
За кращі пленарні доповіді нагороджено учасників: Кулиева Гияс Нагы оглы
(м. Баку, Азейбарджан), Корнелюка
Олександра Івановича (м. Київ), Скрипкіну Інессу Яківну (м. Київ), Малюту Ольгу Володимирівну (м. Київ), Білинську
Олену Володимирівну (м. Харків), Начетову Тетяну Анатоліївну (м. Харків). За
кращу доповідь та за багаторічну плідну
роботу в Українському товаристві генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, пропаганду його діяльності в Росії та активну
участь у IХ Міжнародній науковій конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» нагороджено Корнієнка
Анатолія Васильовича (Росія, Воронезька обл., Рамонский р-н, п. ВНІІСС).
За кращі стендові доповіді нагороджено колективи авторів: Супрун С.М., Донченко Г.В., Пархоменко Ю.М., Харкевич Е.С., Курченко І.Н., Аретинсь
ка Т.Б., Cтепаненко С.П., Кравченко О.А. (м. Київ); Сирчін С.О., Хар
кевич
О.С.,
Павличенко
А.К.,
Юр’єва О.М., Наконечна Л.Т., Пасік
Ю.С., Курченко І.М. (м. Київ); Созінов
І.О., Козуб Н.О., Бідник Г.Я., Дем’янова Н.О., Карелов А.В., Блюм Я.Б., Созінов О.О. (м. Київ).
За активну участь в організації та проведенні IХ Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» грамотами були нагороджені: старший науковий співробітник НДП
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«Софіївка» НАН України Опалко Ольга
Анатоліївна; молодші наукові співробітники НДП «Софіївка» НАН України Черненко
Андрій Дмитрович; Кучер Наталія Миколаївна; Пономаренко Галина Михайлівна; Порохнява Ольга Леонідівна; аспірант третього року навчання НДП «Софіївка» НАН України Сулига Надія
Володимирівна; заступник директора з
питань соціального розвитку НДП «Софіївка» НАН України Потапов Олександр
Олександрович.
З метою подальшого продуктивного
спілкування та обміну науковими результатами учасники конференції висловили побажання і надалі регулярно проводити конференції з актуальних проблем еволюційної
теорії, сучасної генетики, селекції, біотехнології, історії біології тощо; запрошувати
для участі в цих конференціях ширше коло
фахівців з інших країн. Було також висловлено побажання ширше вводити до складу
Оргкомітету наступних конференцій представників іноземної наукової спільноти.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ
И ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ
(По материалам IX Международной научной
конференции «Факторы экспериментальной
эволюции организмов», 22–26 сентября
2014 г., г. Умань, Черкасская обл., Украина)
М.З. Мосула1, Н.М. Дробык1, В.А. Кунах2
1 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
Украина, 46027, г. Тернополь, ул. М. Кривоноса, 2
е-mаil: drobyk.n@gmail.com
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НАН Украины
Украина, 03680, г. Киев, ул. Академика Заболотного, 150
е-mаil: kunakh@imbg.оrg.ua

В статье представлена информация о IX Международной научной конференции «Факторы
экспериментальной эволюции организмов»,
посвященной 100-летию со дня рождения Нор-

мана Эрнеста Борлоуга и 180-летию со дня основания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (22–26.09.2014 г.,
г. Умань, Украина). Рассмотрены научные доклады, представленные на конференции, и коротко приведено их содержание; отмечены доклады и статьи, которые решением Международного научного комитета конференции
признаны лучшими.
Ключевые слова: генетика, эволюция, селекция, биотехнология, экология.
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN GENETICS,
BREEDING, BIOTECHNOLOGY
AND EVOLUTIONARY THEORY
(by the proceeding of the IX International conference «Factors for experimental evolution of
organisms», September 22–26, 2014, Uman,
Cherkasy region, Ukraine)
M.Z. Mosula1, N.M. Drobyk1, V.A. Kunakh2
1 Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical

University
Ukraine, 46027, Ternopil, M. Kryvonosa str., 2
e-mail: drobyk.n@gmail.com
2 Institute of Molecular Biology and Genetics of
NAS of Ukraine
Ukraine, 03680, Kyiv, Akademika Zabolotnogo str.,
150
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This article provides information about the IX
International scientific conference «Factors of
experimental evolution of organisms» dedicated
to the 100th anniversary of the birth of Norman
Ernest Borlaug and the 180th anniversary of
the founding of Taras Shevchenko National
University of Kyiv (22–26.09.2014, Uman,
Ukraine). The paper reviews scientific reports
presented at the conference and briefly
presents their content; reports and articles are
also noted that were considered the best by
the International Scientific Committee of the
Conference.
Keywords: genetics, evolution,
biotechnology, ecology.
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Устойчивые живые системы – основа
эволюции при освоении ими внешнего мира
А.В. Корниенко, А.К. Буторина, В.А. Сухоруких, С.И. Скачков,
И.Н. Сафонова
А.В. Корниенко, А.К. Буторина, В.А. Сухоруких, С.И. Скачков, И.Н. Сафонова

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский
институт сахарной свёклы имени А.Л. Мазлумова Российской академии
сельскохозяйственных наук
Россия, 396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ОПХ ВНИИСС, д. 86
e-mail: kav2502@mail.ru
Цель. Создание живых систем, устойчивых к био- и абиотическим факторам при осво
ении ими внешней среды, их эволюции. Методы. Исследования проводили с исполь
зованием экспериментального мутагенеза, генноинженерных и классических приемов
селекции, нанобиотехнологии и др. Результаты. Полученные экспериментальные ре
зультаты селекции стали основой создания 68 сортов и гибридов сахарной, кормовой,
столовой свеклы, цикория корневого, ячменя, стевии. Выводы. Полученные матери
алы позволили предложить ряд гипотез, законов, правил, определений, обеспечения
устойчивости живых систем при освоении ими внешнего мира.
Ключевые слова: селекция растений, адаптация, эволюция.

Т

ехнологический и технический прогресс во всех областях биологии и жизнедеятельности живых систем объясняется развитием ее закономерностей, принципов, теорий, правил и гипотез [1].
Это развитие обусловлено достижениями в генетике, химии, физике, математике и связано с совершенствованием технологии и развитием геноинженерных
работ, созданием новых и усовершенствованных живых систем и их селекции.
Предлагаем новые трактовки правила, закономерности, парадигмы роста и
развития устойчивых живых систем. В развитии многих направлений, изложенных в данной статье, важную роль играли труды и личное участие И.А. Раппопорта, Жученко А.А, Моргуна В.В., Кунаха В.А., Кулик А.Г., Неговского Н.А., Пария Н.Ф.,
Опалко А.И., Алтухова Ю.Л., Голубовского М.Д., Сиволапа Ю.М., Драгавцева В.А.,
Iнге-Вечтомова С.Г., Кильчевского А.В., Созинова О.О., Шумного В.К., Савченко И.В., Малецкого С.И, Медведева А.М., Долженко В.И. и др.
На основании собственных и обобщении других исследований разработан
метод – маркер-групповой селекции (MGS), при котором отбор (селекция)
нужных признаков и индивидуальных растений ведется по морфотипу организма (по основным групповым ассоциативным признакам) с учетом (методов генетики) их проявления (изменчивость) и наследования (передачи потомкам).
Принцип (MGS) селекции состоит в том, что если известно месторасположение
маркерного фенотического признака и влияние на проявление хозяйственного-ценного признака (например, урожайности), то следить за таким признаком
можно не только по его проявлению, но и по наследованию контролируемых им со© А.В. Корниенко, А.К. Буторина, В.А. Сухоруких, С.И. Скачков, И.Н. Сафонова, 2014
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ставляющих и по наличию нужной их величины в селекционном материале.
Успехи в применении MGS могут быть
обеспечены не только знанием расположения кандидатских признаков, но и возможностью работать с ними, имеющими
достаточно сильный эффект на проявление хозяйственного признака.
Фенотипические маркеры полигенных
групповых признаков (MGS) принесут очевидные положительные результаты в связи
с наличием четких генетических и селекционных представлений о том, как они
формируют хозяйственно ценный признак.
Ожидаемые усилия в области сингенетики растений свеклы позволяет осуществить прорыв в этом направлении. При
проведении MGS необходима тесная кооперация генетиков, селекционеров и других специалистов, поскольку предполагаются, по крайней мере, два обязательных
этапа работы:
1. Подготовительный, в ходе которого
генетиками проводится накопление знаний о генетическом контроле (изменчивости и наследовании признака) и подбираются подходящие морфобиологческие
маркеры.
2. Проведение селекционной работы
привычными для селекционера методами,
но с использованием предложенного генетиками инструментария MGS. Наиболее
оправдано применение маркерных признаков с использованием их проявления
на ранних стадиях онтогенеза, когда признак уже проявляется и возможно ускоренное его размножение (за счет биотехнологии и других методов) и дальнейшее
его использование. Использование вышеуказанных методов усложнит селекционный процесс, но вместе с тем повысит его
эффективность на 40–50 %.
На основании полученных результатов
предложены ключевые значения и основные
направления дальнейших исследований:
1. Способность интенсифицировать
фотосинтез (живых клеток) листового аппарата, эффективно получать и распределять биомассу между листовым аппаратом

и корнеплодом, листовым аппаратом и семенами на растении.
2. Создать систему, обеспечивающую
способность генотипов формировать и
оптимизировать вегетативную массу корнеплода свеклы первого и второго года
жизни.
3. Создание биологической модели нового растения свеклы с определенными
характеристиками фенофаз развития и
четким разграничением вегетативной и
генеративной фаз роста.
4. Способность быстро формировать
вегетативную часть растения первого и
второго года жизни; одновременность
созревания (функционирования) плодов,
семян, стабильность семян по размеру,
качеству и количеству.
4.1. Способность листьев функционировать в плотных ценозах. Большая густота растений с меньшим количеством
листьев, продолжительностью их активного роста, за счет большой фотосинтетической активности обеспечивать более высокую продуктивность.
5. Изучение организмов проводить через его создание, а не через разделение
на части.
6. Развитие генетики и селекции должно способствовать созданию все более
интенсифицирующих систем (фото-, хемосинтезирующих и др.) для получения
высокопродуктивных живых систем, адаптированных и оптимизирующих свою работу в определенных условиях среды.
7. Расширение границ использования
живого и неживых миров за счет критических технологий, основанных на возобновляемых источниках материи, энергии и
биоинформации.
Законы, правила, гипотезы
обеспечения устойчивости
живых систем
1. Закономерность развития устойчивости – это реализация основной функции
живых систем – освоения внешнего мира –
фундаментального закона эволюции.

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

299

А.В. Корниенко, А.К. Буторина, В.А. Сухоруких, С.И. Скачков, И.Н. Сафонова

2. Вопрос о сущности устойчивости –
это переход живой системы на более высокий уровень стабильности (адаптивности) – одно из основных условий функции
живого – (освоение внешнего мира), происходит с изменением внешних условий,
вызывающих формирование и создание
внешних и внутренних связей в новых
структурах (генетических, энергетических), обеспечивающих за счет биоинформации ее жизнеспособность в данных условиях среды.
3. Закономерность развития устойчивости живых систем определяется чувст
вительностью, специфичностью, возможностью или невозможностью освоения
внешней среды, свойственной структуре
(генетической, энергетической), живого,
получаемой развитие при действии биоинформации и факторов среды на организм. Не каждая живая система в данной
экологической или почвенно-климатической зоне может, при взаимодействии с
внешней средой, обеспечить создание новых или измененных (генетических и энергетических) структур, обеспечивающих
устойчивость живой системы в процессе
освоения внешнего мира.
4. Разнообразие конкретных (почвенно-климатических, in vivo и in vitro) условий при формировании генетических и
энергетических структур приводит к разнообразию и изменчивости видов живых
систем в разных сортах и гибридов, представленных в том числе разнообразием
молекул ДНК, полученных в процессе их
возникновения.
5. Использовать в качестве внешней
среды на устойчивость углеродные соединения, исходя из уникальных способностей их (проникать) вступать в органические и неорганические сложные молекулярные системы живого, так как молекула
ДНК является победителем конкуренции
за энергию. Исходя из этого, использование углеродных соединений в качестве му300

тагенного фактора для расширения генетической и энергетической изменчивости
(разнообразия) живой системы растений – одно из главных условий получения
мутаций, направленных на повышение
устойчивости живых систем при освоении
внешнего мира.
6. Разная чувствительность живых систем определяется разной их способностью усвоения и количеством абиофакторов (света, тепла, воды и почвы) и биотических факторов, действующих на их
внутреннюю структуру и морфологические
особенности, рост и развитие, устойчивость в конкретных условиях обитания.
Чувствительность к био- и абиофакторам,
а также их действия на растение определяется их взаимодействием, временем,
фазой роста и развития живой системы.
7. Структурная и энергетическая специфичность и комплементарность генетических и энергетических систем – один из
механизмов создания устойчивых живых
систем при действии абиотических и биотических факторов.
8. Развитие количества и качества
биоинформации означает и обеспечивает
переход от стохастического кодирования к
более определенному, фиксированной
схеме и периоду реализации генетических
и энергетических структур живых систем.
9. Принципы создания сортов и гибридов – это прежде всего устойчивость к любому внешнему фактору. Абиофакторы С,
Н, N, О – являются основой организации
всех уровней живых систем, живого вещества почвы. Устойчивость нужно начинать
создавать с необходимого количества
абиофакторов, их определяющих.
10. Чем выше эволюционно развита
живая система, тем меньше выражено
участие случайного в определении развития и ее направленности, тем более она
устойчивее. Устойчивость и неустойчивость живой системы – это количество и
качество РНК, ДНК.
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11. Направленный мутагенез + мутационная (генноинженерная) и классическая селекция + взаимодействие с био- и
абиотическими факторами и отбор – семеноводство – семеноведение в зонах
использования – специализация, кооперация, координация, создание государственно-частных структур – вот самая
простая схема создания живых систем
сельскохозяйственных растений.
При разработке этих закономерностей
использовалась нижеприведенная литература [1–8].
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останні десятиліття біологія набула надзвичайно швидких темпів свого розвитку. Основним поштовхом такого активного прогресу було відкриття подвійної
спіралі ДНК та розшифрування її функції. Це відкриття сприяло створенню методології молекулярної біології, розкриттю структури окремих генів, а також розшифруванню повної сукупності генів, об’єднаних у носій спадковості клітини – геном, який
інформаційно забезпечує біосинтези білкових сполук, а відтак контролює структурну організацію як окремої клітини, так і багатоклітинних організмів, а також притаманні їм процеси – ріст, формотворення і у цілому життєвий цикл. Образно висловлюючись, геном є повною інструкцією, немов би законодавством життєдіяльності
будь-якого організму. Ця інструкція характеризується дуже консервативним характером у тому сенсі, що зазвичай спадковість відзначається тим, що в поколіннях відбувається дуже точне копіювання найдрібніших ознак батьківських форм. Раз має
місце такий неухильний консерватизм спадковості, то логічно припускати надійну
незмінність структури геному. Так вважали досить тривалий час, і коли в 70-х роках
минулого століття майбутній Нобелевський лауреат Барбара МакКлінток висловила
думку про існування систем, які здійснюють перебудову структури геному, більшість генетиків вважали це припущення незрозумілим дивацтвом ученого. Але узагальнення чисельних фактів примусило визнати, що, справді, мають місце структурні перебудови генома завдяки існуванню ділянок молекули ДНК, які здатні змінювати своє розташування в ланцюгу полінуклеотидної послідовності в геномі. Ці
ділянки отримали назву мобільних генетичних елементів. З їх наявністю стали
пов’язувати різні генетичні явища, а також здатність організмів існувати в певному
діапазоні значень різних екологічних факторів, до яких необхідно відповідним чином пристосовуватись, адаптуватись. Здатність до адаптації, звісно, вимагає певного корегування «інструкції життєдіяльності», й спроможність організму до такого
корегування назвали його пластичністю.
Швидко нагромаджувався експериментальний матеріал про зв’язок між поведінкою мобільних генетичних елементів і здатністю організму адаптуватися до тих
або інших чинників середовища. Наразі цей матеріал став настільки широким і різноманітним, що виникла нагальна необхідність його узагальнення. Таке узагальнення й зробив відомий генетик В.А. Кунах у монографії «Мобільні генетичні елементи і
пластичність геному рослин». Ця книга має дуже велике значення з огляду на те, що
природа мобільних генетичних елементів, котрі надають геному динамічних властивостей, становлять новий доволі потужний напрям сучасної молекулярної біології і
генетики, і узагальнення дуже великого експериментального матеріалу, розсіяного
в чисельних літературних джерелах, в поєднанні з даними, отриманими автором
монографії, безумовно очікувалось достатньо масовим читачем.
© Д.М. Гродзинський, 2014
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Книга складається з трьох частин, в яких
всебічно охоплені як теоретичні, так і практичні аспекти явищ, пов’язаних зі спонтанними або індукованими структурними перебудовами геному, його динамізмом.
Перша частина, котра складається з шести розділів, присвячена загальній характеристиці мобільних генетичних елементів. Автор розпочинає розповідь про ці елементи з
історії їх відкриття, відзначаючи, що нестабільність стану генетичних факторів спостерігали ще в досить давні часи. Як жарт, автор
у формі епіграфа наводить слова з книги Буття про те, що ще Яків спостерігав зміну спадкових ознак своїх свійських тварин. Проте наукові пошуки причин мінливості розпочались
з праць Гуго де Фріза, а повного розвитку досягли в гіпотезі Б. МакКлінток, у відкритті інсерційних елементів, котрі обумовлюють появу мутацій у прокаріотів.
У розділі «Біологія мобільних генетичних
елементів» зазначається, що ці елементи
знайдено в геномах різних організмів, де
вони становлять часом велику частку загальної ДНК. Наприклад, у геномі людини частка
їх сягає 45 %, у геномі кукурудзи – понад
70%, а у геномі пшениці – аж 90 %! Доведено, що мобільні генетичні елементи відіграють суттєву роль в організації і функціонуванні геномів, а також в еволюції останніх. Зокрема відомі чисельні мутації, які виникають
завдяки переміщенню мобільних генетичних
елементів у хромосомах еукаріотів.
За механізмами переміщення мобільних
генетичних елементів їх поділяють на два
класи – ретротранспозонів і ДНК-транспозонів. У книзі дається докладний опис властивостей цих класів мобільних елементів та їх
сучасну класифікацію. Розповідається і про
філогенію окремих транспозонів, регуляцію
їх активності. Велику увагу приділено поширенню транспозонів серед рослин, які належать до різних крупних таксонів. Слід зазначити, що автор не тільки розповідає про все
відоме про структуру, функцію й походження
транспозонів, але окреслює те, що наразі за-

лишається нерозкритим, непоясненим, тим
самим намічаючи перспективи подальших
наукових пошуків.
Окремий розділ присвячено проблемі
ампліфікації мобільних генетичних елементів, котра має безпосереднє відношення як
до еволюції геному рослин, так і до адаптації
організму до стресових умов. Саме ролі
транспозонів у адаптації організму до стресів
й у пластичності рослини присвячено другу
частину монографії «Біологічне значення мобільних елементів», яка складається з десяти
розділів. Розпочинається ця частина твердженням автора про те, що уявлення про так
звану надлишкову, «егоїстичну» ДНК (яка,
вочевидь, обумовлена наявністю в ДНК клітини мобільних генетичних елементів) поступається місцем переконанню, що насправді
ця надлишковість є «геномним скарбом»
виду, ефективним знаряддям природної генної інженерії, завдяки якій створюються не
лише нові форми, але, можливо, й нові види.
Як видно, такі уявлення підводять нас до розкриття можливих механізмів того, що Ч. Дарвін називав «невизначеною мінливістю» та,
не виключено, макроеволюційних процесів.
Ще Б. МакКлінток припускала, що індукція переміщень мобільних генетичних елементів є найважливішим фактором генетичної варіабельності організму в умовах стресу.
Справді, є багато спостережень, які свідчать
про активацію або пригнічення переміщень
мобільних елементів у геномі еукаріотичних
організмів. Найсильніший вплив на переміщення мобільних елементів у геномах спричиняють гібридний дисгенез, ізогенізація, інбридинг та аутбридинг. Впливають на цей
процес різні хімічні сполуки, іонізуюче випромінювання, екстремальні температури. У монографії детально розглянуто вибух транспозицій у геномах гібридів, активація переміщень мобільних генетичних елементів у
культурі клітин і тканин, вплив на цей процес
підвищеної температури, а також інфекцій вірусного, бактеріального і грибкового походження. Переміщення мобільних елементів у
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геномі індукується не тільки стресовими
впливами або генетичним дисгенезом, але й
дією чинників, які контролюють розвиток організму. Наприклад, яровизація рослин супроводжується змінами активності транспозонів. З останніми пов’язана поява ярих рослин у популяціях деяких озимих злакових
культур, про що детально говориться в книзі.
На прикладі ретротранспозону BARE-1 показано, як впливають різні умови зростання ячменю на інсерції та копіювання мобільних
елементів.
Встановлено, що у формуванні таких вагомих перебудов геному, як інверсії, реципрокні транслокації, дуплікації та делеції беруть участь мобільні генетичні елементи. Головним чинником геномних перебудов є
особливі конфігурації 5'- i 3'-кінців нуклеотидних послідовностей транспозонів, котрі є
субстратами ферменту транспозази, яка забезпечує міжхромосомні транспозиції. Транспозицію, в якій беруть участь транспозони
різних молекул ДНК, називають нелінійною
або альтернативною. В книзі з належною докладністю на ряді прикладів аналізується
явище геномних перебудов за участі цієї нелінійної транспозиції у кукурудзи. Автор підкреслює, що саме нелінійна транспозиція
може бути причиною утворення крупних хромосомних перебудов, завдяки яким виникає
часткова стерильність, репродуктивна ізоляція, з чим пов’язано явище видоутворення.
У монографії багато уваги приділено
проблемі ролі мобільних генетичних елементів в еволюції геному рослин. Зокрема, наведено дані, які беззаперечно свідчать про те,
що структура рослинного геному значною мірою визначається специфічністю, кількістю й
активністю ДНК-транспозонів і ретротранспозонів. Наведено дані, з яких видно, що
види з великим розміром геному мають вищий вміст мобільних генетичних елементів у
порівнянні з видами, котрі мають геном малого розміру. Зазначимо, що розміри геномів у різних видів рослин варіюють на порядки. Автор вважає, що ампліфікація й вилучен304

ня мобільних генетичних елементів є досить
швидкими еволюційними процесами, що
проілюстровано на прикладі структури генома культурного арахісу та його предкових
форм. Жваво обговорюються питання еволюції геному рослин, в якому впродовж двох
сотень мільйонів років відбувалися процеси
поліплоїдізації, ампліфікації і сегментної дуп
лікації транспозонів. Отож, розгорнута вражаюча картина пістрявих і різноманітних перетворень геномів рослин у ході їх еволюції.
Такі перетворення геномів часто-густо мали
вибуховий характер. У сучасних покритонасінних рослин з гаплонтними геномами, більшими за 2000 мільйонів пар нуклеотидів, понад 50 % ядерної ДНК складається з ретротранспозонів та інших повторів. На
прикладі квіткових рослин продемонстровано дуже швидке утворення нових генів шляхом захоплення транспозонами і подальшого
перетасування екзонів. Процесу захоплення
транспозонами фрагментів нуклеотидних
послідовностей ДНК надається суттєвого
значення в перетвореннях геномів в еволюційних процесах у рослин.
У книзі звернуто увагу на участь мобільних генетичних елементів в упередженні ендогенного мутагенезу шляхом локального
зростання числа копій ретротранспозонів у
місцях кодувальних нуклеотидних послідовностей, що зменшує ризик мутаційних пошкоджень останніх. Отож, є підстави говорити про наявність «альтруїстичної некодувальної ДНК», котра виконує антимутагенну
функцію.
Окремий розділ присвячено ролі
мобільних генетичних елементів в епігенетичних процесах рослин. Доведено, що ці
елементи є мішенню для дії малих інтерферуючих РНК, що викликають посттранскрипційний сайленсинг відповідних транскриптів.
Взаємозв’язок між мобільними генетичними
елементами, малими регулюючими РНК, репрограмуванням геному докладно продемонстровано на процесах, які відбуваються у
пилкових клітинах.
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Підкреслюється роль транспозонів у рослинних популяціях, які за своєю генетичною
структурою є неоднорідними. Генетична теорія популяцій стверджує, що існує особлива
динаміка транспозонів, яка полягає у
зростанні їх кількості внаслідок транспозицій
і зменшення під впливом природного добору.
Ці особливості тенденцій змін транспозонного складу в популяції продемонстровано на
відповідних генетичних дослідженнях популяцій егілопсу. Простежується наявність
певного зв’язку мікроеволюційних подій у

популяції з динамікою мобільних генетичних
елементів, котра зумовлює генетичну популяційну гетерогенність. Певна частина транспозонів може вбудовуватися в окремі локуси геному, тим самим виконуючи роль справж
ніх мутагенів. У популяціях малої чисельності
зростає вірогідність фіксації мутацій
і зростання геномної диверсифікації, обумовленої мобільними генетичними елементами, як мутагенами. Є підстави вважати, що
за динамікою транспозонів та інших фракцій
високоповторюваної ДНК можна з’ясовувати
особливості мікроеволюційних процесів і видоутворення.
Як бачимо, спектр явищ, до прояву яких
причетні мобільні генетичні елементи, є дуже
широким і охоплює як епігенетичну регуляцію процесів в онтогенезі рослини, так і еволюційні процеси. Автор неодноразово висловлює думку про симбіотичну природу
транспозонів і власним геномом клітини-господаря. Це знаходить своє відображення в
гіпотезі, згідно з якою мобільні генетичні елементи розглядаються як геномні паразити,
котрі з ходом еволюції перетворюються на
невіддільний компонент геному, який може
зазнавати істотних змін всупереч стабільності кодуючих нуклеотидних послідовностей
ДНК. Трансмісія цих «паразитів» може відбуватися завдяки статевому процесу. Саме з
таких міркувань і виникла ідея про те, що статевий процес виник унаслідок активності мобільних генетичних елементів. Проблемі ево-

люції статі і ролі у ній мобільних генетичних
елементів присвячено спеціальний розділ.
Своєрідним є розподіл мобільних генетичних елементів у хромосомах: у великих за
розмірами геномах гени розташовані острівцями, оточеними транспозонами. При цьому
вздовж хромосоми вміст мобільних генетичних елементів дуже сильно відрізняється.
Дистальні ділянки хромосоми відрізняються
порівняно низьким вмістом транспозонів,
зате проксимальна частина майже повністю
складається з мобільних генетичних елементів. Отож, ці елементи відіграють дуже важливу роль в організації структури хромосом.
Попри існування систем, що упереджують вільне перенесення фрагментів ДНК між
клітинами, все ж існує процес горизонтального перенесення генів, і йому надають дуже
суттєвого значення в еволюції. Щодо горизонтального перенесення генів у бактерій
жодних сумнівів немає. Але поширення і значення цього процесу в еволюції багатоклітинних еукаріотів залишалося недоведеним.
Книга містить розділ, в якому наводяться
дані, котрі демонструють наявність горизонтального перенесення ретротранспозонів та
інших мобільних генетичних елементів між
близько спорідненими видами. Розглядаються й гіпотези, що певною мірою можуть
пояснити механізми горизонтального перенесення мобільних елементів. Одна з них
припускає, що ретротранспозони переносяться між видами у вигляді вірусоподібних
частинок. Розглядається також можливість
залучення до процесу перенесення вірусів
або бактерій і грибів, чи інших внутрішньоклітинних паразитів. У цій галузі досліджень, яка
має дуже велике значення у вирішенні питання про небезпеку генної інженерії, робляться
лише початкові кроки.
Нарешті, третя частина монографії висвітлює прикладні аспекти проблеми мобільних генетичних елементів. Звернуто увагу на
те, що мобільні генетичні елементи, насамперед ретротранспозони, широко застосовуються в аналізі генетичного різноманіття у
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прикладній генетиці й у філогенетичних дослідженнях. Зручним способом перенесення
генів може бути використання ретротранспозонних векторів, що доведено реконструюванням геному рослин з допомогою
векторної системи, створеної на основі ретротранспозона Tnt1 з тютюну. Аби уникнути
спонтанної втрати генетичного матеріалу, у
нестійких гібридів пропонується використовувати конструкцію, яка складається з цільового гена в оточенні транспозонів.
Мобільні генетичні елементи використовують також у біотехнології для вилучення з
геному трансгенних рослин селективних та
маркерних генів. Розробляються різні підходи до так званого транспозонового мутагенезу. В їх основі лежить підвищення рівня
експресії транспозази і відповідного
зростання частоти транспозицій. ДНК-транспозони з певним успіхом використовують
для індукції трансгенезу та інсерційного мутагенезу.
На основі мобільних генетичних елементів розроблено маркери, які необхідні для вивчення генетичної спорідненості таксонів,
популяцій і окремих особин у межах виду.
Цей тип маркерів має певні переваги над іншими видами аналізу рослинних геномів.
В аналізі генетичного різноманіття в межах
популяції, видів чи індивідів виявилося зручним використовувати нативні ретротранспозонні системи.
За складом ретротранспозонів можна
досліджувати філогенію окремих таксонів,
що докладно демонструється результатами
досліджень філогенії злаків – рису і пшениці,
а також городньої капусти.
У монографії переконливо й послідовно
доводиться, що геном не є «жорстко впорядкованою й стабільною послідовністю генів, а
представляє собою достатньо вільно організовану структуру, що припускає значну динамічність» (с. 230). Структурні і регуляторні
гени зосереджені в острівцях, оточених мобільними генетичними елементами.
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Важливими в книзі є роздуми автора про
еволюцію геномів і роль мобільних генетичних елементів в адаптогенезі й забезпеченні
пластичності геному. Не згадуючи Ламарка,
автор намагається розкрити молекулярне
підґрунтя можливостей успадкування набутих ознак рослинами на основі процесів з
участю транспозонів.
Хоча в цілому книгу присвячено мобільним генетичним елементам рослин, у ній
міститься багато відомостей про транспозони тваринних організмів.
У монографії узагальнено експериментальні дані й результати теоретичних розробок більше, ніж 700 літературних джерел.
З особливою повнотою автор аналізує творчий доробок Б. МакКлінток, яка вперше створила обґрунтовану систему ідей щодо мобільних генетичних елементів та їхніх функцій.
Книга завершується словником, в якому
наведено найпоширеніші терміни з генетики,
молекулярної біології, молекулярної генетики, екологічної генетики і біотехнології.
Вихід у світ монографії В.А. Кунаха «Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин», безперечно, є важливою, знаковою подією. Ця книга є одним із перших
фундаментальних узагальнень новітніх знань
про динамічну структуру геному, багатогранну функцію мобільних генетичних елементів,
про природу варіабельності фенотипів, механізмів формування й підтримки генетичного різноманіття рослин. Зазначимо, що у
світі водночас з даною монографією вийшла
з друку книга, також присвячена цій важливій
проблемі (Plant Transposons and Genome
Dynamics in Evolution / Ed. by N.V. Fedoroff. –
L., N.Y.: Wiley-Blackwell, 2013. – 232 p.)
Книга розкриває нові обрії генетики і теорії еволюції видів, і вона, безперечно сприятиме подальшому розвитку генетичних досліджень.
Академік НАН України
Д.М. Гродзинський
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Некролог

7 червня 2014 р., на 52-му році передчасно пішов з життя відомий учений-селекціонер, фундатор методології збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України, заступник
директора з наукової роботи з генетичними ресурсами Інституту розведення і генетики тварин
НААН, доктор сільськогосподарських наук, член
Українського товариства генетиків і селекціонерів
ім. М.І. Вавилова Ігор Вікторович Гузєв.
Народився Ігор Вікторович 11 січня 1963 року
в Харкові у родині службовців. Під час навчання у
Шахтарській середній школі Анадирського району
Магаданської області почав захоплюватись північним оленярством і кінологією. Ці захоплення окреслили майбутнє коло інтересів Ігоря Вікторовича. У 1985 році закінчив із відзнакою зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії
за спеціалізацією «племінна справа».
З 1985 року наукова діяльність І.В. Гузєва пов’язана з Інститутом розведення і генетики тварин НААН, де він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника, завідувача лабораторії оцінки і використання генофонду спеціалізованих м’ясних порід, завідувача відділу розведення м’ясної худоби до заступника директора з наукової роботи та директора інституту. У 1996 році за
наукової консультації академіка НААН М.В. Зубця та А.В. Герасимчука захистив
кандидатську дисертацію, а у 2012 році здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук.
Ігорю Вікторовичу була притаманна різнобічність наукових інтересів і напрямів досліджень. У 1994 р. він закінчив міжнародну школу управління молочним
скотарством у Великій Британії, а в 1999–2000 рр. навчався за канадськоукраїнським проектом розвитку м’ясного скотарства та кормовиробництва. На
виконання міжнародної програми зі збереження біорізноманіття (FAO) його
було призначено Національним координатором з управління генетичними ресурсами тваринництва в Україні, і багато років І.В. Гузєв ефективно виконував ці
функції. Ученим були систематизовані розгорнуті вимоги до забезпечення надійного збереження живих популяцій обмеженого обсягу, проведення селекційно-генетичного моніторингу та формування національної інформаційної
системи різноманіття сільськогосподарських тварин. За сприяння І.В. Гузєва
Україна першою серед країн Східної Європи представила розроблені спільними зусиллями вітчизняних вчених та широко обговорені на міжнародній арені
(в Росії, Польщі, Італії, Іспанії, Казахстані, Франції, Україні, Естонії і Нідерландах) цілісну наукову методологію та державну програму збереження «культурного» біорізноманіття тваринництва нашої країни. Означені підходи були високо оцінені і рекомендовані керівництвом Комісії з генетичних ресурсів ФАО інISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2
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шим східноєвропейським країнам в якості
прикладу складання такого роду програм.
Це привело до прийняття України в 2009
році до Європейського регіонального координаційного центру з генетичними ресурсами тварин.
За цикл наукових праць щодо теоретичних аспектів використання факторів природної резистентності та показників продуктивності в селекції великої рогатої худоби йому було присуджено премію УААН
«За видатні досягнення в аграрній науці».
За результатами досліджень І.В. Гузєвим
опубліковано понад 300 наукових праць.
Його наукові здобутки захищено 10-ма авторськими свідоцтвами і патентами. За
особистий внесок у розвиток аграрної науки та багаторічну сумлінну творчу працю
вченого відзначено відомчими і державними нагородами: Почесною грамотою Президії Української академії аграрних наук,
медаллю «Незалежність України» Міжна-
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родної академії рейтингових технологій і
соціології «Золота фортуна», трудовою
відзнакою Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Знак пошани»,
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Ігор Вікторович Гузєв пішов із життя
раптово, у розквіті сил і творчих планів,
спрямованих на забезпечення збереження
існуючого біорізноманіття вітчизняних генетичних ресурсів тварин.
Особистість Ігоря Вікторовича Гузєва,
який надихав своєю енергією, доброзичливістю, людяністю і чуйністю, назавжди
залишиться у нашій пам’яті.
Президія Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова
Редколегія журналу «Вісник Українського
товариства генетиків і селекціонерів»
Колектив Інституту розведення і генетики
тварин імені М.В. Зубця НААН
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Юрій Михайлович Сиволап

9 серпня 2014 року, на 75 році пішов з життя Юрій Михайлович Сиволап – видатний учений генетик і біотехнолог, доктор біологічних
наук, професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова, заступник головного редактора журналу «Вісник
Українського товариства генетиків і селекціонерів».
Ю.М. Сиволап народився 18 листопада
1939 р. у м. Дніпропетровськ у сім'ї службовця. Закінчив Одеський державний сільськогосподарський інститут у 1961 р. за фахом
«агрономія». У 1961–1963 рр. працював агрономом-насіннєзнавцем елітного насінницького господарства; у 1963–1966 рр.
навчався в аспірантурі Всесоюзного селекційно-генетичного інституту (ВСГІ);
впродовж 1969–1970 рр. стажувався у Каліфорнійському технологічному інституті (США); у 1971–1987 рр. працював завідувачем лабораторії молекулярної біології ВСГІ; у 1988–1999 рр. – завідувачем відділу молекулярної генетики
ВСГІ. З 1999 по 2011 р. він – директор Південного біотехнологічного центру в
рослинництві НААН України.
У 1967 р. Ю.М. Сиволап у ВСГІ захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Вивчення природи і розробка методів отримання відновлювачів фертильності
у кукурудзи». У 1987 р. в Інституті генетики і цитології НАН Білорусі (м. Мінськ)
захистив докторську дисертацію на тему: «Особливості організації і мінливості
геномів культурних злаків». Учене звання професора йому присвоєно у 1989 р.,
а у 1999 році Ю.М. Сиволапа обрано академіком Національної академії аграрних наук України.
Ю.М. Сиволап – учений світового рівня. Він одним із перших у СРСР розпочав дослідження ДНК сільськогосподарських рослин і став лідером у розкритті
молекулярної організації, мінливості, специфічності геному рослин. У 1971 р.
вчений організував одну з перших у СРСР лабораторію молекулярної біології.
Ю.М. Сиволапом спільно з ученими інших республік колишнього СРСР створено Всесоюзну наукову програму «Геном рослин». За рішенням Президії УААН у
1999 р. Ю.М. Сиволап організував Південний біотехнологічний центр у рослинництві (ПБЦ). Установа стала осередком розробки сучасних ДНК-технологій та методів культури рослин in vitro для прискорення селекції найважливіших
сільськогосподарських рослин. Під керівництвом Ю.М. Сиволапа ПБЦ став координатором і головною установою із виконання завдань НТП «Сільськогосподарська біотехнологія». Вперше в Україні Ю.М. Сиволап впровадив до біотехнологічних досліджень рослин сучасний метод полімеразної ланцюгової реакції.
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Юрій Михайлович Сиволап

Під його керівництвом проведено пріоритетні дослідження генетичного поліморфізму та ДНК-ідентифікації сортів пшениці,
ячменю, сої, винограду, хмелю, ліній кукурудзи й соняшнику. За участю вченого
вперше в Україні та країнах СНД із використанням молекулярних маркерів селекціонерами Селекційно-генетичного інституту – НЦНС – створено гібрид кукурудзи
Діалог. Ю.М. Сиволап був віце-президентом Українського товариства генетиків і
селекціонерів імені М.І. Вавилова, членом
ради директорів Біотехнологічної асоціації
країн Чорноморського регіону (BSBA),
членом Міжвідомчої ради з питань біотехнології при Міністерстві освіти і науки України, членом постійно діючої Робочої групи
МАПУ з питань біобезпеки. Ю.М. Сиволап – заступник головного редактора журналу «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів», член редакційної
колегії журналів «Цитология и генетика»,
«Biopolymers and Cell», «Мікробіологія і
біотехнологія», «Досягнення біології і медицини». Він багато років працював членом експертної ради з біологічних наук ВАК
України за спеціальностями «генетика» і
«молекулярна генетика», спеціалізованих
вчених рад із захисту дисертацій Селекційно-генетичного інституту – НЦНС, Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова.
Ю.М. Сиволап опублікував понад 500
наукових праць, у тому числі 5 монографій,
13 методичних рекомендацій, отримав
26 патентів України на винаходи і сорти.
Професор Ю. Сиволап створив відому в
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світі школу молекулярних генетиків рослин. Під його керівництвом виконано і захищено 19 кандидатських та 4 докторські
дисертації.
У 2009 р. Ю.М. Сиволапу присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і
техніки України; він нагороджений також
Почесною грамотою Президії Української
академії аграрних наук, Почесними відзнаками Української академії аграрних наук,
голови Одеської обласної держадміністрації, Знаком пошани Одеського міського голови.
Академіку Ю.М. Сиволапу був характерний широкий діапазон наукових інтересів. Він багато років співпрацював з Одеським бюро судово-медичної експертизи,
започаткувавши у південному регіоні України використання ДНК-дактилоскопії.
Це був невгамовний вчений, науковий
організатор, шанований спеціаліст.
Це був Вчитель з великої літери.
Це була життєрадісна, відверта, інтелігентна людина. Писав оповідання.
Це був Громадянин, який дуже боляче
сприймав нинішню ситуацію в Україні.
Пам’ять про Юрія Михайловича Сиволапа назавжди збережеться у пам’яті і серцях його вдячних учнів і колег, усіх, хто мав
щастя його знати, працювати з ним поряд.
Президія Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова
Редколегія журналу «Вісник Українського
товариства генетиків і селекціонерів»
Колектив Селекційно-генетичного
інституту НААН України

ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2

Вадим Мусійович Кавсан

8 жовтня 2014 року, на 76 році пішов з життя
Вадим Мусійович Кавсан – видатний учений у галузі молекулярної біології, молекулярної генетики
і молекулярної нейрогенетики, доктор біологічних
наук, професор, член-кореспондент НАН України,
лауреат Державної премії СРСР у галузі науки і
техніки, активний член Українського товариства
генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова.
В.М. Кавсан народився 17 червня 1939 р. у
м. Донецьк у сім'ї службовця. У 1958–1960 рр.
працював санітаром на Київській міській станції
швидкої допомоги. У 1960–1964 рр. навчався у
Київському медичному інституті ім. О.О. Богомольця на санітарно-гігієнічному факультеті, де отримав спеціальність «лікар-епідеміолог». У 1965–1969 рр. навчався в аспірантурі Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного АН УРСР (нині – НАН України), а з
1969 року працював молодшим науковим співробітником цього інституту.
З 1973 року працював в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України
старшим науковим співробітником, а у 1981–1983 рр. завідував лабораторією
біосинтезу нуклеїнових кислот. У 1983 р. на базі лабораторії було створено однойменний відділ, який Вадим Мусійович очолював до останніх днів свого життя. Тривалий час працював за кордоном як запрошений дослідник і запрошений
професор у провідних науково-дослідних центрах США (1992, 1994, 2000–
2005 рр.), Нової Зеландії (1995), Франції (1996–1997 рр.) та інших країн.
У 1969 р. В.М. Кавсан захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук за спеціальністю «біохімія» на тему: «Сірковмісні
амінокислоти і структура цистеїнвмісного фрагмента поліедренного білку
Bombix mori» , а у 1985 р. – докторську дисертацію «Синтез і будова генів глобінів та інсулінів». Учене звання професора за спеціальністю «молекулярна біологія» йому присвоєно у 1990 р., а у 1995 році В.М. Кавсана обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України за спеціальністю «молекулярна біологія і генетика».
Професор В.М. Кавсан – учений світового рівня. Він був одним із фундаторів
молекулярної біології і молекулярної генетики в Україні та в СРСР, першим у
СРСР розпочав дослідження структури й еволюції генів евкаріотів і одним з перших у світі – процес утворення ретровірусів та ретровірусних онкогенів. Отримав фундаментальні пріоритетні результати при вивченні організації, еволюції
та регуляції експресії генів інсулінової родини. В останні роки його дослідження
були присвячені пухлино-специфічним генам, які можуть бути молекулярно-генетичними маркерaми пухлин головного мозку людини для вдосконалення їхньої діагностики та прогностичної оцінки, a також визначенню i характеристиці
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хами клітини, що необхідно не лише для
розуміння процесу канцерогенезу, а й для
виявлення механізмів функціонування
нормального головного мозку. Професор
Кавсан був одним із фундаторів бази синтезу генів за проектом країн Ради Економічної Взаємодопомоги (колишні країни
«соціалістичного табору») «Ревертаза –
Онкоген», на основі якої вперше в СРСР
було синтезовано структурний ген; учасником Всесвітнього проекту з дослідження
геному людини під егідою Всесвітньої організації з дослідження геному людини
(HUGO, з 1988 р.), метою якого було визначення повної нуклеотидної послідовності геному людини.
За цикл робіт із здійснення наукової
програми проекту «Зворотна транскриптаза (ревертаза)» (1973–1977 рр.), присвяченої ферментативному синтезу структурних генів та їх використанню для вивчення генетичного апарату тварин та
вірусів, В.М. Кавсану у складі колективу авторів у 1979 р. було присуджено Державну
премію СРСР у галузі науки і техніки. А у
1994 р. професора Кавсана було нагороджено премією Міжнародного антиракового
союзу (UICC).
В.М. Кавсан був активним членом Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова, обирався у керівні органи Товариства; був також членом
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Всесвітньої організації з дослідження геному людини (HUGO), Європейської асоціації дослідження раку (EACR), Європейської асоціації нейроонкології (EANO),
Міжнародної асоціації з досліджень головного мозку (IBRO), Американської асоціації сприяння розвитку науки (AAAS) тощо.
Працював також членом редколегій наукових журналів «Цитология и генетика»
(Cytology and Genetics) та «Biopolymers
and Cell». Він є автором 2-х авторських свідоцтв на винаходи, понад 160-ти наукових
праць, статей та розділів у монографіях,
близько 300 тез доповідей на конференціях, з’їздах і конгресах, переважна більшість яких були англомовними. Під його
керівництвом виконано і захищено 19 кандидатських та 2 докторські дисертації.
Пам’ять про Вадима Мусійовича Кавсана, видатного Ученого, суворого Вчителя і
принципового Громадянина, назавжди
збережеться у пам’яті і серцях його вдячних учнів і колег, усіх, хто його знав, працював з ним поряд.
Президія Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова
Колектив Інституту молекулярної біології і
генетики НАН України
Редколегія журналу «Вісник Українського
товариства генетиків і селекціонерів»
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Валентин Андрійович Труханов

21 жовтня 2014 року на 79 році життя після тривалої хвороби пішов за вічну межу Валентин Андрійович Труханов – відомий генетик, один із засновників і активний член Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, кандидат біологічних наук.
В.А. Труханов народився 21 листопада 1935 р. у
м. Можайськ Московської області (Росія) у родині
службовців. У 1953 р. після закінчення середньої
школи вступив на біологічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, який закінчив у 1959 р. Науковий шлях
В.А. Труханов розпочав в Інституті цитології і генетики СВ АН СРСР (м. Новосибірськ, Росія), де до
1962 р. працював старшим лаборантом у лабораторії поліплоїдії. Там він одним
з перших у Радянському Союзі розпочав дослідження біологічних і цитологічних
особливостей форм цукрових буряків з цитоплазматичною стерильністю пилку.
У 1962 р. Валентин Андрійович переїздить в Україну та вступає до аспірантури Інституту ботаніки АН УРСР у відділ генетики. Його науковим керівником
був відомий генетик, лауреат Ленінської премії, член-кореспондент АН УРСР
В.П. Зосимович. Тут він виконав і у 1966 р. захистив дисертацію на здобуття
канд. біол. наук за темою «Успадкування деяких ознак у поліплоїдних кормово-цукрових гібридів буряку» і став одним з авторів кормово-цукрового гібрида
буряків АН Полі8. З 1965 р. він – молодший науковий співробітник.
У 1968 р. відділ генетики рослин з Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного АН
УРСР було переведено до новоствореного Сектору молекулярної біології і генетики Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного АН УРСР. На
базі цього Сектору у 1973 р. створено Інститут молекулярної біології і генетики
АН УРСР. У 1968–1971 рр. В.А. Труханов працював ученим секретарем Сектору,
а у 1971–1973 рр. – заступником керівника Сектору з наукової роботи. Протягом 1973–1979 рр. був заступником директора з наукової роботи Інституту молекулярної біології і генетики, а в подальшому (після смерті В.П. Зосимовича)
– завідувачем відділу цитогенетики і поліплоїдії. У 1986 р. відділ було переведено до Інституту фізіології рослин АН УРСР (нині – Інститут фізіології рослин і генетики НАН України), де в 1994 р. В.А. Труханова призначено заступником директора з наукових питань. З 1995 р. Валентин Андрійович працював старшим
науковим співробітником відділу молекулярної генетики цього інституту.
В.А.Трухановим виконано низку наукових досліджень з вивчення можливих
шляхів підвищення плодючості експериментальних поліплоїдних форм рослин,
генетики поліплоїдів, експериментального мутагенезу рослин, цитогенетики і
генетики цукрових буряків. Він є автором понад 100 наукових праць з цитогенетики та поліплоїдії цукрових буряків, використання культури тканин рослин для
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вирішення проблем генетичної інженерії і
клітинної селекції. Він отримав перше в
СРСР авторське свідоцтво на спосіб виявлення та вивчення цитоплазматичної чоловічої стерильності у буряків та патент на
спосіб культивування тканин кукурудзи.
В.А. Труханов є співавтором фундаментальних книжкових видань, що вийшли у
1970 – 1980-х роках: «Развитие биологии
на Украине», «Биологи. Биографический
справочник», «Справочник по биологии».
Валентин Андрійович мав великий досвід науково-організаційної роботи.
Він був заступником голови Наукової
ради АН УРСР з проблеми «Цитология и генетика», членом Наукової ради АН УРСР з
проблеми «Генетика и селекция», членом
редколегії журналу «Биополимеры и клетка». У 1986–1989 рр. обирався головою
профкому Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. У 1991 р. його обрали
членом ЦК профспілки працівників НАН
України. В.А. Труханов також був членом
бюро науково-методичної Ради з питань
біології Київського міського відділення Товариства «Знання». Він прочитав велику
кількість лекцій з актуальних питань генетики на обласних та республіканських методичних семінарах, курсах перепідготовки вчителів біології, що організовувалися
Міністерством освіти та Інститутом удосконалення вчителів.
Валентин Андрійович багато років брав
активну участь у роботі Українського това-
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риства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Неодноразово, протягом 1986–
2002 рр., на з’їздах УТГіС його обирали віце-президентом Товариства. Він сприяв
відновленню роботи Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова після здобуття Україною незалеж
ності.
За успіхи в науковій і громадській роботі В.А. Труханова нагороджено Почесною
грамотою Президії Верховної Ради УРСР,
Почесною грамотою президії АН УРСР і
Республіканського комітету профспілки
працівників освіти, вищої школи і наукових
установ. У 1975 р. був нагороджений знаком «Ударник ІХ пятилетки». Нагороджений медалями «Ветеран праці», «В ознаменование 1500-летия Киева».
Світла пам’ять про Валентина Андрійовича Труханова – скромну, чуйну, глибокопорядну, інтелігентну, високоосвічену й
ерудовану людину, відомого вченого і наукового організатора, громадського діяча і
патріота – назавжди збережеться в серцях
його співробітників, колег, усіх, хто мав щастя його знати, працювати з ним поряд.
Президія Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова
Редколегія журналу «Вісник Українського
товариства генетиків і селекціонерів»
Колектив Інституту молекулярної біології і
генетики НАН України
Колектив Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України
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X МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФАКТОРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ
ОРГАНІЗМІВ»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує Вас взяти
участь у роботі X Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» та асоційованого з конференцією симпозіуму «Геном рослин VII», присвяченого 75-річчю від дня народження академіка НААН України, доктора біологічних наук, професора Ю.М. Сиволапа, що відбудуться 14–18 вересня 2015 р. у м. Чернівці на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна.
Наукову роботу конференції та асоційованого симпозіуму планується організувати за такими напрямами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Еволюція геномів у природі та експерименті
Молекулярна генетика та геноміка рослин
Молекулярні та клітинні біотехнології
Прикладна генетика і селекція
Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
Генетика людини та медична генетика
Історія біології та еволюційної теорії

Міжнародний науковий комітет конференції:
Кунах В.А. – член-кор. НАН України, Київ, Україна (голова)
Волков Р. А. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна (співголова)
Кучук М.В. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна (заступник голови)
Дробик Н.М. ‑ доктор біол. наук, професор, Тернопіль, Україна (секретар)
Азізов І.В. – доктор біол. наук, член-кор. АН Азербайджану, Баку, Азербайджан
Блюм Я.Б. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Борисов Ю.М. – доктор біол. наук, професор, Москва, Росія
Горовенко Н.Г. – доктор мед. наук, член-кор. НАМН України, Київ, Україна
Гродзинський Д.М. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Драгавцев В.А. – доктор біол. наук, академік РАН, Санкт-Петербург, Росія
Дубровна О.В. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Єльська Г.В. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Інге-Вечтомов С.Г. – доктор біол. наук, академік РАН, Санкт-Петербург, Росія
Кільчевський А.В. – доктор біол. наук, член-кор. НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Ковтун С.І. – доктор с.-г. наук, член-кор. НААН України, Київська обл., Україна
Константинов Ю.М. – доктор біол. наук, професор, Іркутськ, Росія
Корнелюк О.І. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Кравченко В.А. – доктор с.-г. наук, академік НААН України, Київ, Україна
Лукаш Л.Л. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Макаї Шандор – доктор біології, професор, Мошонмадяровар, Угорщина
Малецький С.І. – доктор біол. наук, професор, Новосибірськ, Росія
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Малюта С.С. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Марченко М.М. – доктор біол. наук, професор, Чернівці
Митрофанова О.В. – доктор біол. наук, професор, Ялта, Україна
Михайлов В.Г. – доктор с.-г. наук, член-кор. НААН України, Київська обл., Україна
Моргун В.В. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Пілінська М.А. – доктор мед. наук, професор, Київ, Україна
Радченко В.Г. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Рашаль І.Д. – доктор біол. наук, академік Латвійської АН, Саласпілс, Латвія
Решетніков В.Н. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Сідоров В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна – США
Созінов О.О. – доктор с.-г. наук, академік НАН України, академік НААНУ, Київ, Україна
Стегній В.Н. – доктор біол. наук, професор, Томськ, Росія
Федак Г. – доктор біології, професор, Оттава, Онтаріо, Канада
Федоренко В.О. – доктор біол. наук, професор, Львів, Україна
Хастерок Р. – доктор біології, професор, Польща
Хотильова Л.В. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Шумний В.К. – доктор біол. наук, академік РАН, Новосибірськ, Росія
Організаційний комітет:
Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ (голова)
Дробик Н.М. – доктор біол. наук, професор, Тернопіль (заступник голови)
Пороннік О.О. – кандидат біол. наук, Київ (секретар)
Андрєєв І.О. – кандидат біол. наук, Київ
Банникова М.О. – кандидат біол. наук, Київ
Білинська О.В. – кандидат біол. наук, Харків
Бублик О.М. – кандидат біол. наук, Київ
Волков Р. А. – доктор біол. наук, професор, Чернівці
Голубенко А.В. – кандидат біол. наук, Київ
Грицак Л.Р. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Гуменюк Г.Б. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Козерецька І.А. – доктор біол. наук, Київ
Мамалига В.С. – кандидат біол. наук, професор, Вінниця
Мельник В.М. – кандидат біол. наук, Київ
Михальська С.І. – кандидат біол. наук, Київ
Моргун Б.В. – кандидат біол. наук, Київ
Можилевська Л.П. – науковий співробітник, Київ
Мосула М.З. – молодший науковий співробітник, Тернопіль
Навроцька Д.О. – аспірант, Київ, Україна
Опалко А.І. – кандидат с.-г. наук, професор, Умань
Панчук І.І. – кандидат біол. наук, Чернівці
Шелудько Ю.В. – кандидат біол. наук, Київ
Робочі мови: українська, російська, англійська.
За матеріалами конференції до початку її роботи буде видано збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2219-3782).
Збірник включено до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук (наказ Міністерства
освіти і науки України від 06.11. 2014 № 1279).
Надіслані у вигляді статей матеріали українською, російською або англійською мовою буде опубліковано мовою оригіналу у збірнику за умови попередньої оплати. Внесок за публікацію у гривнях (для членів УТГіС – у розмірі, еквівалентному 20 євро, для інших учасників – у розмірі, еквівалентному 35 євро) надсилати до 1 березня
2015 р. на розрахунковий рахунок УТГіС ім. М.І. Вавилова: м. Київ, АТ Райффайзен банк «Аваль» МФО 380805,
р/р 26001247064, ЄДРПОУ (ЗКПО) 21676925 із зазначенням прізвища тільки першого автора. У зв’язку з тим,
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що товариство не має валютного рахунку, зарубіжні учасники можуть переслати гроші скарбнику товариства
(03680, м. Київ-143, вул. Акад. Заболотного, 150, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Пороннік Оксані Олександрівні, до запитання).
Правила оформлення статей:
1. Обсяг статті не повинен перевищувати 6-ти сторінок А4 (297 х 210 мм) із полями: ліве – 30 мм, інші – 20 мм.
2. Шрифт Times New Roman, 12 pt, вирівнювання «за шириною», міжрядковий інтервал «одинарний».
3. Починається текст статті з індексу УДК; далі вказуються прізвище та ініціали авторів, розгорнуті назви наукових чи навчальних установ (з відміткою, де працює кожний з авторів), країна, індекс, місто, вулиця, e-mail –
див. зразок оформлення нижче.
4. Заголовок короткий (не більше 120 знаків, включаючи пробіли), який би точно відображав зміст статті.
5. Матеріали подаються у формі: вступ (не виділяти), матеріали і методи, результати та обговорення,
висновки, література, резюме.
6. Резюме лише англійською мовою повинно включати: «Мету», «Методи», «Результати», «Висновки» (див.
зразок оформлення нижче). Обсяг не більше 1500 знаків з пробілами і знаками пунктуації, включаючи назву
статті, ініціали та прізвища усіх авторів, назву установи та адресу, а також ключові слова чи словосполучення (не
більше п’яти).
7. Рисунки подаються у тексті статті, а також окремими файлами у форматі jpg з роздільною здатністю
200–400 dpi. Шрифт для підпису рисунків Times New Roman, 12 pt.
8. Примітки до таблиць наводять під таблицею шрифтом Times New Roman, 10 pt. Наприклад, Примітка:
*відмінності порівняно з контролем достовірні при P<0,001.
9. Інформація про фінансову підтримку виконання досліджень та подяки подаються після висновків,
шрифт Times New Roman, 10 pt, стиль шрифту «курсив».
10. Оформлення бібліографії. Посилання на літературу в тексті беруть у квадратні дужки. Наприклад, [1].
Перелік літератури складається в порядку цитування.
Приклади оформлення літератури:
Статті: Falush D., Stephens M., Pritchard J. Inference of population structure using multilocus genotype
data: dominant markers and null alleles // Mol. Ecol. Notes. – 2007. – 7, № 4. – P. 574–578.
Книги, посібники: Малиновський К.А., Царик Й.В., Жиляєв Г.Г., Дмитрах Р.І., Кияк В.Г., Кобів Ю.Й., Манчур М.М. Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат. – К.: Наук. думка, 1998. – 176 с.
Тези: Мосула М.З., Конвалюк И.И., Мельник В.Н., Дробык Н.М., Кунах В.А. ISSR-анализ некоторых популяций Gentiana lutea L. Украинских Карпат // Тезисы докладов научной конференции «Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии», 25–29 марта 2013 г. – Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2013. – С. 62.
Електронні джерела: Боронникова С.В., Светлакова Т.Н., Бобошина И.В. Молекулярно-генетический анализ Populus tremula L. на основании полиморфизма IRAP и ISSR маркеров [Електронний ресурс] // Тезисы докладов международной конференции «Conservation of Forest Genetic Resourses of Siberia». – 2011. – Режим
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COMPREHENSIVE EVALUATION OF IRIS PUMILA L. POPULATIONS STATUS IN UKRAINE
Aims. Iris pumila L. (Iridaceae), typical steppe xerophyte, which is protected in several regions of Ukraine.
Area of the species range has suffered a significant decline and fragmentation over the recent centuries. The comprehensive population studies were conducted to elucidate the effects of these processes and determine the indices that can be used as well-timed signals of species extinction risk. Methods. Ecological and population studies were combined with ISSR-analysis of genetic diversity to characterize the populations of I. pumila. Results.
A number of population and ecological indicators suggests that I. pumila in Ukraine may be referred to regressive
species threatened by genetic erosion. Moreover, the results of ISSR-analysis of plants from four populations in
Mykolayiv and Poltava regions showed relatively high levels of the species genetic diversity and weak divergence
of isolated populations. Conclusions. The reduction and fragmentation of I. pumila habitat first of all is accompanied by decline in ecological and population indicators, but depletion of the populations’ gene pool occurs much
slower. To adequately determine the risk of genetic erosion in particular species, apart from assessment of population and ecological indicators, evaluation of species genetic resources using molecular markers is needed.
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МОВНИЙ ПОРАДНИК
Як правильно українською
Чужу мову можна вивчити за шість років,
а свою треба вчити все життя.
Франсуа Вольтер

аист – чорногуз, лелека
бабочка – метелик
беззубка – стойка
богомол – богомільник
бражник – сфінкс
броненосец – панцерник
вальдшнеп – слуква, валюшень
варакушка – cиньошийка
веретеница, медяница – падалиця
вертячка – бігалка, вертик
вислокрылка – верблюдка
ворон – крук
выдра – видниха, видра
выпь большая – бугай водяний
выпь малая – бугайчик
вяхирь – припутень
гага – пухівка
гаичка – пухляк-лугівка
глухарь – глушець
голец – слизик, авдюшка
головастик – пуголовок, ополоник
горчак – пукас, гірчак
грач – грак, гайворон
долгоножка – мочарка, карамора
долгоносик, слоник – свинка
довгоносик амбарный – вовчок збіжжевий
древогрыз – короїд
древоточец – червиця
дровосек усач – скрипун
дрозд чёрный – кіс
дубонос – костогриз
енот – янот, полоскун
жаба – ропуха
жаворонок хохлатый – посмітюха
жалоносные – жалуни
жемчужница – перлівниця справжня
жигалка осенняя – жалиця

землеройка – мідиця
зимородок – водомороз, рибалочка
златка – крицяк
иволга – вивільга
каменка – чикалка
камышница – дика курочка
канарейка – канарка
карапузик – гнилюк
карп – короп
кваква – квак
квакша, древесница – райка, рахкавка
клинтух – голуб-синяк
клоп – блощиця
коза дикая – сарна
козодой – дрімлюга
колпица – косар
конек – пікавка
корнеед – підгризень
корненожка – розкорінок, корененіжка
коровка божья – сонечко
королек – золотомушка
коростель – деркач
коршун – шуліка
крапивник – волове очко, задерихвіст
красноперка – чорнуха
крачка – крячок
креветка – кревета
крестоносец – хрещата кузька
кровососка – плескун кінський
кролик – кріль, трусик
кроншнеп – кульон, повій
крохаль – крех
крыса – щур
кряква, кряковая утка – крижень
кузнечик – коник
куропатка – куріпка
ланцетник – ланцетовець
ласка – ласиця
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ленточница – стягівка
лещ – лящ
лимонница – палист
лошак – ослюк
майка – олійник
макака – макак
малиновка, зорянка – вільшанка
малиновка лесная – берестянка
мальки – мілька
мамонт – мамут
мартышка – мартин
медведка – капустянка, земляний рак
монашенка – прядка черниця
московка – синиця чорна
мышь летучая – кажан
нырок – чернь
оляпка – пронурок
орлан белохвост, белохвост – сіруватень
пеликан – баба
пеночка – вівчарик
плодожил – горішник горіховий
плодожорка яблучная – нутряк яблучний
поганка, чомга – пірникоза
полевка обыкновенная – нориця звичайна, житник
полчек – вовчок великий
поползень обыкновенный – смовзик
звичайний
рябчик – орябець
сайга – сайгак, сугак
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сарыч большой – каня велика, мишоїд
великий
свиристель – омелюх
сип белоголовый – гриф білоголовий
скат – плахур
славка – кропив’янка
слизень – слимак
стрекоза – бабка
суслик – ховрашок
тетерев, косач – тетерюк
тля – попілиця
точильщик – шашель
турухтан – брижач, коловодник
туфелька – постолок
тушканчик малый – земляний заєць малий
усач – марена звичайна
филин – пугач
форель – пструг, фореля
цесарка – пантарка, перлиця
чайка обыкновенная – мартин звичайний
чибис, пигалица – чайка звичайна
шелкопряд – прядка
щелкун – ковалик
щитоноска, щитовка – шоломок
щурка золотистая – бджолоїдка
Підготувала Підпала О.В. за виданням:
Полянський Х. Словник природничої
термінології. – Харків: Державне видавництво
України, 1928. – 262 с.
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