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ДифеРеНц²йНа акÒивН²ÑÒь ²ÇÎфÎРÌ каÒалаÇи 
ArABIdopsIs thAlIAnA Çа Д²ї ÑÎльÎвÎгÎ ÑÒРеÑу 

І.ì. бóЗäóгà, Í.î. äІäåÍêî, ð.à. âîëêîâ, І.І. ПàÍ×óê
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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 КОCat2 (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 КОCat2 нокаутних рослин була приблизно 
вдвічі нижча, ніж у рослин дикого типу. За дії сольового стресу активність CAT у листках 
дикого типу знижувалась за 4годинної 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 КОCat2 активність САТ 
зростала вище контрольного рівня за 4годинної 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 порізно
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.

вñòуп. äля геноìу рослин характерна наявн³сть ìультигенних родин [1–4]. 
гени/б³лки, як³ належать до одн³єї родини, ìожуть виконувати однаков³ 

функц³ї, ³ одночасно вони присутн³ у геноì³ лише для п³двищення над³йност³ ро-
боти кл³тини, тобто є функц³онально надлишковиìи. ìожливиì поясненняì ³с-
нуючого пол³ìорф³зìу б³лк³в є ф³з³олог³чна необх³дн³сть диференц³йно зì³ню-
вати їхню експрес³ю залежно в³д стад³ї онтогенезу або зì³н, що в³дбуваються в 
навколишньоìу середовищ³. Зручною ìоделлю для вивчення проблеìи ìоле-
кулярної надлишковост³ є гени, експрес³я яких зì³нюється за д³ї аб³отичних 
 стресових чинник³в, таких як п³двищення або зниження теìператури, посуха, 
засолення ґрунт³в тощо. äо ìультигенних родин належать гени захисних б³лк³в, 
зокреìа ферìент³в антиоксидантного захисту [5–8]. îдниì ³з таких ферìент³в 
є каталаза, яка регулює р³вень пероксиду водню у рослинн³й кл³тин³.

â³доìо, що р³вень Í2î2 зростає в уìовах аб³отичного стресу [9, 10], в тоìу 
числ³ – ³ при засоленн³ [11, 12]. Пероксид водню є шк³дливою ìолекулою ³, вод-
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ночас, ìесенджероì, який регулює екс-
прес³ю багатьох ген³в [9, 13–16]. â³дпов³д-
но, регуляц³я його концентрац³ї ìає цент-
ральне значення для захисту кл³тини та 
розвитку стресової реакц³ї. â³доìо, що в 
уìовах п³двищеного накопичення пе-
роксиду водню ìоже зì³нюватись актив-
н³сть каталази, яка його розщеплює. Про-
те, роль окреìих ген³в та кодованих ниìи 
б³лк³в та шляхи регуляц³ї їхньої експрес³ї в 
уìовах стресу вивчен³ все ще недостатньо.

ìоделлю для вивчення функц³ональної 
спец³ал³зац³ї та взаєìозаì³нност³ окреìих 
³зофорì ферìент³в слугують ìутантн³ фор-
ìи ³з порушеною функц³єю в³дпов³дних ге-
н³в. ó геноì³ араб³допсису каталаза пред-
ставлена трьоìа генаìи: Cat1, Cat2 та Cat3. 
Íайекспресован³шою є ³зофорìа сàт2, на 
долю якої припадає б³льше половини за-
гальної каталазної активност³ у тканинах ìе-
зоф³лу листк³в, тод³ як CAT1 експресується у 
листках т³льки на п³зн³х етапах онтогенезу 
[17]. äля з’ясування рол³ ³зофорì каталази 
за д³ї аб³отичного стресу ìи зосередили 
увагу на вивченн³ зì³н активност³ сàт у рос-
лин араб³допсису дикого типу та у нокаутно-
го (knock-out) ìутанта з порушеною екс-
прес³єю гена Саt2 у в³дпов³дь на стрес, спри-
чинений швидкиì накопиченняì високих 
концентрац³й хлориду натр³ю у тканинах ли-
ста, що призводить до порушення окис-
но-в³дновного балансу кл³тини та виникнен-
ня оксидативного стресу [18, 19].

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
äля досл³дження впливу хлориду на-

тр³ю використовували 5-тижнев³ рослини 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh дикого 
типу (äт: екотип Columbia 0) та гоìозигот-
ну нокаутну л³н³ю êî-Сat2 (SALK 057998), 
яка є ìутантоì по гену каталази Cаt2. Íа-
с³ння ц³єї л³н³ї було отриìано з колекц³ї 
NASC (Nottingham Arabidopsis Stock 
Centre, University of Nottingham, âелико-
британ³я). ðослини вирощували в культива-
ц³йн³й к³ìнат³ за теìператури 20 °с в уìовах 

16-годинного св³тлового дня. Інтенсивн³сть 
осв³тлення становила 2000 люкс.

äля того, щоб отриìати ³нфорìац³ю про 
ранню стад³ю стресової в³дпов³д³ та з’ясува-
ти первинн³ реакц³ї рослинної кл³тини на д³ю 
п³двищених концентрац³й хлориду натр³ю, 
обробку рослин проводили за уìов, що за-
безпечують його швидке надходження до 
тканин листк³в. â³дпов³дно, для проведення 
стресової обробки надзеìну частину рослин 
в³докреìлювали в³д кореневої систеìи ³ ì³сце 
зр³зу занурювали в р³дке поживне середови-
ще ìурас³ге-скуга (0,5хMS), що додатково 
ì³стило хлорид натр³ю у концентрац³ях 50, 100 
та 200 ìì. П³сля цього зразки ³нкубували у 
теìряв³ за теìператури 20 °с протягоì 4 та 8 
годин. êонцентрац³ю хлориду натр³ю та час 
обробки п³дбирали у попередн³х експериìен-
тах. êонтрольн³ рослини ³нкубували на середо-
вищ³ 0,5хMS без додавання хлориду  натр³ю. 
Як додатковий контроль використовували ³н-
тактн³ рослини, як³ заìорожували у р³дкоìу 
азот³ безпосередньо п³сля зр³зання. äля кож-
ного вар³анта досл³ду готували середню 
пробу з 10–12 рослин.

åкстракц³ю нативного б³лка проводили 
в буфер³, що ì³стив 0,1 ì трис-ÍсІ 
(рÍ=6,8), 20 % гл³церин, 30 ìì дит³отрей-
тол та 0,1 % нерозчинний пол³в³н³лпол³-
п³рол³дон (ПâПП). ê³льк³сть б³лка в екст-
ракт³ визначали спектрофотоìетрично за 
ìетодоì бредфорда [20]. êаталазну ак-
тивн³сть визначали спектрофотоìетрично 
при довжин³ хвил³ λ=410 нì на Photometer 
1101M (Eppendorf Gerätebau, Í³ìеччина) 
за ìетодоì, описаниì наìи ран³ше [21]. 
àктивн³сть ферìенту розраховували, по-
р³внюючи вì³ст пероксиду водню у проб³ на 
початку реакц³ї та п³сля її припинення, та 
виражали в ìкìоль Í2î2, що розщеплю-
вався за 1 хв. у перерахунку на 1 ìг б³лка.

åкспериìент виконували для п’яти неза-
лежно вирощених парт³й рослин. äля кож-
ного б³лкового екстракту виì³рювання ак-
тивност³ та вì³сту б³лка зд³йснювали трич³. 
статистичну достов³рн³сть отриìаних даних 
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Рèñуíок. àктивн³сть CAT у листках рослин Arabidopsis thaliana дикого типу (äт) та нокаутної л³н³ї êî-Сat2 за д³ї со-
льового стресу. Íаведено середн³ значення, отриìан³ для п’яти незалежних досл³д³в, та їхн³ стандартн³ в³дхилення; 
* – р³зниця ì³ж контрольниìи та стресованиìи рослинаìи достов³рна (p<0,05)

оц³нювали з використанняì двовиб³ркового 
t-критер³ю для залежних виб³рок [22].

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
ó листках 5-тижневих ³нтактних рослин 

нокаутної л³н³ї êî-Сat2 активн³сть катала-
зи становила лише 51 % в³д активност³ сàт 
у äт (рисунок), що пов’язано з в³дсутн³стю 
у рослин нокаутної л³н³ї ³зофорìи каталази 
сàт2. àналог³чний результат отриìаний 
наìи ран³ше для рослин 7-тижневого в³ку 
[23]. îтже, у рослин араб³допсису в³коì 5 
та 7 тижн³в в³дносна активн³сть ³зофорìи 
сàт2 не зì³нюється.

Інкубування рослин у контрольних уìо-
вах протягоì 4 та 8 год. у середовищ³ 
0,5хMS суттєво не впливало на активн³сть 
сàт у обох досл³джуваних л³н³ях. 

äля вивчення ефект³в сольового стресу 
у подальших досл³дженнях було застосова-
но обробку рослин протягоì 4 та 8 год. хло-
ридоì натр³ю у концентрац³ях 50, 100 та 
200 ìì. âикористання цих концентрац³й 
в³дпов³дає даниì, наявниì у л³тератур³ [24–
26]. êр³ì того, у попередн³х експериìентах 
наìи було оц³нено ф³з³олог³чн³ зì³ни, що ви-

никають у рослин за уìов досл³ду. âстанов-
лено, що обробка рослин протягоì 4 год. 
NaCl у концентрац³ї 50 та 100 ìì не спри-
чиняла будь-яких поì³тних зì³н, тод³ як за д³ї 
200 ìì розчину спостер³гали ознаки втра-
ти тургору листк³в. При зб³льшенн³ часу об-
робки до 8 год. ознаки втрати тургору про-
являлись ³ за д³ї 100 ìì розчину, а у зразк³в, 
що зазнали впливу 200 ìì NaCl, вони знач-
но п³дсилювались. При цьоìу поì³тної р³з-
ниц³ ì³ж äт та êî-Сat2 виявлено не було.

â уìовах 4-годинного сольового стре-
су у äт за д³ї NaCl у концентрац³ї 50 та 100 
ìì в³дбувалось зниження активност³ сàт 
на 32 та 35 %, в³дпов³дно. Проте з³ зб³ль-
шенняì концентрац³ї NaCl до 200 ìì зни-
ження активност³ ферìенту не спостер³га-
ли – в цьоìу випадку його активн³сть зали-
шалась практично на р³вн³ контролю. ó л³н³ї 
êî-Сat2 за 4-годинного ³нкубування в при-
сутност³ 50 та 100 ìì не виявлено жодних 
зì³н каталазної активност³. ä³я 200 ìì 
NaCl зуìовлювала зростання активност³ 
сàт на 26 % вище контрольного р³вня.

б³льш тривала 8-годинна обробка при-
зводила до зниження активност³ сàт у äт на 
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15 та 23 % при застосуванн³ 50 та 100 ìì 
NaCl. При п³двищенн³ концентрац³ї до 
200 ìì, як ³ за 4-годинного стресу, актив-
н³сть сàт залишалась на р³вн³ контролю. 
ó нокаутних рослин êî-Сat2 за д³ї 8-годин-
ного стресу активн³сть сàт залишалась на 
р³вн³ контролю незалежно в³д концентрац³ї 
NaCl.

такиì чиноì, отриìан³ результати по-
казують, що за д³ї хлориду натр³ю на рос-
лини виникають порушення, як³ п³дсилю-
ються при зб³льшенн³ застосованої кон-
центрац³ї сол³ та часу обробки. При цьоìу 
спостер³гали зì³ни у активност³ каталази, 
характер яких в³др³зняється у рослин äт та 
л³н³ї êî-Сat2.

äля пояснення отриìаних даних сл³д 
нагадати, що у рослинн³й кл³тин³ пероксид 
водню генерується у р³зних коìпартìен-
тах, а саìе – у хлоропластах, пероксисо-
ìах, ì³тохондр³ях та внасл³док роботи ряду 
оксидаз у плазìатичн³й ìеìбран³ [9, 27]. 
âважається, що каталаза, яка у кл³тинах 
листка локал³зована переважно у перокси-
соìах, забезпечує захист кл³тини насаì-
перед в³д Í2î2, який виникає при фотоди-
ханн³ [9]. За д³ї сольового стресу в³дбува-
ється п³дсилення фотодихання та продукц³ї 
Í2î2 у пероксисоìах, що призводить до 
розвитку вторинного оксидативного стре-
су [11, 12]. êр³ì того, за д³ї п³двищених 
концентрац³й хлориду натр³ю зростає 
утворення Í2î2 у хлоропластах, ì³тохон-
др³ях, плазìатичн³й ìеìбран³ та кл³тинн³й 
ст³нц³, причоìу цей ефект є св³тлозалеж-
ниì [12]. Проте, залишається не до к³нця 
зрозуì³лиì, чоìу генерац³я Í2î2 у ì³-
тохондр³ях, плазìатичн³й ìеìбран³ та кл³-
тинн³й ст³нц³ ìає залежати в³д осв³тлення.

äля захисту в³д вторинного оксидатив-
ного стресу, спричиненого зростанняì кон-
центрац³ї солей у рослин, ìоже спосте-
р³гатись активац³я каталази та ³нших анти-
оксидантних ферìент³в [28–30]. äля 
прояснення питання, чи ìоже сольовий 
стрес ³ндукувати таку захисну реакц³ю за 
в³дсутност³ осв³тлення ³ як р³зн³ ³зофорìи 
сàт реагують на таку обробку, наìи було 

досл³джено вплив хлориду натр³ю у р³зних 
концентрац³ях на активн³сть каталази у 
листках араб³допсису äт та л³н³ї êî-Сat2, 
як³ ³нкубували у теìряв³.

îтриìан³ результати показали, що у 
рослин äт за д³ї 50 та 100 ìì NaCl протя-
гоì 4 год. активн³сть каталази не т³льки не 
зростає, а нав³ть знижується. äля пояс-
нення цього ефекту ìожна припустити, що 
за д³ї пор³вняно ìалих доз хлориду натр³ю 
вторинний оксидативний стрес не вини-
кає, але в³дбувається загальне ³нг³бування 
синтезу б³лк³в, в тоìу числ³ – каталази. ö³ 
дан³ узгоджуються ³з спостереженняìи, 
що у рису за д³ї 100 ìì NaCl у теìряв³ кон-
центрац³я пероксиду водню не зростає 
[12]. Проте застосування для обробки 
200 ìì NaCl у наших експериìентах не су-
проводжувалось пад³нняì активност³ ката-
лази. öе св³дчить, що в уìовах жорстк³шо-
го сольового стресу важлив³сть збережен-
ня функц³й цього ферìенту зростає. 
Причиною цього ìоже бути зб³льшення 
концентрац³ї Í2î2 за д³ї найб³льшої ³з за-
стосованих концентрац³й хлориду натр³ю. 
Íа користь запропонованої ìодел³ також 
св³дчать дан³, отриìан³ для 8-годинної об-
робки. ó цьоìу випадку для вс³х використа-
них концентрац³й NaCl активн³сть каталази 
виявилась б³льше, н³ж п³сля 4-годинної об-
робки, хоча у контрол³ активн³сть не зì³ню-
валась. öе вказує на поступовий розвиток 
захисної в³дпов³д³, елеìентоì якої ìожна 
вважати активац³ю каталази.

Пор³вняння результат³в, отриìаних для 
рослин äт та êî-Сat2, показує, що ³зофор-
ìи каталази по-р³зноìу реагують на сольо-
вий стрес. Як встановлено наìи ран³ше, у 
5-тижневих листках рослин äт активн³ ³зо-
форìи сAT2 та сAT3, тод³ як у л³н³ї êî-Сat2 
³зофорìа сAT2 повн³стю в³дсутня [31]. 
îтже, зростання каталазної активност³ у 
листках рослин нокаутної л³н³ї за д³ї 200 ìì 
NaCl протягоì 4 год. ìає бути насл³дкоì ак-
тивац³ї ³зофорìи сAT3, а зниження актив-
ност³ у рослин äт за д³ї 50 та 100 ìì NaCl – 
втратою активност³ ³зофорìи сAT2 (оск³ль-
ки активн³сть ³зофорìи сAT3 на ц³й стад³ї 
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стресової в³дпов³д³ зростає). Проте, п³сля 
8-годинної обробки активн³сть сAT3 у нока-
утної л³н³ї залишалась без зì³н. â³дпов³дно, 
складається враження, що зростання ката-
лазної активност³ у рослин äт ìає бути ре-
зультатоì в³дновлення активност³ сAT2, яка 
була знижена п³сля 4-годинної д³ї хлориду 
натр³ю. такиì чиноì, в³дносний вклад ³зо-
форì каталази у розщеплення Í2î2 зì³ню-
ється п³д час розвитку стресової в³дпов³д³.

Зì³ни активност³ сàт за д³ї сольового 
стресу у äт та êî-Сat2 ìожуть зуìовлюва-
тись диференц³йною транскрипц³єю ген³в, 
що кодують окреì³ ³зофорìи. Íа п³дтриìку 
такої точки зору ìожна навести результати 
досл³дження експрес³ї ³зофорì каталази 
рису, яке показало, що ³зофорìа сàт-à не 
експресується за 24-годинної д³ї 200 ìì 
NaCl, в той час як транскрипти сàт-â нако-
пичуються за цих уìов, а транскрипти 
сàт-с – лише через 48 год. [32].

ð³зний характер експрес³ї ³зофорì сàт 
ìи виявляли ран³ше при досл³дженн³ впли-
ву теплового стресу на рослини äт та êî-
Сat2 [23]. Зокреìа, за д³ї 2-годинного те-
плового стресу у л³н³ї êî-Cat2 виявлено 
зростання каталазної активност³, тод³ як у 
рослин äт зì³н активност³ сàт не спостер³-
гали. також було встановлено, що ³зофор-
ìи каталази по-р³зноìу реагують на 12-го-
динну обробку хлоридоì кадì³ю [31]. 
ó цьоìу випадку активн³сть ферìенту зни-
жувалась у рослин äт, але залишалась не-
зì³нною у л³н³ї êî-Сat2 при застосуванн³ 
для обробки хлориду кадì³ю у концентрац³ї 
до 0,5 ìì. Íа загал ц³ дан³ св³дчать, що ак-
тивн³сть ³зофорì каталази диференц³йно 
зì³нюється за д³ї р³зних форì аб³отичного 
стресу. такиì чиноì, ³ìов³рною причиною 
³снування дек³лькох ген³в, як³ кодують р³зн³ 
³зофорìи каталази, ìоже бути ф³з³олог³чна 
необх³дн³сть диференц³йно зì³нювати їхню 
експрес³ю – як в онтогенез³ [17], так ³ у в³д-
пов³дь на р³зноìан³тн³ зовн³шн³ впливи. 
ó такоìу випадку сл³д оч³кувати, що для за-
безпечення диференц³йної транскрипц³ї 
член³в ц³єї ìультигенної родини у їхн³х про-
ìоторах ìають бути присутн³ р³зн³ регуля-

торн³ д³лянки, як³ взаєìод³ють з в³дпов³дни-
ìи регуляторниìи ланцюгаìи. Íа п³дтриì-
ку такої точки зору стосовно ген³в каталази 
ìожна навести результати пор³вняльного 
анал³зу посл³довностей ген³в Cat, як³ св³д-
чать про п³двищену швидк³сть ìолекуляр-
ної еволюц³ї їхн³х проìоторних д³лянок по-
р³вняно ³з кодувальниìи [33].

вèñíовкè
îтриìан³ результати св³дчать, що акти-

вац³я каталази є одниì ³з елеìент³в ранньої 
в³дпов³д³ рослин араб³допсису на сольовий 
стрес. При цьоìу експресован³ у листках 
³зофорìи каталази по-р³зноìу активують-
ся на р³зних етапах розвитку стресової в³д-
пов³д³. Причиною ³снування дек³лькох ³зо-
форì сàт ìоже бути неìожлив³сть забез-
печити диференц³йну експрес³ю каталази у 
в³дпов³дь на чисельн³ зовн³шн³ стиìули 
шляхоì поєднання р³зних регуляторних 
сигнал³в у ìежах одного проìотора.
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цеëü. Причины широкого распростране-
ния ìультигенных сеìейств в геноìах расте-
ний выяснены все еще недостаточно. цеëüю 
исследования было установить специфичес-
кую роль изофорì каталазы в ранней ответ-
ной реакции растений Arabidopsis thaliana на 
солевой стресс. Ìеòоды. ðозетки растений 
дикого типа и гоìозиготной нокаутной линии 
êî-Cat2 (SALK 057998), ìутантной по гену ка-
талазы Cat2, подвергали воздействию 50, 100 
та 200 ìì NaCl в течение 4 и 8 часов. îце-
нивались изìенения активности каталазы. 
Резуëüòàòы. óстановлено, что общая ката-
лазная активность в листьях êî-Cat2 нокаутных 
растений была приблизительно вдвое ниже, 
чеì у растений дикого типа. Под воздействиеì 
солевого стресса активность CAT в листьях ди-
кого типа снижалась при 4-часовой обработ-
ке 50 и 100 ìì NaCl и оставалась на уровне 
контроля в присутствии 200 ìì NaCl. Прод-
ление вреìени обработки до 8 часов сопро-
вождалось возрастаниеì каталазной актив-
ности. ó нокаутной линии êî-Cat2 активность 
сàт возрастала выше контрольного уровня при 
4-часовоì воздействии 200 ìì NaCl и остава-
лась неизìенной во всех остальных вариантах 
опыта. выводы. àктивация каталазы является 
одниì из элеìентов раннего ответа растений 
Arabidopsis thaliana на солевой стресс. èзо-
форìы каталазы по-разноìу активируются на 
разных этапах развития стрессового ответа. 
Причиной существования нескольких изофорì 
сàт ìожет быть невозìожность объединить в 
пределах одного проìотора различные регу-
ляторные сигналы, необходиìые для обеспе-
чения дифференциальной экспрессии этого 
ферìента в ответ на ìногочисленные внешние 
стиìулы.

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana, ìуль-
тигенные сеìейства, изофорìы каталазы, пе-
рекись водорода, солевой стресс, нокаутные 
ìутанты.
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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 
(êî-Cat2 homozygote knock-out strain SALK 
057998) were treated with 50, 100 or 200 mM 
NaCl for 4 or 8 hours. Afterwards, catalase ac-
tivity changes were evaluated. Results. It was 
found that the total catalase activity in êî-Cat2 
leaves was about twofold lower than in wild-
type. 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 cata-
lase activity increased above control levels while 
treated with 200 mM NaCl and remained un-
changed in all other treatments. Conclusions. 
The activation of catalase is one of the early re-
sponses 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 re-
sponse 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 геноврегуляторов 
в эволюционном процессе.

Ключевые слова: положительный отбор, отрицательный отбор, селективная функция, 
элиминирующая функция, структурные гены, генырегуляторы.

Понятия «положительный отбор» и «отрицательный отбор», как два 
альтернативных типа природной селекции, основательно закрепились в 

эволюционной биологии [1–3]. 
â соответствии с постулатаìи синтетической теории эволюции (стЭ), по-

ложительный (дарвиновский) отбор является ведущиì фактороì историче-
ского развития организìов [3–8]. â качестве конкретного результатата его де-
ятельности выступает фиксация генов, повышающих дарвиновскую приспо-
собленность организìов, основныìи коìпонентаìи которой являются 
плодовитость, жизнеспособность и скорость роста особей [2, 3, 7]. äанный от-
бор охватывает собой движущую и стабилизирующую форìы природной се-
лекции [8].

äвижущая форìа контролирует внутри популяции процесс форìирования 
новой наследственной биологической норìы, в большей ìере отвечающей 
ìеняющиìся экологическиì требованияì [8]. äанная ìодернизация популя-
ции осуществляется путеì перестройки ее генофонда, как адаптивной реак-
ции организìов на продолжительное и однонаправленное давление условий 
среды обитания [8, 9].

стабилизирующая форìа, напротив, оказывает воздействие на организìы 
в условиях кратковреìенных флуктуирующих изìенений экосистеìы вида [8]. 
Этиì определяется специфика ее действия. îна, как и движущая форìа, об-
новляет популяционный генофонд. îднако стабилизирующая форìа в первую 
очередь вводит в состав генофонда популяции гены, призванные усилить го-
ìеостаз развития особей в ответ на разновекторное давление среды; теì са-
ìыì сохраняется и укрепляется устоявшаяся биологическая норìа [8–10]. та-
киì образоì, действие стабилизирующей форìы постепенно снижает зависи-
ìость процесса индивидуального развития от возìущающего паратипического 
влияния [6, 8].
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â результате повышается уровень ка-
нализации онтогенеза [4, 9, 11], что, в 
свою очередь, приводит к усилению влия-
ния онтогенеза на направленность исто-
рического развития организìов и к кана-
лизации уже саìого филогенетического 
процесса [9–11].

со своей стороны, отрицательный от-
бор консервирует сложившуюся генетиче-
скую структуру популяции путеì элиìина-
ции носителей подавляющего большин-
ства, возникающих de novo, селективно 
значиìых ìутаций, поскольку указанные 
ìутации, являясь зачастую функциональ-
но негативныìи [1–3, 7, 8], понижают дар-
виновскую приспособленность особей [2, 
3, 7]. такиì образоì, он устраняет от раз-
ìножения особей с наследственныìи из-
ìененияìи, существенно нарушающиìи 
процесс их индивидуального развития, 
выступая, теì саìыì, в форìе очищаю-
щего отбора [7, 8].

âìесте с теì в использовании и толко-
вании рассìотренных выше понятий на-
блюдаются определенные разночтения.

так, è.è. Шìальгаузен [8] указал на 
двусìысленность терìина «отрицатель-
ный отбор». â частности, он обращает вни-
ìание на различия в трактовке результа-
тов одного наблюдения, в котороì под от-
рицательныì отбороì первоначально 
подразуìевалась элиìинация крылатых 
насекоìых, а в дальнейшеì – уже селек-
ция бескрылых форì. По его ìнению, вìе-
сто терìина «отрицательный отбор» пред-
почтительнее использовать терìин «эли-
ìинация».

По сути, è.è. Шìальгаузен предлагает 
рассìатривать отрицательный отбор в ка-
честве аналога элиìинации. â такоì слу-
чае, он вступает в противоречие с саìиì 
собой, когда постулирует тезис о тоì, что 
естественный отбор в обязательноì по-
рядке выполняет две взаиìосвязанные 
функции: элиìинирующую и селективную 
[8, 10].

â свою очередь ä.ê. беляев подчерки-
вал, что «отбор действует всегда лишь в 
одной форìе, а иìенно в форìе элиìина-
ции ìенее приспособленных» [12]. èз это-
го следует, что положительный отбор, по 
сути, является фикцией, поскольку его се-
лективная функция, в контексте данного 
определения, всего лишь производная от 
элиìинирующей.

ðаскрывая биологический сìысл есте-
ственного отбора, è.è. Шìальгаузен и 
ä.ê. беляев исходили из положений стЭ о 
путях и законоìерностях эволюционного 
процесса. â соответствии с этиìи положе-
нияìи внутри популяций протекают так на-
зываеìые ìикроэволюционные процес-
сы, форìирующие и фиксирующие, в от-
вет на конкретные экологические 
требования, адаптивную норìу генетиче-
ского полиìорфизìа. äанные процессы в 
основноì осуществляются под контролеì 
положительного отбора – ведущего фак-
тора эволюции. èтогоì ìикроэволюцион-
ных процессов является видообразова-
ние, осуществляеìое при непосредствен-
ноì участии всех факторов эволюции: 
ìутационного процесса, дрейфа генов, 
изоляции и естественного отбора [3, 7, 8]. 
При этоì подчеркивалось, что в основе 
ìакроэволюционных процессов, протека-
ющих на надвидовых систеìатических 
уровнях, лежат законоìерности, анало-
гичные ìикроэволюционныì, т. е. ìежду 
указанныìи событияìи отсутствует де-
ìаркационная линия, и они фактически 
представляют собой «две стороны одной 
ìедали» [7, 8].

åсли оставаться на позициях представ-
лений о ìикроэволюции, как универсаль-
ноì ìеханизìе исторического развития 
организìов, контролирующеì его по-
средствоì селекции структурных генов 
[7–9, 13, 14], то ìожно согласиться с из-
ложенныìи выше воззренияìи [8, 12].

îднако в настоящее вреìя идет актив-
ный процесс нового эволюционного син-
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теза ìежду стЭ и генетикой развития [4, 
6, 15, 16]. â раìках этого синтеза изло-
женные выше проблеìы обретают иную 
актуальность и соответвенно требуют кри-
тического переосìысления.

ëейтìотивоì ìодернизации парадиг-
ìы стЭ, осуществляеìой в раìках ÍЭс, 
является разграничение ролей структурных 
генов и генов-регуляторов в эволюцион-
ноì процессе [15].

èсходя из этого, ð. ðэфф и т. êофìен 
подчеркивают [6], что основной отличи-
тельной чертой действия движущей фор-
ìы положительного отбора является се-
лекция ìутантных аллелей относительно 
небольшого количества генов-регулято-
ров, функционирующих в качестве пере-
ключателей альтернативных состояний 
или путей онтогенеза [6, 16]. óказанные 
аллели не индуцируют остановку разви-
тия, как это наблюдается в большинстве 
случаев при ìутациях структурных генов, а 
обеспечивают его переключение с одного 
пути на другой [6]. При этоì эволюцион-
ные изìенения достигаются за счет транс-
форìации существующей наследствен-
ной програììы индивидуального разви-
тия организìа, а наблюдаеìые ìежду 
видаìи ìорфологические различия обу-
словлены в основноì ìутацияìи упоìяну-
тых выше генов-регуляторов.

следовательно, вектор активности 
движущего отбора направлен на ìодерни-
зацию ìорфогенетической програììы 
онтогенеза [15]; указанный отбор опреде-
ляет ход ìорфологической эволюции ор-
ганизìов, а в его действии превалирует 
селективная функция. 

â свою очередь, селекция структурных 
генов играет ключевую роль в поддержа-
нии, а в случае необходиìости и коррек-
ции основного типа онтогенеза организ-
ìов. Этот процесс находится под ìощныì 
давлениеì стабилизирующей форìы по-
ложительного отбора, осуществляеìыì 
путеì «постепенной заìены вариантных 

аллелей (структурных генов) в соответ-
ствии с представленияìи классической 
теории эволюции» [6]. â данноì случае 
под «классической теорией эволюции» 
подразуìевается стЭ.

óказанная форìа положительного от-
бора контролирует течение адаптивной 
эволюции организìов путеì фиксации ал-
лелей структурных генов, которые усили-
вают, как отìечалось выше, гоìеостаз 
 индивидуального развития особей и обе-
спечивают, теì саìыì, укрепление суще-
ствующей ìорфы [8–10]; в ее действии 
достигается определенное равновесие 
ìежду элиìинирующей и селективной 
функцияìи, что показали, в тоì числе, и 
наши исследования [17].

×то касается отрицательного отбора, 
то в его деятельности четко просìатрива-
ется доìинирующая роль элиìинации. 
Широко распространенныì результатоì 
действия отбора данного типа является 
устранение от разìножения носителей ге-
нов, существенно нарушающих норìаль-
ное течение их онтогенеза. â этоì случае, 
как отìечалось выше, он выступает в фор-
ìе очищающего отбора [8], который в пол-
ной ìере отождествляется с элиìинирую-
щей функцией природной селекции. 

îднако отрицательный отбор ìожет 
выступать также в дизруптивной форìе, 
устраняя от разìножения гибридные орга-
низìы, возникающие в ìестах контактов 
близкородственных популяций; данные 
популяции длительное вреìя пребывали в 
сиìпатрическоì состоянии и к ìоìенту 
возобновления контактов ìогли находить-
ся на завершающей стадии видообразо-
вания [3, 8]. следствиеì возвращения по-
пуляций к аллопатрическоìу состоянию 
явилось завершение начавшегося ранее 
процесса форìирования ìежду ниìи ре-
продуктивного барьера [7]. â данноì слу-
чае позволительно говорить о четко про-
сìатривающейся в действии отрицатель-
ного отбора селективной функции, как 
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производной от элиìинирующей. åе био-
логический сìысл выражается в укрепле-
нии ìежду зарождающиìися видаìи 
 репродуктивного барьера путеì избира-
тельного устранения периодически возни-
кающих ìежвидовых гибридов [7, 8].

îтìетиì, что результатоì деятельно-
сти отрицательного отбора, фиксируеìыì 
в экспериìентах, является, как правило, 
полное отсутствие в потоìстве предста-
вителей одного из ожидаеìых генотипи-
ческих классов [2, 18].

èтак, в действии всех форì положи-
тельного и отрицательного типов отбора 
наблюдается либо доìинирование, либо 
определенный баланс активности элиìи-
нирующей и селективной функций [2, 8, 
18]. с учетоì данного обстоятельства, 
ìожно устранить разночтения, возникшие 
в раìках неодарвинизìа при их использо-
вании и толковании [2, 8]. При этоì необ-
ходиìо опираться на положения ÍЭс о 
специфической роли движущей и стаби-
лизирующей форì положительного отбо-
ра в эволюционноì процессе [6, 17]. 

èсходя из этого, определиì движущую 
форìу положительного отбора как при-
родное явление, контролирующее про-
цесс ìорфологической эволюции; его от-
личительной чертой является селекция 
 аллелей относительно небольшого коли-
чества генов-регуляторов, функциониру-
ющих в качестве переключателей альтер-
нативных состояний или путей онтогенеза 
и не индуцирующих остановку развития; 
вектор активности движущей форìы поло-
жительного отбора направлен на ìодер-
низацию ìорфогенетической програììы 
онтогенеза, но при этоì в ее действии 
превалирует активная селективная функ-
ция, а элиìинирующая пассивна.

×то касается стабилизирующей форìы 
положительного отбора, то она контроли-
рует процесс адаптивной эволюции путеì 
постепенной заìены аллелей структурных 
генов, поддерживая или осуществляя кор-

рекцию основного типа онтогенеза; при 
этоì в ее действии достигается опреде-
ленное равновесие ìежду активностяìи 
элиìинирующей и селективной функций.

äействие всех форì отрицательного 
отбора главныì образоì направлено на 
устранение от разìножения особей, несу-
щих гены, существенно нарушающие нор-
ìальное течение их онтогенеза и, следо-
вательно, в его действии доìинирует эли-
ìинирующая функция. такиì образоì, 
дефиниция «отрицательный отбор», явля-
ющаяся по своей сути сеìантическиì нон-
сенсоì, обретает конкретный биологиче-
ский сìысл; становится полезныì, рабо-
тающиì терìиноì, поскольку указывает 
лишь на доìинирование в действии отбо-
ра данного типа активной элиìинирующей 
функции относительно селективной; при 
этоì устраняется двусìысленность, свя-
занная с отождествлениеì элиìинации, 
как одной из функций отбора, с саìиì от-
рицательныì отбороì.

выводы
â действии всех форì положительного 

и отрицательного типов отбора наблюда-
ется либо доìинирование, либо опреде-
ленный баланс активности элиìинирую-
щей и селективной функций. â действии 
движущей форìы положительного отбора 
превалирует активность селективной 
функции, а элиìинирующая функция пас-
сивна. â действии стабилизирующей фор-
ìы положительного отбора достигается 
определенное равновесие ìежду активно-
стяìи элиìинирующей и селективной 
функций. â действии всех форì отрица-
тельного отбора активная элиìинирую-
щая функция доìинирует над пассивной 
селективной функцией. äання дефиниция 
позволяет устранить двусìысленность, 
связанную с отождествлениеì элиìина-
ции, как одной из функций отбора, с саìиì 
отрицательныì отбороì. 
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Представлено новий погляд на функц³ональне 
наповнення понять «позитивний в³дб³р» ³ «не-
гативний в³дб³р» у св³тл³ нового еволюц³йного 
синтезу (Íåс). â його основ³ лежить розìежу-
вання ролей структурних ген³в ³ ген³в-регулято-
р³в в еволюц³йноìу процес³.

Ключові слова: позитивний доб³р, негативний 
доб³р, селективна функц³я, ел³ì³нуюча функц³я, 
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A new view on the functional filling of the 
concepts «positive selection» and «negative 
selection» in the light of new evolutionary 
synthesis (NES) was presented. It is based on 
distinguishing between the roles of structural 
genes and regulatory genes in the evolutionary 
process.

Keywords: positive selection, negative 
selection, function of selection, function of 
elimination, structural genes, regulatory genes.
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Підвищення частоти регенерації калюсних культур пшениці за Agrobacterium-...
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П²ДвищеННя чаÑÒÎÒи  
РегеНеРац²ї калюÑНих кульÒуР ПшеНиц²  
Çа AgroBActerIum-ÎПÎÑеРеДкÎваНÎї 
ÒРаНÑфÎРÌац²ї

î.ì. гîÍ×àðóê, à.â. бàâîë, î.â. äóбðîâÍà
Інститут ф³з³олог³ї рослин ³ генетики Íац³ональної акадеì³ї наук óкраїни 
óкраїна, 03022, ì. êиїв, вул. âасильк³вська, 31/17 
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Мета. Вивчення впливу віку незрілих зародків та синтетичного ауксину дикамби на мор
фогенетичний потенціал калюсів двох сортів м’якої пшениці – Подолянка та Зимоярка 
за Аgrobacteriumопосередкованої трансформації. Методи. Оптимізація умов реге
нерації пагонів за Аgrobacteriumопосередкованої трансформації. Результати. Вста
новлено, що вік незрілих зародків суттєво впливає на частоту калюсоутворення та ви
явлено сортоспецифічність цього показника. Заміна 2,4Д 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 
рослинрегенерантів 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 Аgrobacteriumопосередкованої трансформації пшениці.

Ключові слова: Triticum aestivum L., Аgrobacteriumопосередкована трансформація, 
незрілі зародки, дикамба, регенерація.

вñòуп. Íа сьогодн³ при створенн³ сорт³в пшениц³, ст³йких до стресових чин-
ник³в довк³лля, все б³льшого значення набувають ìетоди генетичної ³нже-

нер³ї [1]. Проте пшениця залишається складною культурою для проведення 
б³о технолог³чних роб³т, оск³льки процеси калюсогенезу та утворення пагон³в в 
уìовах in vitro значною ì³рою визначаються типоì експланту [2–7], генотипоì 
[8] та складоì живильного середовища [9, 10]. êр³ì того, тип експланту ³ склад 
живильного середовища є основниìи чинникаìи, що впливають на регенера-
ц³ю пагон³в.

Íезр³л³ зародки є традиц³йниì експлантоì у пшениц³, на основ³ застосуван-
ня яких розроблено ефективн³ технолог³ї отриìання калюсних культур та по-
дальшої ³ндукц³ї з них рослин-регенерант³в [2]. âарто зазначити, що високий 
ìорфогенний потенц³ал калюс³в, отриìаних ³з незр³лих зародк³в, збер³гається 
нетривалий час ³ ìоже залежати в³д генетичних особливостей донорної росли-
ни [9]. тоìу для усп³шного використання незр³лих зародк³в необх³дниì є визна-
чення оптиìальної стад³ї вид³лення експлант³в з урахуванняì особливостей 
конкретного генотипу.

За Аgrobacterium-опосередкованої трансфорìац³ї пшениц³ необх³дно про-
водити кокультивац³ю калюс³в ³з агробактер³єю, що негативно впливає на по-
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дальшу регенерац³ю пагон³в. êр³ì того, 
для ел³ì³нац³³ї агробактер³ї використову-
ються висок³ дози антиб³отику, що теж ìає 
негативний вплив на ìорфогенний потен-
ц³ал калюс³в, зìеншує ³ìов³рн³сть регене-
рац³ї ³, в³дпов³дно, отриìання трансгенних 
форì [11].

традиц³йно для дедиференц³ац³ї кл³тин 
злакових та ³ндукц³ї калюсогенезу вико-
ристовують середовища з додаванняì 
2,4-ä. ðазоì ³ з тиì, отриìан³ калюси ха-
рактеризуються пов³льниì переходоì до 
ìорфогенного стану, а пер³од ³ндукц³ї 
 пагон³в наступає п³зн³ше. Застосування 
2,4-ä за Аgrobacterium-опосередкованої 
трансфорìац³ї не є оптиìальниì, оск³льки 
через затриìку ìорфогенезу та регенера-
ц³ї за тривалого культивування калюси ìо-
жуть гинути ран³ше появи регенерант³в. 
ìожливиì вар³антоì п³двищення регене-
рац³йної здатност³ калюс³в п³сля проведен-
ня трансфорìац³ї є заì³на 2,4-ä на ³нш³ 
ауксини синтетичного походження, зокре-
ìа дикаìбу [12]. Є дан³, що ц³ ауксини не 
т³льки стиìулюють калюсогенез, але й 
прискорюють перех³д калюс³в у ìорфоген-
ний стан, ³стотно зб³льшують к³льк³сть ìе-
ристеìатичних д³лянок, з яких в подальшо-
ìу в³дбувається соìатичний еìбр³огенез 
[13]. ó результат³ цього регенерац³йн³ про-
цеси в³дбуваються швидко, а вих³д регене-
рант³в зб³льшується. ìетою нашого досл³-
дження є вивчення впливу в³ку незр³лих за-
родк³в та синтетичного ауксину дикаìби на 
ìорфогенетичний потенц³ал калюс³в двох 
сорт³в пшениц³ – Подолянка та Зиìоярка 
за Аgrobacterium-опосередкованої тран-
сфорìац³ї.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
ìатер³алоì досл³джень були два сучас-

н³ сорти ì’якої пшениц³ Подолянка та Зиìо-
ярка, створен³ у в³дд³л³ генетичного пол³п-
шення рослин ІФðг ÍàÍ óкраїни. Як екс-
планти використовували незр³л³ зародки 
³нтактних польових рослин, як³ ³золювали 

щоденно, починаючи з дев’ятої та зак³нчу-
ючи ш³стнадцятою добою п³сля запилення. 
äля точного визначення в³ку незр³лих за-
родк³в проводили кастрац³ю колоса, а че-
рез три доби опилювали пилкоì з рослин 
того ж сорту. ðозì³р експлант³в вар³ював 
в³д 1 до 3 ìì. Зародки стерил³зували в три 
етапи: 1 % розчиноì KMnO4 протягоì 
2 хв., пот³ì 70 % етанолоì – 2 хв. та 30 % 
коìерц³йниì препаратоì «б³лизна» 10 хв., 
п³сля чого трич³ проìивали стерильною 
дистильованою водою. äля вивчення 
впливу синтетичного ауксину на процеси 
калюсогенезу використовували ìодиф³ко-
ване середовище Mс [14] з додаванняì 
дикаìби в концентрац³ї 1, 2 та 3 ìг/л. Як 
контроль використовували теж саìе сере-
довище з 2,4-ä в концентрац³ї 2 ìг/л, 
оск³льки ця концентрац³я є оптиìальною 
для калюсогенезу Triticum aestivum L. 
[15]. ó кожноìу вар³ант³ досл³ду вико-
ристовували по 200 незр³лих зародк³в. 
óìови та процедура Аgrobacterium-опо-
середкованої трансфорìац³ї наведено у 
робот³ [16].

×астоту ³ндукц³ї калюсу, утворення 
ìорфогенного калюсу та регенерац³ю па-
гон³в (у в³дсотках) визначали за сп³вв³дно-
шенняì к³лькост³ експлант³в, як³ утворили 
калюс або пагони, до їхньої загальної 
к³лькост³. êанаì³цин-ст³йкиìи вважали 
рослини, як³ збер³гали зелене забарвлен-
ня на селективноìу середовищ³. äосто-
в³рн³сть р³зниц³ ì³ж показникаìи оц³нювали 
за критер³єì стьюдента.

Резуëüòàòè ³ обãовоðеííя
Íезр³л³ зародки як експланти характе-

ризуються високою здатн³стю до калю-
соутворення та подальшої регенерац³ї. 
Проте, одниì з основних недол³к³в їхнього 
використання як експлант³в є короткий 
проì³жок часу, протягоì якого їх ìожливо 
вид³ляти. Зазвичай в³н припадає на 12–15 
добу.
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Íаìи було проанал³зовано здатн³сть до 
калюсогенезу незр³лих зародк³в, вид³ле-
них протягоì 8 д³б, починаючи з 9-ї та за-
к³нчуючи 16-ю добою п³сля запилення. 
âстановлено, що в³к незр³лих зародк³в 
значною ì³рою впливав на здатн³сть до 
утворення калюсу (рисунок).

Рèñуíок. âплив в³ку незр³лих зародк³в сорт³в пшени-
ц³ Зиìоярка (à) та Подолянка (б) на здатн³сть до ка-
люсогенезу на живильноìу середовищ³ з 2,4-ä

äля сорту Зиìоярка найоптиìальн³-
шиì строкоì вид³лення зародк³в виявила-
ся 13 доба – б³льше 90 % експлант³в утво-
рили калюс. äля сорту Подолянка опти-
ìальною виявилася 15 доба, оск³льки 
здатн³сть експлант³в утворювати калюс 
була близькою до 96 %. те, що у кожного 
сорту оптиìуì калюсогенезу спостер³гали 
у зародк³в р³зного в³ку, вказує на сортоспе-
циф³чн³сть цього показника.

Зародки, вид³лен³ на б³льш ранн³х ета-
пах онтогенезу (на 9-ту добу), характери-
зувались зниженою здатн³стю до калюсо-
генезу, а саì процес їхнього отриìання 
був складн³шиì та часто супроводжувався 
пошкодженняì тканин. îтриìан³ калюси 
розвивались упов³льнено. За використан-
ня експлант³в б³льш п³знього в³ку (16-та 
доба п³сля запилення) спостер³гали зни-
ження частоти калюсогенезу за рахунок 
того, що заì³сть ³ндукц³ї калюсу в³дбувало-
ся проростання зародк³в. ó п³зн³ строки 
процес вид³лення ускладнювався через 
б³льш щ³льне прилягання зародк³в до на-
с³нних покрив³в. ó подальш³й робот³ незр³л³ 
зародки у сорту Зиìоярка вид³ляли на 13-
ту, а у сорту Подолянка на 15-ту добу.

äля отриìання регенерант³в п³сля ге-
нетичної трансфорìац³ї калюс³в принци-
пово важливиìи є уìови, в яких утворюва-
лись та розвивались калюси. âажливиì є 
використання ауксин³в, як³ не т³льки сприя-
ють росту калюсу, але й п³двищують ìор-
фогенний потенц³ал та стиìулюють реге-
нерац³ю. Íаш³ результати св³дчать, що за-
стосування р³зних ауксин³в не вплинуло на 
початок калюсогенезу, який в ус³х досл³-
джених форì розпочався вже на дру-
гу-третю добу культивування. óтворював-
ся прозорий св³тлий калюс аìорфної 
консистенц³ї.

ìорфолог³чно калюси, отриìан³ на се-
редовищах з р³зниìи ауксинаìи, не в³др³з-
нялися. êонцентрац³я 1 ìг/л дикаìби в ³н-
дукц³йноìу середовищ³ виявилась недо-
статньою для утворення калюсу в б³льшост³ 
експлант³в (табл. 1). êалюсогенез при так³й 
концентрац³ї хоч ³ в³дбувався, проте його 
частота була достов³рно нижчою за конт-
роль, калюси росли пов³льно.

Òàбëèця 1. âплив р³зних концентрац³й дикаì-
би на частоту калюсогенезу з незр³лих зародк³в 
пшениц³ сорт³в Подолянка та Зиìоярка

Ауксин
Концен-
трація, 

мг/л

Частота 
калюсогене-

зу, %
Сорт Подолянка

2,4-Д (контроль) 2 95,5±1,5

дикамба
1 59,0±3,5
2 70,5±3,2
3 93,0±1,8

Сорт Зимоярка
2,4-Д (контроль) 2 95,5±1,5

дикамба
1 34,5±3,4
2 67,0±3,3
3 98,0±1,0

При застосуванн³ дикаìби у доз³ 2 ìг/л 
в³дбувалося п³двищення частоти утворення 
калюсу, проте вона також значно поступа-
лася частот³ калюсогенезу на середовищ³ з 
2,4-ä. Зб³льшення концентрац³ї до 3 ìг/л не 
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виявило достов³рних в³дì³нностей в³д 
контролю за частотою калюсоутворення.

П³сля того, як калюси набули необх³д-
ного розì³ру (д³аìетроì близько 5 ìì), їх 
було використано для проведення гене-
тичної трансфорìац³ї. Попередн³ досл³-
дження показали, що основною причиною 
загибел³ рослинних кл³тин в уìовах in vitro, 
особливо за кокультивування з Agrobac
terium, як правило, є некроз або апоптоз 
завдяки надвиробництву перекису водню, 
що р³зко зìеншує регенерац³йний потен-
ц³ал калюсних кл³тин. äля протид³ї цьоìу 
явищу зазвичай до складу ре генерац³йного 
середовища додають антиоксиданти, зо-
креìа н³трат ср³бла, цистеїн ³ аскорб³нову 
кислоту, що ìоже ³стотно пол³пшити реге-
нерац³ю. Íаìи досл³джено ефективн³сть 

регенерац³йних середовищ – ìс-21, яке 
додатково ì³стило аспараг³нову кислоту 
(150 ìг/л), азотнокисле ср³бло (5 ìг/л), 
глютаì³н (10 ìг/л), цистеїн (20 ìг/л), 
аскорб³нову кислоту (100 ìг/л), Іîê 
(0,5 ìг/л) та бàП (1 ìг/л), а також живильн³ 
середовища ìс-31, ìс-32 та ìс-33, як³ 
ì³стили т³ ж коìпоненти, проте Іîê було 
заì³нено на дикаìбу у концентрац³ї 
2–4 ìг/л, в³дпов³дно.

П³сля кокультивування з агробакте-
р³єю, селекц³ї на середовищ³ з антиб³оти-
коì та перенесення калюс³в на регенера-
ц³йн³ середовища на них спостер³гали 
утворення глобулярних д³лянок яскра-
во-зеленого або св³тло-жовтого кольору. 
так³ калюси в³дносили до ìорфогенних. 
îднак у вар³ант³ з 2,4-ä спостер³гали б³ль-

Òàбëèця 2. ×астота регенерац³ї з калюс³в пшениц³ за Agrobacterium-опосередкованої трансфорìац³ї

Регенераційне середовище

Калюси, ініційовані на 
середовищі з 2 мг/л 2,4-Д

Калюси, ініційовані на середовищі 
з 3 мг/л дикамби

морфо-
генних 

калюсів, 
%

частота 
регенера-

ції, %

частота 
зелених 

пагонів,%

морфоген-
них 

калюсів, %

частота 
регенера-

ції,%

частота 
зелених 

пагонів,%

Сорт Подолянка
МС -21

(1 мг/л БАП + 0,5 мг/л ІОК)
(контроль)

14,0±2,5 5,0±1,5 0,5±0,5 16,5±2,6 10,0±2,1 1,5±0,9

МС-31
(1 мг/л БАП + 2 мг/л дикамба) 14,5±2,5 7,5±1,9 1,0±0,7 19,5±2,8 15,0±2,5* 2,5±1,1

МС-32
(1 мг/л БАП + 3 мг/л дикамба) 19,0±2,8 10,5±2,1 1,5±0,9 28,0±3,2 21,0±2,9* 6,0±1,7

МС-33
(1 мг/л БАП + 4 мг/л дикамба) 10,0±2,1 3,5±1,3 – 14,5±2,5 6,0±1,7 1,5±0,9

Сорт Зимоярка
МС-21

(1 мг/л БАП + 0,5 мг/л ІОК)
(контроль)

12,5±2,3 3,5±1,3 0,5±0,5 17,0±2,7 6,0±1,7 1,0±0,7

МС-31
(1 мг/л БАП + 2 мг/л дикамба) 16,0±2,6 5,5±1,6 1,0±0,7 24,5±3,0 12,0±2,3* 4,5±0,7

МС-32
(1 мг/л БАП + 3 мг/л дикамба) 13,0±2,4 2,5±1,1 1,0±0,7 16,0±2,6 5,0±1,5 1,0±0,7

МС-33
(1 мг/л БАП + 4 мг/л дикамба) 8,5±2,0 – – 14,5±2,5 3,5±1,3 1,0±0,7

П р и ì ³ т к а . * – ð³зниця ì³ж контролеì та досл³доì достов³рна при ð = 0,95.
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шу к³льк³сть некроз³в та перех³д тканин до 
ìорфогенного стану в³дбувався п³зн³ше на 
3–5 д³б пор³вняно з калюсаìи, отриìани-
ìи на середовищ³ з дикаìбою.

ðезультати досл³джень св³дчать, що гор-
ìональний склад середовища п³д час ³ндук-
ц³ї та росту калюс³в впливає на подальший 
перех³д до ìорфогенного стану п³сля транс-
форìац³ї. óтворення ìаксиìальної к³лько-
ст³ ìорфогенного калюсу (28 %) у сорту 
Подолянка спостер³гали на середовищ³ 
з додаванняì дикаìби в концентрац³ї 
3 ìг/л, в той час як у сорту Зиìоярка при 
2 ìг/л (24 %) (табл. 2). îск³льки ³снує пря-
ìа кореляц³я ì³ж к³льк³стю ìорфогенних 
калюс³в та рослин-регенерант³в, на вказа-
них середовищах вдалося отриìати ³ най-
б³льшу к³льк³сть рослин.

спостер³гали суттєву р³зницю ì³ж к³ль-
к³стю отриìаних регенерант³в на середо-
вищ³ з Іîê та дикаìбою (табл. 2). При опти-
ìальн³й концентрац³ї дикаìби виявлено 
достов³рну р³зницю та зб³льшення числа 
регенерант³в у 2–3 рази.

öе ìожна пояснити пов³льниì перехо-
доì у ìорфогенний стан та ³нг³буванняì 
подальшої регенерац³ї калюс³в, ³н³ц³йова-
них на середовищ³ з 2 ìг/л 2,4-ä. âнасл³-
док негативної д³ї антиб³отик³в та ³нфекц³ї 
агробактер³єю загибель калюс³в настає до 
того, як почнуться активн³ ìорфогенн³ про-
цеси. П³двищення частоти регенерац³ї та-
кож ìожливо пов’язано з б³льшою ефек-
тивн³стю дикаìби в регенерац³йноìу се-
редовищ³ пор³вняно з ³ндол³лоцтовою 
кислотою.

Íеодноразово пов³доìлялося, що в 
культур³ тканин зернових дикаìба ìає 
б³льшу ауксинову активн³сть пор³вняно з 
2,4-ä. так, зг³дно з л³тературниìи даниìи 
[10, 17, 18] додавання 2 ìг/л дикаìби до 
середовища для калюсогенезу значно п³д-
вищило частоту утворення ìорфогенного 
калюсу та регенерац³ю пагон³в. àналог³ч-
ний результат спостер³гали й ³нш³ автори 
при використанн³ 4–5 ìг/л дикаìби [13, 

19, 20]. Ф³л³ппов та ³н. [9] також п³дтвер-
джують ефективн³сть дикаìби, однак ре-
коìендують значно вищ³ концентрац³ї пре-
парату (12 ìг/л). так³ розб³жност³ ìожна 
пояснити р³зниì ендогенниì р³внеì аук-
син³в у сорт³в, як³ використовувалися для 
досл³джень. тобто, р³зн³ генотипи пшениц³ 
ìожуть по-р³зноìу реагувати на вì³ст та 
концентрац³ю дикаìби. тоìу для опти-
ìального результату у кожного конкретно-
го сорту п³дб³р концентрац³ї дикаìби пови-
нен зд³йснюватися ³ндив³дуально.

вèñíовкè
За результатаìи досл³джень встанов-

лено, що найоптиìальн³шиì строкоì вид³-
лення незр³лих зародк³в для сорту Подо-
лянка була п’ятнадцята, а для Зиìоярки – 
тринадцята доба, що забезпечує частоту 
утворення калюсу на р³вн³ понад 95 %. âи-
користання в середовищах для калюсоге-
незу та регенерац³ї дикаìби дозволяє п³д-
вищити регенерац³йну здатн³сть калюс³в 
пшениц³ in vitro у 2–3 рази. Íайб³льша 
к³льк³сть рослин-регенерант³в у сорту По-
долянка отриìали на середовищ³ з дода-
ванняì дикаìби в концентрац³ї 3 ìг/л, в 
той час як у сорту Зиìоярка – при 2 ìг/л. 
âстановлено, що для кожного генотипу 
п³дб³р концентрац³ї дикаìби повинен 
зд³йснюватися ³ндив³дуально. îптиì³зова-
но живильне середовище з використанняì 
синтетичного ауксину дикаìби, що дозво-
лило п³двищити частоту регенерац³ї паго-
н³в за Аgrobacterium-опосередкованої 
трансфорìац³ї пшениц³.
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ПîâЫШåÍèå ×àстîтЫ ðåгåÍåðàöèè 
êàëëóсÍЫÕ êóëüтóð ПШåÍèöЫ  
Пðè AGROBACTERIUM-îПîсðåäîâàÍÍîЙ 
тðàÍсФîðìàöèè

А.Н. Гончарук, А.В. Бавол, А.В. Дубровная
èнститут физиологии растений и генетики 
Íациональной акадеìии наук óкраины 
óкраина, 03022, г. êиев, ул. âасильковская, 
31/17 
e-mail: dubrovny@ukr.net

цеëü. èзучение влияния возраста незрелых 
зародышей и синтетического ауксина дикаì-
бы на ìорфогенетический потенциал каллусов 
двух сортов пшеницы – Подолянка и Зиìояр-
ка при Аgrobacterium-опосредованной транс-
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Підвищення частоти регенерації калюсних культур пшениці за Agrobacterium-...

форìации. Ìеòоды. îптиìизация условий 
регенерации побегов при Аgrobacterium-опо-
средованной трансфорìации. Резуëüòàòы. 
óстановлено, что возраст незрелых зародышей 
существенно влиял на частоту каллусообра-
зования, выявлена сортоспецифичнисть это-
го показателя. Заìена 2,4-ä на дикаìбу в сре-
де для каллусогенеза и èóê на дикаìбу в сре-
де для регенерации позволила повысить часто-
ту индукции образования побегов при генети-
ческой трансфорìации в 2–3 раза. Íаиболь-
шее количество растений-регенерантов у сор-
та Подолянка получено на среде с дикаìбой в 
концентрации 3 ìг/л, а у сорта Зиìоярка – при 
2 ìг/л. выводы. îптиìизирована питательная 
среда с использованиеì синтетического аук-
сина дикаìба, что позволило повысить частоту 
регенерации побегов при Аgrobacterium-опо-
средованной трансфорìации пшеницы.

Ключевые слова: Triticum aestivum L., 
Аgrobacterium-опосредованная трансфорìа-
ция, незрелые зародыши, дикаìба, регенера-
ция.

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 embry-
os age and synthetic dicamba auxin on callus 
morphogenetic potential in two wheat varieties, 
Podolyanka and Zymoyarka, during Agrobacte
rium-mediated transformation. Methods. Op-
timization of conditions for shoot regeneration 
during Agrobacterium-mediated transforma-
tion. 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 di-
camba in the medium for regeneration has in-
creased frequency of shoots induction 2–3 
times during genetic transformation. The largest 
number of plant-regenerants in a variety Podol-
yanka was obtained on medium with dicamba at 
concentration 3 mg/L, while in the variety Zymo-
yarka – at 2 mg/l. Conclusions. Nutrient me-
dium using synthetic auxin dicamba was opti-
mized, thus allowing to increase the incidence of 
shoots regeneration during Agrobacterium-me-
diated transformation of wheat.

Keywords: Triticum aestivum L., Agrobac
teriummediated transformation, immature 
embryos, dicamba, regeneration.
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виявлеННя На ÒеРиÒÎР²ї київÑькÎї ÎблаÑÒ² 
ÒРаНÑгеННих РÎÑлиН Р²Паку,  
ÑÒ²йких ДÎ геРб²циД²в

б.â. ìîðгóÍ, î.â. стåПàÍåÍêî, à.І. стåПàÍåÍêî, à.ì. тàðàÍåÍêî,  
ì.â. êó×óê
Інститут кл³тинної б³олог³ї та генетичної ³нженер³ї ÍàÍ óкраїни 
óкраїна, 03143, ì. êиїв, вул. àкадеì³ка 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
кулярногенетичних 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.

вñòуп. ð³пак – одна ³з найважлив³ших с³льськогосподарських культур у св³т³. 
ð³пакову ол³ю використовують у р³зноìан³тних галузях народного госпо-

дарства (харчов³й, фарìацевтичн³й, ìеталург³йн³й) та паливно-енергетичноìу 
коìплекс³. âиробництво б³опалива з р³пакової ол³ї є перспективниì п³дходоì 
до вир³шення енергетичних проблеì людства. Пос³вн³ площ³ р³паку у св³т³ на 
2011 р³к склали 33 645 342 га ³ 832 700 га ³з них були розì³щен³ на територ³ї 
óкраїни [1].

îсобливу увагу в сучасних досл³дженнях прид³ляють питанняì покращення 
високопродуктивних сорт³в р³паку ìетодаìи генетичної ³нженер³ї. Íа сьогодн³ 
зареєстровано 30 коìерц³йних л³н³й трансгенного р³паку, як³ зайìають 30 % за-
гальної площ³ пос³в³в даної культури ³ вирощуються у сШà, êанад³, àвстрал³ї, 
×ил³, ìексиц³, Япон³ї, êитаї, Єс, àвстрал³ї, Ф³л³пп³нах, П³вденн³й êореї [2]. ство-
рення б³отехнолог³чних рослин р³паку суттєво розширює ìожливост³ викори-
стання р³пакової ол³ї для отриìання еколог³чно чистого палива. îднак постає 
актуальна проблеìа ìон³торингу сортового ìатер³алу р³паку, який культивуєть-
ся у наш³й країн³, адже в óкраїн³ оф³ц³йно не зареєстровано жодної трансфор-
ìац³йної под³ї.
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Рèñ. 1. схеìатичне зображення т-äÍê плазì³ди PV-BNGT04, яку використовували для отриìання трансфорìа-
ц³йної под³ї GT73 [5]. RB, LB – праве та л³ве плече т-äÍê; P-FMV – проìотор; тð – транзитний пептид; å9 3' – тер-
ì³натор. схеìатичне розташування прайìер³в показано стр³лкаìи [6]

â³дпов³дно до потреб ринку форìують-
ся напряìки отриìання трансгенного р³-
паку, а саìе надання ст³йкост³ до герб³ци-
д³в, зì³на сп³вв³дношення карбонових кис-
лот (олеїнової, ерукової, стеаринової) 
в ол³ї р³паку, синтез нехарактерних для р³-
паку жирних кислот та ³нших сполук, як³ 
п³двищують харчову ³ фарìацевтичну ц³н-
н³сть ол³ї. êр³ì того, були отриìан³ росли-
ни р³паку, ст³йк³ до аб³отичних стрес³в та-
ких, як холод, засуха, засолен³сть ґрунт³в 
та забруднення важкиìи ìеталаìи [3].

äотепер зареєстровано п’ять л³н³й 
трансгенного р³паку, ст³йкого до гл³фоса-
ту – GT73, GT200, DP-∅61∅61-7, DP-
∅73496-4, MON-883∅2-9 [2, 4].

трансфорìац³йн³ под³ї GT73 (MON-
∅∅∅73-7, RT73) та GT200 (MON89249-2) 
р³паку створен³ коìпан³єю Monsanto у 
1995 роц³. âони несуть ст³йк³сть до герб³-
цид³в на основ³ гл³фосату, як³ широко вико-
ристовуються для знищення бур’ян³в. öя 
ознака обуìовлена введенняì до геноìу 
рослини ген³в, як³ кодують гл³фосат-толе-
рантну ³зофорìу ферìенту 5-енолп³рув³л-
ш³к³ìат-3-фосфат синтази Agrobacterium 
tumefaciens штаìу сð4 (CP4 epsps) ³ 
 ферìент гл³фосат оксидоредуктазу Ochro
bacterium anthropi (gox v247) [5].

äан³ л³н³ї отриìан³ шляхоì агробактер³-
альної трансфорìац³ї вих³дного сорту 
Westar. трансфорìац³ю зд³йснювали за 
допоìогою вектора PV-BNGT04, до скла-
ду якого входять гени CP4 epsps ³ gox, як³ 
забезпечують ст³йк³сть кл³тин до гл³фосату. 
Зазвичай, для вживання в їжу використов-
ють ол³ю, отриìану з нас³ння, а ìакуху ³ зе-

лен³ частини рослини використовують на 
корì худоб³.

трансфорìац³йн³ под³ї DP-∅61∅61-7, 
DP-∅73496-4, MON-883∅2-9 були заре-
єстрован³ у 2012 роц³, тоìу йìов³рн³сть 
 занесення їх на територ³ю óкраїни дуже 
 низька.

êр³ì того, зареєстровано 16 трансфор-
ìац³йних под³й, як³ обуìовлюють ст³йк³сть 
р³паку до глюфосинату аìон³ю [2, 5].

ìолекулярно-генетичн³ досл³дження 
проводили за допоìогою пол³ìеразної 
ланцюгової реакц³ї та її ìодиф³кац³й. 
Íисх³дна (Touchdown, TD) Пëð є фунда-
ìентальниì п³дходоì до оптиì³зац³ї про-
цесу аìпл³ф³кац³ї. â³н є доц³льн³шиì, н³ж 
спроби вар³ювати буфераìи ³ ф³зичниìи 
уìоваìи реакц³йних цикл³в, тоìу що в ос-
нов³ оптиì³зац³ї лежить лише зì³на теìпе-
ратури посадки прайìер³в. êр³ì того, по-
сл³довна зì³на теìператури в³дпалу про-
водиться у прост³й цикл³чн³й програì³. öей 
п³дх³д є досить поширениì [7, 8]. суть ìе-
тоду полягає у зб³льшенн³ теìператури 
в³дпалу (ор³єнтовно на 10 °с) з її посл³дов-
ниì зìеншенняì на 1 °с з кожниì циклоì. 
П³сля досягнення оптиìального значення 
теìператури в³дпалу для роботи прайìе-
р³в проводиться ще 20–25 стандартних 
цикл³в процесу. При цьоìу утворюється 
ìенша к³льк³сть ц³льового продукту, але 
значно п³двищується специф³чн³сть реак-
ц³ї. Íизкою автор³в продеìонстровано 
усп³шне використання тD Пëð для аìпл³-
ф³кац³ї геноìної äÍê з використанняì р³з-
них прайìер³в/ìатриць, як³ показали пога-
ну спор³днен³сть в реакц³ї [9, 10].
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ìетою даного досл³дження було вияв-
лення забрудненост³ сортового ìатер³алу 
р³паку, з³браного на територ³ї êиївської об-
ласт³, трансгенниìи форìаìи, використо-
вуючи ф³з³олог³чн³ досл³ди та ìолекуляр-
ний анал³з.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
äля проведення ìон³торингу забрудне-

ност³ сортового ìатер³алу використано 
270 зразк³в нас³ння р³паку Brassica 
napus L., наданих селекц³онераìи та з³-
браниìи у торг³вельн³й ìереж³ ì³ста êиєва 
та област³.

ф³з³оëоã³чíèй доñë³д. Ф³з³олог³чн³ до-
сл³ди у холодний пер³од року проводили у 
закрит³й систеì³ теплиц³, а в теплий – на 
досл³дн³й д³лянц³ шляхоì пророщення по-
передньо оброблених фунг³цидоì 20–100 
(залежно в³д к³лькост³ наявного ìатер³алу) 
зерен кожного зразка у ґрунт³. ó випадку 
вирощування в теплиц³ використовували 
стерильний ґрунт. ð³ст рослин у теплиц³ 
в³дбувався за теìператури +20 °с при фо-
топер³од³ 14/10 годин. äля запоб³гання 
ураження грибкоì рослини обробляли ро-
бочиì розчиноì фунг³циду п³сля 1-го та 
3-го тижн³в росту та проривали до опти-
ìальної к³лькост³ рослин у кожноìу горщи-
ку або рядку.

ðослини п³дрощували до появи двох-
трьох справжн³х листк³в ³ обприскували ро-
бочиìи розчинаìи неселективних герб³-
цид³в: «óраган Форте 500 SL в.p.к.» 
(Syngenta), д³ючою речовиною якого є гл³-
фосат, або «Basta» (Bayer CropScience), 
д³ючою речовиною якого є глюфосинат 
аìон³ю, в³дпов³дно до рекоìендац³й ви-
робника. П³сля 14-денного (для рослин, 
оброблених герб³цидоì «óраган Форте 
500 SL в.p.к.») чи 5-денного (для рослин, 
оброблених герб³цидоì «баста») культи-
вування спостер³гали виживан³сть рослин. 
П³сля в³дбору проб зеленої ìаси трансген-
н³ рослини утил³зували зг³дно ³з законодав-
ствоì óкраїни.

вèд³ëеííя ðоñëèííої ДНк. З³ св³жих 
листових пластинок рослин, як³ вижили 
п³сля обробки герб³цидоì, проводили 
екстракц³ю загальної äÍê öтàб ìетодоì 
[11, 12]. âизначення чистоти та к³лькост³ 
äÍê виì³рювали спектрофотоìетрично за 
величиною оптичної густини на прилад³ 
BioPhotometer v. 1.35 (Eppendorf).

äля контролю якост³ вид³леної äÍê ви-
користовували пол³ìеразну ланцюгову ре-
акц³ю (Пëð) на ген круциферину à 
(GenBank Accession: X14555.1).

ампë³ф³кàц³я ДНк. äля пол³ìеразної 
ланцюгової реакц³ї у 20 ìкл брали специ-
ф³чн³ прайìери (табл. 1), 30 нг загальної 
очищеної äÍê, 1 од. DreamTaq™ пол³ìера-
зи (Thermo Scientific). 

ðеакц³ю проводили в аìпл³ф³катор³ 
Mastercycles Personal (Eppendorf) за спе-
циф³чниìи програìаìи. Програìа аìпл³-
ф³кац³ї на ген круциферину à (cruA): почат-
кова денатурац³я – 4 хв. за 94 °C, 34 ци-
кли – 30 с за 94 °C, 30 с за теìператури 
в³дпалу прайìер³в – 55 °с, 16 с за 72 °с та 
10 хв. – ф³нальна елонгац³я.

Програìа аìпл³ф³кац³ї на трансфорìа-
ц³йну под³ю GT73 була такою: початкова 
денатурац³я – 3 хв. за 94 °C, 34 цикли – 30 с 
за 94 °C, 30 с за теìператури в³дпалу прай-
ìер³в – 57 °с, 32 с за 72 °с та 10 хв. – ф³-
нальна елонгац³я.

Програìа аìпл³ф³кац³ї на ген сð4 epsps 
складалася з: початкової денатурац³ї – 
3 хв. за 94 °C, 34 цикл³в – 30 с за 94 °C, 30 с 
за теìператури в³дпалу прайìер³в – 57 °с, 
17 с за 72 °с та 10 хв. ф³нальної елонгац³ї.

Програìа аìпл³ф³кац³ї з використан-
няì ìетодики Touchdown на ген bar з 
прайìераìи 1F ³ 1R була: початкова дена-
турац³я – 3 хв. за 94 °C, 9 цикл³в – 30 с за 
94 °C, 30 с – за теìператури, вищої за теì-
пературу в³дпалу прайìер³в – 68 °с ³ з кож-
ниì циклоì теìпература зìеншується на 
1 °с, 33 с за 72 °с та ще 25 цикл³в – 30 с за 
94 °C, 30 с за теìператури в³дпалу прайìе-
р³в – 59 °с, 33 с за 72 °с та 10 хв. – ф³нальна 
елонгац³я.
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Òàбëèця 1. Перел³к прайìер³в, як³ використовували у досл³дженнях

Назва Послідовність Розмір 
амплікону Ген

1F
1R

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

494 п.н. bar – визначає ст³йк³сть до 
глюфосинату аìон³ю

2F
2R

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

258 п.н. êруциферин à – референт-
ний ген на äÍê р³паку

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. трансфорìац³йна под³я 
GT73, яка характеризуєть-
ся ст³йк³стю до гл³фосату

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. сð4 epsps – надає ст³й-
к³сть до гл³фосату

1 ì2), та робочиì розчиноì герб³циду 
«óраган Форте 500 SL в.p.к.» (сингента), 
д³ючою речовиною якого є гл³фосат (у роз-
рахунку 0,3 ìл вих³дного розчину герб³ци-
ду на 1 ì2). ðезультати спостер³гали через 
5 дн³в для рослин, оброблених герб³цидоì 
«баста», та через 14 дн³в для рослин, як³ 
були оброблен³ герб³цидоì «óраган Форте 
500 SL в.p.к.».

серед досл³джуваної виб³рки спостер³-
гали один зразок (№ 270), ус³ рослини яко-
го були ст³йкиìи до д³ї гл³фосату (рис. 3). 
êр³ì того, було виявлено один зразок 
(№ 241), 7 рослин якого з³ 100 вирощених 
виявилися ст³йкиìи до глюфосинату аìо-
н³ю (рис. 4). ðослини негативного контро-
лю досл³ду, тобто як³ не оброблялися герб³-

Рèñ. 3. ст³йк³ та нест³йк³ до гл³фосату рослини п³сля 
обробки герб³цидоì «óраган Форте 500 SL в.p.к.» по-
р³вняно з негативниì контролеì без обробки

ðозд³лення продукт³в аìпл³ф³кац³ї про-
водили ìетодоì електрофорезу у 1,2 % 
агарозноìу гел³, натр³й боратноìу буфер³ 
з 0,5 ìг/ìл броìистого етид³ю [13]. åлек-
трофореграìи докуìентували систеìою 
GelDoc™ XR+ (Bio-Rad).

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
При проведенн³ досл³д³в було висадже-

но нас³ння досл³дних зразк³в р³паку у ґрунт 
для виявлення ст³йкост³ до глюфосинату 
аìон³ю та гл³фосату. Зображення рослин 
до обробки герб³цидоì наведено на рис. 2.

Рèñ. 2. ðослини р³паку на досл³дн³й д³лянц³ перед об-
робкою герб³цидоì

ðослини п³дрощували до появи двох-
трьох справжн³х листочк³в ³ обробляли ро-
бочиì розчиноì герб³циду «баста» (Bayer 
CropScience AG), д³ючою речовиною яко-
го є глюфосинат аìон³ю (у розрахунку 
0,2 ìл вих³дного розчину герб³циду на 
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цидоì, показували здоровий, характерний 
р³ст, зелений насичений кол³р.

ðослини, як³ вижили у результат³ ф³з³о-
лог³чних досл³д³в були використан³ для ви-
д³лення загальної рослинної äÍê та по-
дальших ìолекулярно-генетичних досл³-
джень.

З³ зразк³в № 241 та № 270 було вибрано 
по 4 рослини, як³ вижили п³сля обробки 
герб³цидаìи глюфосинатоì аìон³ю та гл³-
фосатоì в³дпов³дно, з яких ³ було вид³лено 
загальну рослинну äÍê. ö³ препарати 
нуклеїнових кислот з 8 окреìих рослин ви-
користовували для проведення ìолеку-
лярно-генетичного анал³зу на наявн³сть 
трансген³в ст³йкост³.

äля визначення якост³ вид³леної äÍê 
проводили контрольну аìпл³ф³кац³ю на ген 
круциферину à з наступниì розд³ленняì ³ 
в³зуал³зац³єю продукт³в реакц³ї у 1,2 % ага-
розноìу гел³ (рис. 5).

П³сля проведення контрольної аì-
пл³ф³кац³ї проводили визначення наявност³ 
у геноì³ рослин трансфорìац³йної под³ї 
GT73 (рис. 6), яка характеризується ст³йк³-
стю до гл³фосату.

Íаявн³сть характерного аìпл³кону роз-
ì³роì 522 п.н. спостер³гали у трьох ³з чоти-
рьох анал³зованих рослин зразка № 270 
(дор³жки 5, 6 та 8 рис. 6). îтже, ìожна 
стверджувати про присутн³сть трансфор-
ìац³йної под³ї GT73 коìпан³ї ìонсанто у 

зразку № 270 нас³ння р³паку. ðазоì ³з тиì 
залишається незрозуì³лиì ³ нез’ясова-
ниì, чоìу одна з чотирьох анал³зованих 
рослин цього зразка не дала характерного 
сигналу. äля п³дтвердження присутност³ 
трансгенного ìатер³алу було проведено 
Пëð ³з ген-специф³чниìи прайìераìи 4F 
та 4R (рис. 7) на сð4 epsps, який власне ³ 
надає ст³йк³сть до гл³фосату.

Íегативний контроль ³з тå буфероì 
спрацював адекватно, не даючи ч³тких 

Рèñ. 4. ð³пак п³сля обробки герб³цидоì «Basta» та 
контрольна група рослин (без обробки герб³цидоì)

Рèñ. 5. åлектрофореграìа продукт³в аìпл³ф³кац³ї 
на контрольний ген сruA Brassica napus: 1–4 – чоти-
ри рослини зразка № 241; 5–8 – чотири окреì³ рос-
лини зразка № 270; 9 – негативний контроль (за-
гальна äÍê пшениц³); -с – TE буфер pH 8,0 як не-
гативний контроль; ì – ìаркер ìолекулярної ìаси 
GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Termo Scientific). Пра-
воруч показано довжини найближчих до аìпл³кона 
фрагìент³в ìаркера, л³воруч стр³лкою вказано дов-
жину оч³куваного аìпл³кона у парах нуклеотид³в

Рèñ. 6. åлектрофореграìа продукт³в аìпл³ф³кац³ї з 
под³є-специф³чниìи прайìераìи для встановлення 
присутност³ трансфорìац³йної под³ї GT73: 1–4 – чо-
тири рослини зразка № 241, як³ вижили п³сля обробки 
глюфосинатоì аìон³ю; 5–8 – чотири окреì³ рослини 
зразка № 270, як³ вижили п³сля обробки гл³фосатоì; 
-с – TE буфер pH 8,0 як негативний контроль; ì – 
ìаркер ìолекулярної ìаси GeneRuler™ DNA Ladder 
Mix. Праворуч показано довжини найближчих до аìп-
л³кона фрагìент³в ìаркера, л³воруч стр³лкою вказано 
довжину оч³куваного аìпл³кона
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аìпл³кон³в, що св³дчить про техн³чно пра-
вильне виконання тесту. îч³куван³ аìпл³ко-
ни розì³роì 273 п.н. спостер³гали для ус³х 
чотирьох анал³зованих рослин зразка 
№ 270, ст³йкого до гл³фосату (дор³жки 5, 6, 
7 та 8 рис. 7). Прояв цього характерного 
фрагìента äÍê у трьох ³з чотирьох ран³ше 
анал³зованих рослин (дор³жки 5, 6 та 8 
рис. 6) п³дтверджує наявн³сть у цих трьох 
рослинах трансфорìац³йної под³ї GT73. Із 
великою апроксиìац³єю ìожна зазначити, 
що лише три чверт³ нас³ння зразка № 270 є 
характерною GT73, у той час як решта 
25 % є доì³шкаìи нев³доìої природи, але 
з ч³тко вираженою ст³йк³стю до гл³фосату. 
âиявлення аìпл³кона на дор³жц³ 7 рис. 7 
св³дчить про наявн³сть у ц³єї рослини тран-
сгена сð4 epsps, властивого для тран-
сфорìац³йних под³й GT73 ³ GT200. ìожна 
також припустити, що оск³льки GT73 не де-
тектується у ц³й рослин³, то ³ìов³рно тут 
присутня трансфорìац³йна под³я GT200 
чи якийсь ìутантний вар³ант.

äля визначення природи ст³йкост³ рос-
лин р³паку зразка № 241 до д³ї глюфосина-
ту аìон³ю проведено Пëð на трансген bar 
(рис. 8).

Притаìанний аìпл³кон розì³роì 
494 п.н. спостер³гали у трьох з чотирьох 
анал³зованих рослин зразка № 241 (дор³ж-
ки 1, 3 та 4 рис. 8), що вказує на присут-
н³сть у геноì³ цих рослин трансгена bar. 
ó одн³єї рослини даний аìпл³кон ìайже не 
проявляється, що п³дтверджує спостере-
ження про неоднор³дн³сть нас³ння, анало-
г³чно да зразку № 270.

Перев³рка зразк³в ìетодоì специф³ч-
ної Пëð п³дтвердила присутн³сть у росли-
нах двох зразк³в № 241, ст³йкого до герб³-
циду глюфосинату аìон³ю, та № 270, ст³й-
кого до герб³циду гл³фосату (але в³дсутн³сть 
в ус³х ³нших), трансгена bar ³ трансфорìа-
ц³йної под³й GT73 ³з трансгеноì CP4 epsps, 
в³дпов³дно. ðезультати досл³д³в також ви-
явили значну неоднор³дн³сть нас³ння зраз-
ка № 241, в якоìу з³ 100 вирощуваних 

лише 7 рослин виявилися ст³йкиìи до 
глюфосинату аìон³ю. Íапротивагу, ус³ до-
сл³дн³ рослин зразка № 270, будучи одно-
р³дно ст³йкиìи до згубної д³ї гл³фосату, 
проявили р³зно р³дн³сть по присутност³ 
трансфорìац³йної под³ї GT73.

Õоча виявлення трансгенних рослин р³-
паку, занесених ³з-за кордону, залишаєть-
ся р³дк³сниì явищеì, проте завдяки їхн³й 
здатност³ до саìов³дтворення ³ перехрес-
ного запилення ìожливе поступове не-
контрольоване поширення генетично ìо-
диф³кованих рослин на територ³ї óкраїни.

Рèñ. 7. åлектрофореграìа продукт³в аìпл³ф³кац³ї 
на трансген сð4 epsps, який входить до т-äÍê тран-
сфорìац³йних под³й GT73 ³ GT200: 1–4 – чотири рос-
лини зразка № 241, як³ вижили п³сля обробки глюфо-
синатоì аìон³ю; 5–8 – чотири окреì³ рослини зразка 
№ 270, як³ вижили п³сля обробки гл³фосатоì; -с – TE 
буфер pH 8,0 як негативний контроль; ì – ìаркер ìо-
лекулярної ìаси GeneRuler™ DNA Ladder Mix. ë³во-
руч стр³лкою вказано довжину оч³куваного аìпл³кона

Рèñ. 8. åлектрофореграìа продукт³в аìпл³ф³кац³ї на 
трансген bar: 1–4 – чотири рослини зразка № 241, 
ст³йк³ до глюфосинату аìон³ю; 5 – позитивний конт-
роль; 6 – одна рослина зразка № 270, ст³йка до гл³-
фосату; 7 – зразок р³паку, нест³йкий до глюфосина-
ту аìон³ю; -с – негативний контроль, TE буфер; ì – 
ìаркер ìолекулярної ìаси GeneRuler™ DNA Ladder 
Mix. ë³воруч стр³лкою вказано довжину оч³куваного 
аìпл³кона
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ðоботу було виконано в раìках проекту 
№II-11-10 (№ держреєстрац³ї 0110U0060 82), 
який ф³нансувався Íац³ональною акадеì³-
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цеëü. Íесанкционированное попадание тран-
сгенных растений на территорию óкраины яв-
ляется важной проблеìой, требующей деталь-
ного анализа и решения. с целью определе-
ния степени загрязнения сортового ìатериала 
êиевской области чужеродныì генетическиì 
ìатериалоì был проведен ìониторинг сеìян 
рапса. Ìеòоды. 270 образцов сеìян было 
изучено в физиологических опытах. îтобран-
ные образцы были проанализированы с по-
ìощью ìолекулярно-генетических ìетодов. 
Резуëüòàòы. среди выборки был обнаружен 
один образец, устойчивый к действию герби-
цида на основе глифосата, и один – к герби-
циду, действующиì веществоì которого яв-
ляется глюфосинат аììония. äетальное изу-
чение отобранных образцов ìетодоì Пöð 
подтвердило наличие трансгенов CP4 epsps 
и bar, отвечающих за данные виды устойчи-
вости. â одноì из образцов было обнаружено 
трансфорìационное событие GT73 коìпании 
ìонсанто, которое и характеризуется устой-
чивостью к глифосату. выводы. Полученные 
данные позволяют предположить наличие не-
контролируеìого переìещения генетически 
ìодифицированных растений рапса на терри-
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Виявлення на території Київської області трансгенних рослин ріпаку, стійких до гербіцидів

торию óкраины.

Ключевые слова: Brassica napus, глифо-
сат, гербицид «óраган Форте 500 SL 
в.р.к.» Syngenta, гербицид «баста» Bayer 
CropScience, гìî.

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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геНеÒичНа ÑÒРукÒуРа ² ДифеРеНц²ац²я ПÎПуляц²й 
gentIAnA luteA L. (GENTiANACEAE)  
в укРаїНÑьких каРПаÒах

ì.З. ìîсóëà1, â.ì. ìåëüÍèê2, І.І. êîÍâàëЮê2, Í.ì. äðîбèê1,  
І.î. àÍäðЄЄâ2, â.à. êóÍàÕ2

1 терноп³льський нац³ональний педагог³чний ун³верситет ³ìен³ âолодиìира гнатюка 
óкраїна, 46027, ì. терноп³ль, вул. ì. êривоноса, 2  
e-mail: maryanamosula@gmail.com 
2 Інститут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни 
óкраїна, 03680, ì. êиїв, вул. àкадеì³ка Заболотного, 150  
e-mail: kunakh@imbg.org.ua

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 
RGAPпраймерами. 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, ПЛРмаркери, внутрішньо та 
міжпопуляційний поліморфізм, диференціація популяцій.

вñòуп. îстанн³ì часоì у популяц³йних досл³дженнях рослин значну увагу 
прид³ляють вивченню генетичної складової, зокреìа внутр³шньопопуля-

ц³йного та внутр³шньовидового пол³ìорф³зìу з використанняì ìетод³в ìоле-
кулярно-генетичного анал³зу на основ³ пол³ìеразної ланцюгової реакц³ї (Пëð). 
îсобливо актуальниìи є так³ досл³дження р³дк³сних ³ зникаючих вид³в рослин, 
що зуìовлено загостренняì проблеìи їхнього збереження ³ в³дновлення. 
Знання генетичної структури популяц³й цих рослин, динаì³ки популяц³йно-ге-
нетичних характеристик є необх³дниìи для розроблення стратег³ї збереження 
генофонду таких вид³в та рац³онального використання їхн³х ресурс³в.
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óн³кальниì об’єктоì для генетичних 
досл³джень є ц³нний л³карський г³рський 
рел³ктовий середньоєвропейський вид 
тир лич жовтий (Gentiana lutea L.). â óк-
раїнських êарпатах проходить п³вн³ч-
но-сх³дна ìежа природного поширення 
G. lutea. тут в³н зустр³чається в д³апазон³ 
висот 750–2000 ì н.р.ì. на схилах р³зної 
експозиц³ї та крутизни [1–3]. б³олог³чн³ 
особливост³ т. жовтого: диз’юнктивний 
ареал, зуìовлений потребою в специф³ч-
них еколог³чних (ґрунтово-кл³ìатичних, ф³-
тоценотичних) уìовах росту, обìежен³сть 
ресурс³в, спричинена тривалиì пер³одоì 
онтогенезу (до 100 рок³в), а також селек-
тивна ел³ì³нац³я, пов’язана з викопуван-
няì кореневищ найб³льших рослин ³ тоìу, 
фактично, знищення найкращих екзеìп-
ляр³в, призвели до стр³ìкого скорочення 
чисельност³ його популяц³й. Íа сьогодн³ в 
óкраїнських êарпатах збереглося лише 
к³лька великих ³зольованих локал³тет³в цьо-
го виду та десяток ìалих, як³ суттєво в³д-
р³зняються за чисельн³стю (в³д к³лькох де-
сятк³в особин до к³лькох ì³льйон³в), а також 
еколого-географ³чниìи та ф³тоценотични-
ìи характеристикаìи [3, 4]. G. lutea зане-
сений до ×ервоних книг ³ ×ервоних списк³в 
як в óкраїн³, так ³ в ряд³ ³нших європейських 
країн, в³дноситься до категор³ї вразливих 
таксон³в ³ п³длягає охорон³ [5, 6].

ìетою роботи було встановити гене-
тичну структуру G. lutea з двох г³рських ìа-
сив³в (×орногора, свидовець) óкраїнських 
êарпат, оц³нити р³вень генетичного пол³-
ìорф³зìу та ступ³нь диференц³ац³ї популя-
ц³й цього виду.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
ìатер³алоì для досл³дження обрано 

дикоросл³ рослини ³з п’яти природних 
(гори (гг.) Шешул-Павлик (Sh), полонина 
(пол.) ëеìська (Lem), гора (г.) гутин тоì-
натик (HT), гг. трояска-татарука (Tr), 
пол. êрачунєска (Kr)) та одн³єї ³нтродуко-
ваної (г. Пожижевська (Pozh)) популяц³й G. 

lutea з óкраїнських êарпат (рис. 1). Попу-
ляц³ї Tr та Kr зростають на хребт³ (хр.) сви-
довець (1500–1730 ì н.р.ì.), а Lem, Pozh, 
HT, Sh – на хр. ×орногора (1400–1950 ì 
н.р.ì.).

З наведених вище популяц³й було в³д³-
брано по 15 зразк³в листкових пластинок з 
окреìих рослин, окр³ì популяц³ї на г. гутин 
тоìнатик, з якої, у зв’язку з її ìалою чи-
сельн³стю, в³д³брано 11. äÍê вид³ляли за 
стандартниì протоколоì ³з св³жих ìоло-
дих листк³в [7]. ó результат³ попереднього 
скрин³нгу з 27 RAPD-, 13 ISSR-, 34 IRAP-, 
12 CDDP- та 8 пар RGAP-прайìер³в для 
роботи було в³д³брано 10, 9, 5, 6 та 6 пар 
в³дпов³дно [8–12]. IRAP-прайìери (розроб-
лен³ для р³зних вид³в рослин) для роботи 
люб’язно надав д-р ð.ì. êалендар (MTT/BI 
Plant Genomics, Institute of Biotechnology, 
University of Helsinki). 

àìпл³ф³кац³ю проводили у терìоцикле-
р³ терцик ìс2 («биотехнология», ðос³я). 
ðеакцiйна суìiш ìiстила: 0,2 ìì дÍтФ 
(Fermentas, ëитва), 1,25 од. Taq-полiìе-
рази (àìпл³сенс, ðос³я), 0,5 ìкì прайìе-
ра, 1 × Пëð-буфер на (NH4)2SO4 з 2,5 ìM 
MgCl2 (Fermentas, ëитва). Íа суì³ш наша-
ровували 15 ìкл ìiнеральної олiї. Як нега-
тивний контроль використовували стан-

Рèñ. 1. êарта-схеìа розташування досл³джених по-
пуляц³й G. lutea в óкраїнських êарпатах
П р и ì ³ т к а. трикутникаìи вказано основн³ вершини 
г³р, кругаìи – популяц³ї G. lutea.
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дартну реакцiйну суìiш без äÍê. äля про-
ведення Пëð використовували так³ 
теìпературн³ режиìи: RAPD-Пëð: 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.; ISSR-
Пëð: 94 °с – 2 хв., 35 цикл³в (94 °с – 30 с, 
53 °с – 30 с, 72 °с – 1,5 хв.), 72 °с – 2,5 хв.; 
IRAP-Пëð: 94 °с – 2 хв.; 35 цикл³в (94 °с – 
30 с; 58 °с – 30 с; 72 °с – 1,5 хв.), 72 °с – 
2,5 хв.; CDDP-Пëð: 94 °с – 2 хв., 35 цикл³в 
(94 °с – 30 c, 50 °с – 1 хв., 72 °с – 1,5 хв.), 
72 °с – 2,5 хв.; RGAP-Пëð: 94 °с – 2 хв., 45 
цикл³в (94 °с – 30 с, 45 °с – 45 с, 72 °с – 
1 хв.), 72 °C – 2,5 хв. Продукти аìпл³ф³кац³ї 
геноìної äÍê розд³ляли електрофорезоì 
в 1,3 % агарозноìу гел³ з додаванняì 
0,5  ìкг/ìл броìистого етид³ю в 1 × SB-бу-
фер³ (5 ìM Na2B4O7, рÍ 8,5) упродовж 
5–6 год. за напруженост³ електричного 
поля 4–5 â/сì. äля визначення розì³ру 
фрагìент³в використовували ìаркер ìо-
лекулярної ìаси (100 bp + 1,5 Kb + 3 Kb 
DNA Ladder) («îîî-сибЭнзиì-ì», ðо-
с³я).

îбробку електрофореграì проводили 
за допоìогою програìи TotalLab 
(Nonlinear Dynamics). Íа основ³ б³нарних 
ìатриць за допоìогою програìи GenAlEx 
6.5 розраховували частку пол³ìорфних 
аìпл³кон³в (ð), оч³кувану гетерозиготн³сть 
(He), ³ндекс Шеннона (S) [13]. âизначали 
генетичн³ в³дстан³ ì³ж популяц³яìи за Íе³ 
та Жакардоì (Dj). äендрограìу генетичної 
под³бност³ будували ìетодоì незва женої 
попарно-групової кластеризац³ї (UPGMA) 
за допоìогою програìи FAMD 1.25 [14]. 
äля оц³нки достов³рност³ групування зраз-
к³в проводили бутстреп-тест ³з 1000 пов-
тораìи. êонсенсусне дерево будували з 
використанняì програìи Consense (пакет 
програì Phylip) [15]. àнал³з основних ко-
ординат (PCoA) проводили з використан-
няì програìи FAMD 1.25 [14]. â³зуал³за-
ц³ю даних, отриìаних за результатаìи 
PCoA, зд³йснювали за допоìогою програ-

ìи JMP version 7 (SAS Institute, Cary, North 
Carolina, USA). генетичну структуру попу-
ляц³й визначали з використанняì програ-
ìи Structure 2.3.4 [16, 17]. ðозпод³л за-
гальної генетичної ì³нливост³ ì³ж популя-
ц³яìи та в їхн³х ìежах вивчали ìетодоì 
анал³зу ìолекулярної вар³анси (AMOVA) в 
програì³ GenAlEx 6.5 [13]. îц³нку кореля-
ц³й ì³ж ìатрицяìи генетичних в³дстаней 
Íе³ та географ³чних в³дстаней ì³ж популя-
ц³яìи зд³йснювали з використанняì тесту 
ìантела (999 permu tations) [18].

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
âикористовуючи 40 прайìер³в, отри-

ìано 725 аìпл³кон³в розì³роì в³д 110 до 
3400 п.н. Із них 23 (3 %) були ìоноìорф-
ниìи, тобто характерниìи для зразк³в ус³х 
популяц³й. ðозраховано показники гене-
тичного пол³ìорф³зìу для популяц³й 
G. lutea. äля окреìих природних популя-
ц³й значення частки пол³ìорфних аìпл³ко-
н³в коливалося в³д 29,1 % до 37,9 %, оч³ку-
ваної гетерозиготност³ – в³д 0,089 до 
0,126, ³ндекса Шеннона – в³д 0,137 до 
0,190. Популяц³ї Lem, HT, Sh ³з ìасиву ×ор-
ногора характеризувалися вищиìи показ-
никаìи генетичного пол³ìорф³зìу (P, He, 
S) пор³вняно з популяц³яìи Kr та Tr ³з сви-
довецького ìасиву. àгропопуляц³я з г. По-
жижевська в³дзначалась низькиìи показ-
никаìи He (0,085) та S (0,131), близькиìи 
до свидовецьких популяц³й, та найнижчиì 
з ус³х досл³джених популяц³й значенняì 
показника P (27,7 %) (табл.).

ðозраховано середн³ значення гене-
тичних в³дстаней Жакарда (Dj (сер.)) для 
шести популяц³й т. жовтого за п’ятьìа ти-
паìи ìаркер³в. Íайб³льш³ генетичн³ в³д-
стан³ встановлено для популяц³ї з г. гутин 
тоìнатик, найìенш³ – для агропопуляц³ї на 
г. Пожижевська. Популяц³ї за Dj (сер.) роз-
под³лилися наступниì чиноì HT > Lem 
> Sh > Kr ≈ Tr > Pozh. äля природних попу-
ляц³й генетичн³ в³дстан³ коливалися в³д 
14,7 % до 56,4 %. äля загальної виб³рки 
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Òàбëèця. Значення основних показник³в генетичного пол³ìорф³зìу досл³джених популяц³й G. lutea за 
узагальнениìи даниìи п’яти тип³в ìаркер³в

Популяція

Частка 
поліморфних 

ампліконів 
(Р), %

Очікувана 
гетерозиготність 

(He)

Індекс Шенона 
(S)

Генетичні 
відстані між 

рослинами за 
Жакардом (Dj), %

Середня генетична 
відстань між 

рослинами за 
Жакардом (Dj), %

Lem 37,9 0,126 ± 0,007 0,190 ± 0,010 19,6–39,9 30,6
HT 35,3 0,118 ± 0,007 0,178 ± 0,010 21,5–56,4 38,7
Sh 34,2 0,123 ± 0,007 0,183 ± 0,010 17,8–45,7 28,1
Kr 29,1 0,097 ± 0,006 0,146 ± 0,009 14,7–36,0 27,5
Tr 30,2 0,089 ± 0,006 0,137 ± 0,009 17,7–32,5 26,9

Pozh 27,7 0,085 ± 0,006 0,131 ± 0,009 10,8–30,6 22,1
Середнє 32,4 0,106 ± 0,003 0,161 ± 0,004 17,0–40,2 29,0
Сумарна 
вибірка 
рослин

97,0 0,239 ± 0,006 0,379 ± 0,008 10,8–76,7 58,7

Рèñ. 2. UPGMA-дендрограìа генетичних зв’язк³в 
ì³ж досл³джениìи зразкаìи G. lutea, побудована на 
основ³ Dj, розрахованих за п’ятьìа типаìи Пëð-ана-
л³зу (RAPD, ISSR, IRAP, RGAP, CDDP). öифраìи вка-
зано величини достов³рност³ кластеризац³ї (Іб)

Рèñ. 3. граф³к основного координатного анал³зу 
(PCoA), побудований на основ³ ìатриц³ генетичних 
в³дстаней Жакарда, що розрахован³ за п’ятьìа типа-
ìи Пëð-анал³зу (RAPD, ISSR, IRAP, RGAP, CDDP), та 
в³зуал³зований за допоìогою JMP version 7

рослин цей показник в середньоìу скла-
дав 58,7 %.

Íа основ³ Dj ìетодоì UPGMA побудо-
вано дендрограìу генетичної под³бност³ 
зразк³в G. lutea (рис. 2). Зразки утворюють 
кластери в³дпов³дно до їхньої популяц³йної 
приналежност³ з високиì ступенеì п³д-
триìки (³ндекс бутстрепа (Іб) становить 
100 %).

Íа рис. 3 подано просторове в³добра-
ження кластеризац³ї досл³джених зразк³в 
G. lutea, побудоване за допоìогою PCoA 
на основ³ ìатриц³ генетичних в³дстаней 
Жакарда. групування зразк³в на граф³ку 
в³дпов³дає їхн³й популяц³йн³й приналеж-
ност³. ðозташування зразк³в на граф³ку 
PCoA є под³бниì до їхнього розташування 
на дендрограì³ UPGMA, проте не ³дентич-
ниì.
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Рèñ. 4. структура генетичної р³зноìан³тност³ G. lutea з óкраїнських êарпат, встановлена на основ³ результат³в п’яти 
тип³в Пëð-анал³з³в (RAPD, ISSR, IRAP, RGAP, CDDP) з використанняì програìи Structure 2.3.4 

àнал³з ìолекулярної вар³анси (AMOVA) 
за результатаìи Пëð з п’ятьìа типаìи 
ìаркер³в показав, що ìайже дв³ третини 
(65 %) генетичної р³зноìан³тност³ G. lutea 
припадає на ì³жпопуляц³йн³ в³дì³нност³, а 
частка внутр³шньопопуляц³йного пол³ìор-
ф³зìу становить 35 %.

Популяц³йно-генетичну структуру G. lutea 
проанал³зовано за допоìогою програìи 
Structure 2.3.4. Значення ê (батьк³вськ³ 
популяц³ї) дор³внювало 5. ðисунок 4 де-
ìонструє так зван³ «пропорц³ї суì³ш³» 
(admixture proportions, Q), розрахован³ 
для 86 проанал³зованих генотип³в, як³ фак-
тично визначають, з якою йìов³рн³стю 
кожний з генотип³в ìоже бути в³днесений 
до одного ³з п’яти кластер³в. Зг³дно з да-
ниìи байєс³вського анал³зу, популяц³ї з 
пол. ëеìська та г. гутин тоìнатик ìають 
сп³льне походження. â об’єднан³й популя-
ц³ї «Lem-HT» виявлено три особини, як³ 
ì³стять генетичний ìатер³ал ³з популяц³ї з 
гг. трояска-татарука (1,7 %, 10,4 % та 
15,6 %). ó популяц³ї з гг. трояска-татарука 
виявлено особину ³з генетичниì ìатер³а-
лоì з популяц³ї, яка локал³зована на гг. Ше-
шул-Павлик в к³лькост³ 3,2 %. â ус³х клас-
терах виявлено особини, що в залишкових 

к³лькостях (0,1–0,5 %) ì³стять генетичний 
ìатер³ал, властивий ³ншиì популяц³яì.

àнал³з отриìаних даних дозволив вста-
новити деяк³ особливост³ генетичного по-
л³ìорф³зìу G. lutea. Зокреìа, за значен-
няìи основних показник³в генетичного по-
л³ìорф³зìу (He, S, P) популяц³ї G. lutea 
виявилися схожиìи ì³ж собою. 

Íа основ³ отриìаних результат³в досл³-
джен³ популяц³ї ìожна уìовно розд³лити 
на три групи: з хр. ×орногора (Sh, Lem, 
HT), з хр. свидовець (Kr, Tr) ³ Pozh. îстан-
ня, яка є агропопуляц³єю, характеризуєть-
ся найнижчиìи показникаìи генетичного 
пол³ìорф³зìу та найìеншиìи генетични-
ìи в³дстаняìи ì³ж рослинаìи. Причиною 
цього, очевидно, є ефект засновника – для 
створення ц³єї популяц³ї у 70-х роках 
ÕÕ стол³ття було взято невелику к³льк³сть 
генотип³в ³з популяц³ї, яка знаходиться ì³ж 
вершинаìи г³р Шешул та Павлик. Пор³вня-
но короткий час ³снування пожижевської 
популяц³ї (~ 40 рок³в), а також тривалий пе-
р³од онтогенезу одн³єї рослини G. lutea (до 
100 рок³в) були тиìи фактораìи, що стри-
ìували зростання генетичного р³зноìан³т-
тя у н³й. â³дì³нн³сть пожижевської популя-
ц³ї в³д ³нших досл³джених наìи популяц³й 
п³дтверджується її розташуванняì на гра-
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ф³ку PCoA, на якоìу вона виходить ³з єди-
ної трьохвиì³рної площини розташування 
ус³х ³нших популяц³й (рис. 3). 

Под³бн³сть двох популяц³й з³ свидо-
вецького г³рського ìасиву за значенняìи 
показник³в генетичного пол³ìорф³зìу, на 
нашу дуìку, ìоже бути пов’язана з їхн³ìи 
еколого-географ³чниìи уìоваìи зростан-
ня, груповиìи характеристикаìи та режи-
ìоì використання. Зокреìа, зазначен³ по-
пуляц³ї близьк³ за розì³роì, чисельн³стю, 
характеризуються схожою аìпл³тудою 
 висот, ор³єнтац³єю та крутизною схилу, 
 роз³рваниì ф³тогенниì полеì, ф³тоцено-
тичниì оточенняì, переважанняì вегета-
тивного способу розìноження над генера-
тивниì, зазнають значного пасторального 
навантаження тощо [3]. Іìов³рно, сукуп-
н³сть ус³х цих чинник³в зуìовлює под³бн³сть 
свидовецьких популяц³й за р³внеì гене-
тичного р³зноìан³ття.

Популяц³ї G. lutea з хр. ×орногора ìа-
ють вищий р³вень генетичної гетерогенно-
ст³ пор³вняно ³з свидовецькиìи. Íа нашу 
дуìку, це ìоже бути спричинене одниì ³з 
тих фактор³в (або їхньою сукупн³стю), за 
якиìи ц³ дв³ групи популяц³й в³др³зняються: 
ф³тоценотичниì оточенняì, ф³тогенниì 
полеì (роз³рваниì чи нероз³рваниì), пе-
реважанняì одного ³з способ³в розìно-
ження (вегетативниì чи генеративниì), ре-
жиìоì охорони та ³н. [3]. ×орног³рськ³ попу-
ляц³ї були схож³ ì³ж собою за значенняìи 
основних показник³в генетичного пол³ìор-
ф³зìу (He, S, P), проте в³др³знялися за ви-
сотою над р³внеì ìореì, експозиц³єю та 
груповиìи характеристикаìи. так, напри-
клад, найб³льша в óкраїнських êарпатах за 
площею ³ чисельн³стю популяц³я G. lutea на 
гг. Шешул-Павлик, середня за розì³роì на 
пол. ëеìська та ìала популяц³я на г. гутин 
тоìнатик характеризувалися схожиìи ви-
сокиìи показникаìи генетичного пол³-
ìорф³зìу. HT розташована неподал³к (до 
3 кì) в³д Lem ³ в³дìежована в³д неї лише не-
високиì в³дрогоì гори, що, очевидно, не 

перешкоджає в³льноìу обì³ну генетичною 
³нфорìац³єю ì³ж циìи популяц³яìи (пере-
несення нас³ння в³троì або тваринаìи, 
пилку коìахаìи). тоìу, незважаючи на 
ìалу чисельн³сть особин популяц³ї з г. гу-
тин тоìнатик, для неї характерн³ висок³ по-
казники генетичного пол³ìорф³зìу. Íа п³д-
твердження цього припущення св³дчать 
результати анал³зу даних за допоìогою 
програìи Structure – популяц³ї з пол. ëеì-
ська ³ г. гутин тоìнатик форìували єдиний 
кластер (рис. 4).

äеяк³ ботан³ки припускають ³снування в 
недалекоìу ìинулоìу на територ³ї óкраїн-
ських êарпат єдиної великої популяц³ї 
G. lutea [4]. äо її фрагìентац³ї в³дбувався 
в³льний обì³н генетичною ³нфорìац³єю 
ì³ж особинаìи цього виду. Проте, групу-
вання зразк³в на граф³ку PCoA та на ден-
дрограì³ UPGMA, яке в³дпов³дає їхн³й по-
пуляц³йн³й приналежност³, св³дчить про 
значну ì³жпопуляц³йну диференц³ац³ю 
G. lutea. така ³золяц³я популяц³й тирличу 
жовтого, очевидно, ³снує впродовж трива-
лого часу ³ призвела до накопичення суттє-
вих ì³жпопуляц³йних в³дì³нностей, як³ за 
даниìи AMOVA ìайже в 2 рази перевищу-
ють частку внутр³шньопопуляц³йного пол³-
ìорф³зìу у склад³ загальної генетичної ге-
терогенност³ виду. öе п³дтверджується на-
явн³стю лише 3 % ìоноìорфних 
фрагìент³в, сп³льних для зразк³в ус³х попу-
ляц³й. ×³тка дивергенц³я досл³джених по-
пуляц³й пояснюється генетичною ³золяц³-
єю, спричиненою фрагìентац³єю ì³сць 
зростання та в окреìих випадках значною 
географ³чною (територ³альною) ³золяц³єю. 
îстанн³ì часоì така ³золяц³я посилилася 
за рахунок зникнення поодиноких особин, 
груп рослин або нав³ть невеликих популя-
ц³й G. lutea, що знаходились ì³ж великиìи 
популяц³яìи ³ сприяли обì³ну генетичною 
³нфорìац³єю ì³ж ниìи [3]. îкр³ì того, 
ì³жпопуляц³йна дивергенц³я посилюється 
контрастн³стю еколог³чних уìов зростання 
цього г³рського виду. åколог³чна гетеро-
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генн³сть, яка пов’язана ³з в³дì³нн³стю висот 
та експозиц³ї, на яких розташовуються по-
пуляц³ї, п³дсилює генетичну диференц³а-
ц³ю нап³в³зольованих чи ³зольованих попу-
ляц³й [19]. П³дтвердженняì того, що гете-
рогенн³сть уìов ³снування впливає на 
генетичну диференц³ац³ю популяц³й, є до-
сл³дження, проведен³ на р³зних г³рських 
популяц³ях рослин [19, 20].

ó випадку досл³дженого наìи G. lutea 
ч³тко проявляється законоì³рн³сть, харак-
терна для б³льшост³ р³дк³сних рослин ³ ви-
д³в, як³ перебувають п³д загрозою зникнен-
ня, а саìе значна диференц³ац³я їхн³х попу-
ляц³й. öя законоì³рн³сть простежується 
також у ìексиканського ендеì³ка Tillandsia 
achyrostachys å. Morr. Ex Baker var 
achyrostachys (Bromeliaceae), фрагìен-
тац³я середовища ³снування якого привела 
до значної просторової диференц³ац³ї 
алельного р³зноìан³ття [21]. Пор³внюючи 
G. lutea з óкраїнських êарпат з ³ншиìи ба-
гатор³чниìи видаìи, популяц³ї яких локал³-
зуються на значн³й географ³чн³й в³дстан³, 
встановлено схож³ тенденц³ї розпод³лу за-
гальної генетичної ì³нливост³ на ì³ж- та 
внутр³шньопопуляц³йну. à саìе з викорис-
танняì ISSR-ìаркер³в показано високу ге-
нетичну р³зноìан³тн³сть на видовоìу р³вн³ 
(S = 0,183) Monimopetalum chínese Rehd. 
(Celasteraceae), тод³ як кожна популяц³я 
була ìенш ì³нливою (S = 0,083), що пов’я-
зують з наявн³стю ³нбридингу та в³дсутн³с-
тю ìехан³зì³в ³ уìов, що забезпечують ³н-
тенсивний генетичний пот³к [22]. öиì же 
ìетодоì встановлено, що популяц³ї 
G. lutea L. var. aurantiaca з êантабр³йських 
г³р (п³вн³чно-зах³дна частина П³ренейсько-
го п³вострова) характеризуються високиì 
р³внеì генетичного пол³ìорф³зìу (He = 
0,090, S = 0,134, P = 25,4 % – середн³ зна-
чення для популяц³й); розпод³л загальної 
генетичної ì³нливост³ на ì³ж- та внутр³ш-
ньопопуляц³йну становив 57 % та 43 % в³д-
пов³дно [23]. ðезультати вивчення гене-
тичного р³зноìан³ття 29 остр³вних ендеì³-

к³в ³з використанняì 12–24 ³зоферìентних 
локус³в показали значну генетичну гетеро-
генн³сть на видовоìу р³вн³, проте низьк³ 
показники для окреìих популяц³й [24].

îтриìан³ наìи результати досл³дження 
популяц³й G. lutea вказують також на в³д-
сутн³сть кореляц³ї ì³ж показникаìи гене-
тичного пол³ìорф³зìу та географ³чниìи 
дистанц³яìи ì³ж популяц³яìи (r = –0,360, 
p = 0,145) – на дендрограì³ просторово 
в³ддален³ популяц³ї кластеризувалися ра-
зоì, ³ навпаки, географ³чно ближч³ розта-
шовувалися в р³зних кластерах. Іìов³рно, 
це зуìовлено тиì, що форìування гене-
тичного р³зноìан³ття окреìих популяц³й 
в³дбувалось п³д впливоì ³нших фактор³в 
довк³лля, не залучених до анал³зу, або ж 
було пов’язане ³з ³стор³єю форìування са-
ìих популяц³й. також не було виявлено 
зв’язку ì³ж показникаìи генетичної р³зно-
ìан³тност³ популяц³й та їхньою чисельн³-
стю. îсновною причиною цього ìоже бути 
велика тривал³сть життя окреìих особин 
виду, що упов³льнює втрату р³зноìан³ття у 
випадку скорочення чисельност³ популяц³ї 
в несприятливих уìовах.

вèñíовкè
Íа основ³ даних ìолекулярно-генетич-

ного анал³зу визначено р³вень пол³ìорф³з-
ìу та вивчено особливост³ генетичної 
структури шести популяц³й G. lutea з óкра-
їнських êарпат. âиявлено, що вид у ц³лоìу 
характеризується високиì р³внеì гене-
тичної гетерогенност³. âодночас, як св³д-
чать результати анал³зу ìолекулярної вар³-
абельност³ AMOVA, значна частина її при-
падає на ì³жпопуляц³йн³ в³дì³нност³ 
(65 %), а генетичне р³зноìан³ття окреìих 
популяц³й є пор³вняно низькиì. öе є св³д-
ченняì їхньої значної дивергенц³ї. Популя-
ц³ї G. lutea з хр. ×орногора характе-
ризуються вищиì р³внеì генетичної гете-
рогенност³ пор³вняно ³з популяц³яìи з хр. 
свидовець. Íайнижчий р³вень генетичного 
р³зноìан³ття за ус³ìа вивчениìи показни-
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каìи ìає пожижевська агропопуляц³я, що, 
йìов³рно, зуìовлено її штучниì походжен-
няì, а також короткиì часоì її ³снування 
(~ 40 рок³в). групування зразк³в на дендро-
граì³ генетичної под³бност³ та за результа-
таìи анал³зу головних координат в³дпов³-
дало їхн³й популяц³йн³й приналежност³. Íе 
виявлено кореляц³й ì³ж генетичниìи та 
гео граф³чниìи в³дстаняìи, а також зв’язку 
ì³ж показникаìи генетичного р³зноìан³ття 
та чисельн³стю популяц³й. Популяц³ї 
G. lutea є генетично в³дособлениìи, проте 
наявний у невелик³й к³лькост³ генетичний 
ìатер³ал з ³нших популяц³й, очевидно, є 
св³дченняì сп³льного походження у неда-
лекоìу ìинулоìу.
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GENTIANA LUTEA L. (GENTIANACEAE)  
â óêðàèÍсêèÕ êàðПàтàÕ
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цеëü. Проанализировать генетическую струк-
туру G. lutea c двух горных ìассивов (×ерно-
гора, свидовец) óкраинских êарпат, оценить 
уровень генетического полиìорфизìа и сте-
пень дифференциации популяций этого вида. 
Ìеòоды. äля исследований использовали 
ìетод генетического анализа на основе по-
лиìеразной цепной реакции (Пöð) с RAPD-, 
ISSR-, IRAP-, CDDP- и RGAP-прайìераìи. 
ðассчитывали долю полиìорфных аìплико-

нов (ð), ожидаеìую гетерозиготность (He), ин-
декс Шеннона (S) и генетические расстояния 
Жаккарда (Dj). Резуëüòàòы. Значения показа-
телей 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 %. àгропопуляция с 
г. Пожижевская характеризовалась низкиìи 
показателяìи He (0,085) и S (0,131), близкиìи 
к свидовецкиì популяцияì, и саìыì низкиì 
среди всех локалитетов значениеì P (27,7 %) и 
среднего Dj (22,1 %). По данныì байесовского 
анализа, исследованые генотипы образовали 
пять групп, в которых обнаружены единичные 
особи, содержавшие в остаточных количествах 
(0,1–0,5 %) генетический ìатериал из других 
популяций. согласно результатаì AMOVA, по-
чти две трети (65 %) генетического разнообра-
зия приходилось на ìежпопуляционные разли-
чия, а доля внутрипопуляционного полиìор-
физìа составляла 35 %. выводы. сравнение 
популяций G. lutea с хребтов ×ерногора и сви-
довец показало, что первые иìеют более вы-
сокий уровень генетической гетерогенности. 
ìетодоì AMOVA обнаружена значительная 
дифференциация популяций G. lutea, что сви-
детельствует об изоляции популяций и ограни-
ченноì обìене генетическиì ìатериалоì.

Ключевые слова: Gentiana lutea L., генети-
ческая структура, Пöð-ìаркеры, внутри- и 
ìежпопуляционный полиìорфизì, дифферен-
циация популяций.
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Генетична структура і диференціація популяцій gentiana lutea l. (gentianaceae) ...

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-, CDDP- 
and 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 between-

population 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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(ПРибеРежНа аНÒаРкÒика)
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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 Вхромосоми. 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 Вхромосомами, 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, Вхромосоми, мік
соплоїдія.

вñòуп. Щучник антарктичний (Deschampsia antarctica Desv.) – один ³з пред-
ставник³в родини тонконогов³ (Poaceae Barnh.), поширений у П³вденн³й 

àìериц³ та Фолклендських островах, на островах Прибережної àнтарктики, 
а також субантарктики. öя рослина пристосувалася до ³снування в екстреìаль-
но-суворих кл³ìатичних уìовах Прибережної àнтарктики, як³ характеризують-
ся низькиìи середньор³чниìи теìператураìи, високиì р³внеì ультраф³олето-
вого опроì³нення, надì³рно сухиìи або зволожениìи ґрунтаìи [1]. Зростання 
за таких уìов здатне зуìовити появу зì³н у геноì³, як³ ìожуть проявлятися як на 
цитогенетичноìу (поява â-хроìоосоì, анеу- та пол³плоїд³я, структурн³ перебу-
дови хроìосоì), так ³ на ìолекулярно-генетичноìу р³вн³ (зì³ни в посл³довност³ 
äÍê, коп³йност³ окреìих ген³в). âодночас, питання про йìов³рн³сть таких зì³н у 
D. antarctica залишається практично не вивчениì.
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óн³кальн³сть D. antarctica як одного з 
двох вид³в судинних рослин, поширених в 
àнтарктиц³, привертає до ц³єї рослини не-
абияку увагу досл³дник³в. Зокреìа, остан-
н³ìи рокаìи з’явилися роботи, присвячен³ 
анал³зу ядерного та хлоропластного гено-
ìу, а також транскриптоìу D. antarctica 
[2]. îднак, вивченню к³лькост³ хроìосоì 
та форìули кар³отипу виду присвячено 
лише к³лька роб³т [3, 4]. Зважаючи на об-
ìежен³сть даних кар³олог³чного анал³зу 
D. antarctica, ìетою нашої роботи було ви-
значення хроìосоìного числа цього виду 
з територ³ї району àргентинських остров³в.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
ìатер³алоì для досл³джен-

ня слугували рослини, отриìа-
н³ in vitro з нас³ння, з³браного 
п³д час Õ (сезон 2004/2005 рр.), 
ÕІ (сезон 2006/2007 рр.) та ÕІV 
(сезон 2009/2010 рр.) óкраїн-
ських антарктичних експедиц³й 
з п’яти локал³тет³в у район³ àр-
гентинських остров³в (ì³сця 
розташування óкраїнської ан-
тарктичної станц³ї «àкадеì³к 
âернадський») у Прибережн³й 
àнтарктиц³:

 ± остр³в гал³ндез (êарол³-
на По³нт): S65°14.955', 
W64°15.181';

 ± остр³в äарбо (п³вн³чна 
частина острова в район³ 
скельного гроту): S65°23.707', 
W64°12.905';

 ± остр³в âеликий Ялур 
(фрагìенти популяц³ї у п³вн³ч-
но-сх³дн³й частин³ острова): 
S65°14.039', W64°9.761';

 ± остр³в ëех³л (фрагìент 
великої популяц³ї на виступ³ 
п³вденного узбережжя остро-
ва): S65°33.167', W64°23.249';

 ± ìис ðасìуссен (п³двищення скель-
ного плато в район³ хреста): S65°14.819', 
W64°5.156'.

Íас³ння збирали в к³нц³ вегетац³йного 
пер³оду з рослин, що не ìали видиìих оз-
нак ушкоджень. ðозташування локал³тет³в 
в³дбору ìатер³алу зображене на рис. 1.

óìови стерил³зац³ї та пророщування 
нас³ння детально описан³ в робот³ [5]. 
îтриìан³ асептичн³ проростки культивува-
ли на агаризованоìу живильноìу середо-
вищ³ гаìборга-åвелейг (â5) [6] з додаван-
няì 0,1 ìг/л 1-нафтилоцтової кислоти 
(Íîê).

Рèñ. 1. ðозташування досл³джених локал³тет³в D. аntarctica (позначено 
трикутникаìи)
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к³в, як³ встановили такий же диплоїдний 
наб³р (2n = 26) для рослин цього виду з те-
ритор³ї Фолклендських та П³вденних Шет-
ландських остров³в (àргентинська антарк-
тична станц³я «Jubany» (зараз «Carlini»), 
о. ê³нг äжордж) [3, 4].

ðезультати цитогенетичного анал³зу 
зразк³в D. antarctica представлено в таб-
лиц³ 1.

Як видно ³з наведених результат³в, ко-
р³нц³ D. antarctica з трьох локал³тет³в (ос-
трови гал³ндез, ëех³л та ìису ðасìуссен) 
ìали диплоїдний наб³р хроìосоì 2n = 26. 
âодночас, у деяких ³з досл³джених зразк³в 
цього виду виявлено ì³ксоплоїд³ю. так, у 
рослин з о. äарбо, поряд ³з кл³тинаìи з 
26 хроìосоìаìи, виявлен³ ìетафази, як³ 
ì³стили 27 та 28 хроìосоì. таке вар³юван-
ня числа хроìосоì зуìовлене наявн³стю у 
кар³отип³ поряд ³з хроìосоìаìи основного 
набору (A-хроìосоìи) 1–2 додаткових 
(â-хроìосоì). ì³ксоплоїд³ю виявлено та-
кож в ус³х трьох досл³джених рослинах з 
о. âеликий Ялур. ðозìах ì³нливост³ за чис-
лоì хроìосоì у проанал³зованих кор³нцях 
D. antarctica з о. âеликий Ялур становив 
в³д 13 до 39 хроìосоì (табл. 2). ó двох 
зразках ìодальниì класоì були диплоїдн³ 
кл³тини (2n = 26); у третьоìу – розìах ì³н-
ливост³ за числоì хроìосоì становив в³д 
36 до 39 хроìосоì; при цьоìу переважали 

äля цитогенетичного анал³зу вико-
ристовували кор³нц³ рослин in vitro довжи-
ною 1–1,5 сì, як³, з ìетою накопичення та 
синхрон³зац³ї ì³тоз³в, перед ф³ксац³єю ви-
триìували протягоì 24 год. при теìпера-
тур³ 0 °с або в 0,2 %-ìу розчин³ колх³цину 
протягоì 2 год. при теìператур³ 37 °с. 
Зразки ф³ксували в суì³ш³ етанол : льодя-
на оцтова кислота у сп³вв³дношенн³ 3 :1 
протягоì 24 год. ×ерез добу ф³ксатор зì³-
нювали на св³жий. Заф³ксований ìатер³ал 
збер³гали при –20 °с. Зразки фарбували 
1 %-иì розчиноì ацетоорсеїну, п³сля чого 
робили давлен³ препарати. 

äля анал³зу цитолог³чних препарат³в 
використовували ì³кроскоп «NU-2E Carl 
Zeiss» ³з цифровиì фотоапаратоì «Canon 
1000D». Íа кожноìу препарат³ анал³зува-
ли лише т³ ìетафазн³ пластинки, у яких 
ìожна було достов³рно п³драхувати к³ль-
к³сть хроìосоì. îтриìан³ дан³ опрацьову-
вали статистично [7].

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя 
Проведений кар³олог³чний анал³з кл³тин 

ап³кальної ìеристеìи кор³нц³в D. antarc
tica з п’яти локал³тет³в Прибережної àн-
тарктики виявив у кар³отипах 13 пар 
(2n = 26) хроìосоì, розì³р яких був у ìе-
жах 3–10 ìкì (рис. 2). îтриìан³ результа-
ти узгоджуються з даниìи ³нших досл³дни-

Òàбëèця 1. öитогенетичний анал³з кор³нц³в рослин in vitro D. antarctica з територ³ї Прибережної àн-
тарктики

Локалітет

Кількість 
дослідже-

них 
генотипів

Дослідже-
ні корінці, 

шт.

Проаналізова-
ні метафази, 

шт.

Кількість корінців
Число 

хромосомдиплоїдних, 
шт.

міксоплоїд-
них, шт.

о. Галіндез 
(Кароліна Поінт) 2

6 19 6 –– 26
1 8 1 –– 26

м. Расмусен 1 6 12 6 –– 26
о. Лехіл 1 3 32 3 –– 26
о. Дарбо 1 5 14 4 1 26, 27, 28

о. Великий Ялур 3
6 17 5 1 26, 28
6 13 –– 6 36, 37, 38, 39
7 45 6 1 13, 26, 38
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Òàбëèця 2. âиявлен³ числа хроìосоì у ì³ксоплоїдних кор³нцях D. antarctica

Локалітет Вивчені 
метафази, шт. Виявлені числа хромосом* Модальне 

число
К-ть метафаз з 

модальним числом, %
о. Дарбо 14 26(12), 27(1), 28(1) 26 85,7

о. Великий 
Ялур

17 26(16), 28(1) 26 94,1
13 36(4), 37(2), 38(3), 39(4) 36, 39 30,8; 30,8
45 13(1), 26(43), 38(1) 26 95,6

П р и ì ³ т к а . * – ó дужках вказано к³льк³сть ìетафаз з даниì числоì хроìосоì.

кл³тини, як³ ì³стили 36 та 39 хроìосоì, що 
в³дпов³дає гаплоїдноìу та триплоїдноìу 
набору цього виду.

äиплоїдний наб³р хроìосоì 2n = 26, 
тобто основне хроìосоìне число х = 13, є 
найхарактерн³шиì для представник³в роду 
Deschampsia. âодночас, у таких вид³в як 
D. flexuosa (L.) Trin. (2n = 28) та 
D. atropurpurea (Wahl.) Scheele (2n = 14) 
базове хроìосоìне число складає x = 7, як 
³ у б³льшост³ злак³в, як³ характеризуються 
найб³льшиì р³зноìан³ттяì основного хро-
ìосоìного числа (х = 2 – 13) [8, 9]. äля 
роду Deschampsia в³доì³ також пол³плоїд-
н³ та триплоїдн³ генотипи, як³ ìають 52 
(D. brevifolia R. Br., D. mackenzieana Raup., 
D. mildbraedii Pilg.) чи 39 хроìосоì 
(D. alpinа (L.) Roem et. Schult.) [3, 4]. Зг³д-
но з г³потезою с. êавано ³ Ф. àльбертса по-
л³плоїдн³ види цього роду виникли внасл³-
док дупл³кац³й (х = 7 – 14), тод³ як види з 
хроìосоìниì числоì 2n = 26 утворились в 
результат³  дисплоїд³ї (28 – 26) в³д пол³пло-
їдних вид³в [10, 11]. äеяк³ автори вважа-
ють, що D. antarctica – один ³з вид³в, ево-
люц³я якого йшла в напряìку дисплоїд³ї 
[4].

ì³ксоплоїд³ю у D. antarctica було знай-
дено й ³ншиìи досл³дникаìи [4]. так, при 
анал³з³ рослин, отриìаних ³з нас³ння, з³-
браного на о. ê³нг äжордж (П³вденн³ Шет-
лендськ³ острови), ì³ксоплоїдниìи вияви-
лись п’ять ³з чотирнадцяти рослин. ó них 
поряд ³з кл³тинаìи з хроìосоìниì набо-
роì 2n = 26 знайдено кл³тини, як³ ì³стили 
28 хроìосоì. àвтори припускають, що од-
н³єю з причин цього явища ìогло бути ви-

рощування рослин в уìовах (зокреìа, 
теìпературних), що суттєво в³др³зняються 
в³д природних у ì³сцях зростання, а також 
не виключають, що хроìосоìна нестаб³ль-
н³сть є нев³д’єìною характеристикою роду 
Deschampsia [4].

ó л³тератур³ є пов³доìлення про наяв-
н³сть ì³ксоплоїд³ї у близькоспор³дненого 
виду – D. caespitosa (L.) Beauv. ó кл³тинах 
ап³кальної ìеристеìи кор³нц³в проростк³в 
поряд ³з диплоїдниìи кл³тинаìи (2n = 26) 
знайдено анеуплоїдн³ кл³тини з числоì 
хроìосоì в³д 15 до 26 [12], а також кл³тини 
з р³зниì р³внеì плоїдност³ (в³д 2n = 26 до 
4n = 52) [4]. äеяк³ досл³дники для 
D. caespitosa наводять й ³нш³ числа хроìо-
соì – 2n = 27, 28, 39, 49, 52. так³ результа-
ти вказують на те, що описан³ для цього 
виду ì³ж³ндив³дуальн³ та внутр³шньо³ндив³-

Рèñ. 2. ìетафазн³ пластинки у кл³тинах кор³нц³в рос-
лин in vitro D. аntarctica: а – о. äарбо (26 хроìосоì); 
б – о. äарбо (26+1 â-хроìосоìа); в – ì. ðасìуссен 
(26 хроìосоì); г – о. âеликий Ялур (39 хроìосоì). 
стр³лкою показано â-хроìосоìу. ìасштаб – 10 ìкì
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дуальн³ зì³ни числа хроìосоì, анеуплоїд³я 
та анеусоìат³я пов’язан³ здеб³льшого з по-
л³плоїд³єю. îкр³ì того, знайдена ì³нли-
в³сть числа хроìосоì ìоже бути зуìовле-
на явищеì анеусоìат³ї [4]. 

ì³ксоплоїд³ю описано й для багатьох 
³нших рослин, зокреìа, для Plukenetia 
volubilis L. [13], Santalum album L. [14], 
вид³в родини Brassicaceae [15–17], вид³в 
роду Bromus L. [18]. ó ìеристеìах р³зних 
вид³в частка кл³тин з к³льк³стю хроìосоì, 
в³дì³нною в³д диплоїдного набору, ìоже 
сягати 77 % [19]. âисловлюють припущен-
ня, що ì³ксоплоїд³я ìоже п³двищувати 
адаптивний потенц³ал рослин. ö³лкоì 
ìожливо, що вона є в³дображенняì п³дви-
щеної адаптац³йної здатност³ орган³зìу, 
яка проявляється у виживанн³ особин, що 
несуть у соб³ значну частку кл³тин ³з зì³не-
ною к³льк³стю хроìосоì. ó б³льшост³ ви-
падк³в ì³ксоплоїд³я є проявоì реакц³ї орга-
н³зìу на несприятлив³ фактори середови-
ща [19]. â³доìо, що особини з р³зниì 
числоì хроìосоì, як³ спонтанно виникать 
у популяц³ях, забезпечують генетичний 
ìатер³ал для виникнення нових форì, рас 
та нав³ть вид³в. âар³ювання числа хроìо-
соì (пол³плоїд³я, ì³ксоплоїд³я, анеуплої-
д³я) розглядають також як ìожливий фак-
тор еволюц³ї рослин [20].

îдн³єю ³з причин ì³ксоплоїд³ї ìоже 
бути поява у кар³отип³ додаткових хроìо-
соì. так³ хроìосоìи виявлен³ у близько-
спор³днених до D. antarctica вид³в: 
D. caespitosa – 2n = 26 (0–2 B) та 
D. wibeliana (Sond ex W.D.J.Koch) Parl. – 
2n = 26 (0–5 B) [12]. серед злак³в â-хро-
ìосоìи описан³ для рису (2n = 2x = 14+B) 
[21, 22], кукурудзи (2n = 2x = 20+B) [23] та 
³нших вид³в. Íаявн³сть у кар³отип³ â-хроìо-
соì є досить поширениì явищеì серед 
покритонас³нних рослин [24]. äодатков³ 
хроìосоìи част³ше виявляють у рослин, 
що зростають в субоптиìальних чи екс-
треìальних уìовах [23, 25]. тоìу деяк³ до-
сл³дники вважають, що â-хроìосоìи ìо-

жуть п³двищувати адаптивний потенц³ал 
рослин й т³ форìи, як³ їх ìають, ст³йк³ш³, 
наприклад, до посухи та низьких теìпера-
тур [26, 27].

вèñíовкè
äля досл³джених рослин D. antarctica з 

рег³ону àргентинських остров³в (Прибе-
режна àнтарктика) встановлено типовий 
для цього виду диплоїдний наб³р хроìо-
соì – 2n = 26. âодночас, у деяких рослин 
виявлено явище ì³ксоплоїд³ї. Зокреìа, у 
зразках ³з острова äарбо поряд ³з диплоїд-
ниìи кл³тинаìи з 2n = 26 знайдено кл³тини 
з 27 та 28 хроìосоìаìи, як³ ì³стили у кар³о-
тип³ 1–2 додатков³ â-хроìосоìи. âисокий 
р³вень ì³ксоплоїд³ї виявлено у рослин з 
о. âеликий Ялур, де розìах ì³нливост³ за 
числоì хроìосоì складав в³д 13 до 39 
хроìосоì, що в³дпов³дає гаплоїдноìу та 
триплоїдноìу набору цього виду.

äосл³дження виконано в раìках äер-
жавної ц³льової науково-техн³чної програ-
ìи проведення досл³джень в àнтарктиц³ на 
2011–2020 рр. ðоботу також проведено 
в³дпов³дно до угоди про наукове сп³вроб³т-
ництво ì³ж Польською àкадеì³єю Íаук та 
Íац³ональною акадеì³єю наук óкраїни в 
раìках проекту «åколог³чна ³ генетична 
основа адаптац³ї рослин до екстреìальних 
уìов» (2012–2014 рр.). 

äякуєìо за зб³р нас³ння D. antarctica 
д.б.н., професору â.П. Пол³щуку (Õ україн-
ська антарктична експедиц³я, сезон 2005 р.) 
та зиì³внику к.б.н. І.â. äикоìу (ÕІ україн-
ська антарктична експедиц³я 2006/ 
2007 рр. та ÕІV українська антарктична 
експедиц³я 2009/2010 рр.).
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цеëü. èзучить хроìосоìный полиìорфизì 
D. antarctica из региона àргентинских остро-
вов (Прибрежная àнтарктика). Ìеòоды. öи-
тогенетический анализ: определение чис-
ла и разìеров хроìосоì. Резуëüòàòы. Про-
анализированы клетки апикальной ìеристеìы 
корешков растений D. antarctica in vitro, по-
лученных из сеìян, собранных на четырёх 
островных и одноì ìатериковоì локалите-
тах в районе óкраинской антарктической стан-
ции «àкадеìик âернадский». óстановлено, что 
большинство растений иìеет диплоидный на-
бор – 2n = 26. âпервые у D. antarctica обнару-
жены растения (остров äарбо), кариотип ко-
торых наряду с 26 хроìосоìаìи основного 
набора содержал 1–2 дополнительные â-хро-
ìосоìы. äля растений с о. большой Ялур по-
казано наличие ìиксоплоидии: разìах изìен-
чивости по числу хроìосоì составлял от 13 до 
39 хроìосоì. выводы. âыявлено хроìосоì-
ный полиìорфизì D. antarctica с территории 
Прибрежной àнтарктики. îбнаружено расте-
ния с 1–2 до полнительныìи â-хроìосоìаìи, а 
также растения, которые наряду с диплоидны-
ìи содержали клетки с гаплоидныì и/или три-
плоидныì набораìи хроìосоì. большинство 
исследованных образцов иìели типичный для 
вида диплоидный набор хроìосоì – 2n = 26.

Ключевые слова: Deschampsia antarctica 
Desv., хроìосоìное число, â-хроìосоìы, ìик-
соплоидия.
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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.

Keywords: Deschampsia antarctica Desv., 
chromosome number, â-chromosomes, 
mixoploidy.
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ÑкРиН²Нг геНÎÒиП²в ÒРиÒикале ÎÇиÌÎгÎ  
На ÑÒ²йк²ÑÒь ДÎ вÎДНÎгÎ Деф²циÒу в кульÒуР² 
аП²кальНих ÌеРиÑÒеÌ ПагÎН²в
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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 тестсистему для про
ведення скринінгу генотипів тритикале на стійкість до водного дефіциту.

Ключові слова: Triticale, апікальні меристеми, осмотичний стрес, стійкість.

вñòуп. тритикале, як нова с³льськогосподарська культура, об’єднує в соб³ 
високий потенц³ал продуктивност³ та в³дì³нних хл³бопекарських властиво-

стей пшениц³ з високою ст³йк³стю до еколог³чних стрес³в ³ хвороб та б³олог³чни-
ìи властивостяìи б³лка жита [1–3]. сьогодн³ селекц³єю тритикале зайìаються 
вчен³ багатьох країн св³ту. св³това площа його пос³ву становить понад 1,5 ìлн 
га, у тоìу числ³ в óкраїн³ б³льше 100 тис. га. Íайб³льшого поширення тритикале 
набуло в àвстрал³ї, Польщ³, б³лорус³ї, Іспан³ї [4–6].

àле в уìовах глобальних зì³н кл³ìату, коли на рослинний орган³зì д³є низка 
аб³отичних стресових чинник³в, доб³р на посухост³йк³сть є особливо актуальною 
³ важливою частиною селекц³йного процесу даної культури [7]. селекц³я на 
ст³йк³сть до водного деф³циту на основ³ оц³нки урожайност³ є складниì завдан-
няì, тоìу що успадковуван³сть урожайност³ в уìовах стресу зазвичай низька у 
зв’язку з невеликою генотиповою дисперс³єю або через велику вар³ансу взає-
ìод³ї генотип-середовище [8].

Поряд ³з застосуванняì традиц³йних генетико-селекц³йних ìетод³в отри-
ìання високопродуктивних сорт³в та г³брид³в с³льськогосподарських культур 
все б³льшого поширення набувають б³отехнолог³чн³ прийоìи при створенн³ ви-
х³дного ìатер³алу, ст³йкого до р³зних стресових чинник³в [9, 10]. îдниì ³з таких  
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ìетод³в є кл³тинна  селекц³я, тобто доб³р 
бажаних генотип³в з новиìи спадковиìи 
ознакаìи на р³вн³ культивованих in vitro кл³-
тин в уìовах штучного ìоделювання стре-
сового чинника [11]. Переваги добору in 
vitro над традиц³йниìи ìетодаìи поляга-
ють перш за все у еконоì³ї ì³сця та ìожли-
вост³ працювати з великиìи виб³ркаìи ге-
нотип³в; б³льш³й швидкост³ скрин³нгу се-
лекц³йного ìатер³алу; ìенших об’єìах 
ìатер³альних витрат; ìожливост³ контро-
лювати уìови зовн³шнього середовища.

îстанн³ì часоì значно зр³с ³нтерес до 
ап³кальної ìеристеìи пагон³в як найб³льш 
перспективного експланта для злакових 
культур [12]. Перевагою даного типу екс-
планта є ìожлив³сть подолання генотипо-
вих особливостей форì, що характеризу-
ються низькиì регенерац³йниì потенц³а-
лоì, а також ìожлив³сть отриìання значної 
к³лькост³ вих³дного ìатер³алу за короткий 
час [13]. б³отехнологи багатьох країн св³ту 
усп³шно працюють з апексаìи пагон³в про-
ростк³в кукурудзи, в³вса, сорго, проса, 
пшениц³, тритикале та ячìеню для розроб-
ки ефективних ³ ìенш залежних в³д геноти-
пу систеì регенерац³ї зернових [14]. êуль-
туру ап³кальних ìеристеì широко вико-
ристовують як джерело калюсної тканини 
для кл³тинної селекц³ї та генетичної тран-
сфорìац³ї рослин, оск³льки ìеристеìн³ 
сегìенти пагон³в ì³стять пул кл³тин, що ак-
тивно д³ляться та характеризуються висо-
кою частотою ³ндукц³ї калюсу – до 90 % 
[15].

ìетою нашої роботи було провести 
скрин³нг in vitro генотип³в тритикале ози-
ìого на ст³йк³сть до водного деф³циту в 
культур³ ап³кальних ìеристеì пагон³в з ви-
користанняì ìан³ту як стрес-чинника.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
ìатер³алоì досл³джень були сорти 

тритикале озиìого îбр³й, ìиролан, àäì 
11, л³н³ї 38/1296, 1324 та г³брид F2 809, як³ 
були взят³ з робочої колекц³ї ìирон³всько-

го ³нституту пшениц³ ³ì. â.ì. ðеìесла 
ÍààÍ óкраїни. äля отриìання донорних 
рослин нас³ння спочатку стерил³зували 
1 %-виì розчиноì KMnO4 протягоì 3 хв. 
Пот³ì впродовж 1 хв. його витриìували 
у 1 %-воìу розчин³ AgNO3 ³ поì³щали 
у 96 %-вий етанол на 1 хв. ê³нцевиì ета-
поì стерил³зац³ї було 3-разове проìиван-
ня стерильною дистильованою водою. 
 îтриìане простерил³зоване нас³ння про-
рощували на св³тл³ при 24 °с на безгорìо-
нальноìу середовищ³ ìс [16]. Як екс-
планти використовували ап³кальну ìери-
стеìу пагона 3-добових стерильних 
проростк³в. ðозì³р експлант³в вар³ював у 
ìежах 1,5–2,0 ìì. äля кожного генотипу 
було взято по 160 експлант³в (4 чашки Пет-
р³ по 40 експлант³в).

êультуру калюсної тканини  отриìували 
на середовищ³ ìс, яке додатково ì³стило 
L-аспараг³н –150 ìг/л, AgNO3 – 10 ìг/л та 
2 ìг/л 2,4-ä. åкспланти культивували при 
26 °с в теìряв³ впродовж трьох тижн³в. По-
т³ì їх переносили на св³тло ³ дал³ вирощу-
вали при осв³тленн³ 3–4 клк, в³дносн³й во-
логост³ пов³тря 70 % ³ 16-годинноìу фото-
пер³од³ ще протягоì двох тижн³в. 
Íаприк³нц³ пасажу визначали частоту ³н-
дукц³ї калюсу (у в³дсотках) як сп³вв³дно-
шення числа експлант³в, як³ утворили ка-
люс, до їхнього загального числа. îтриìа-
н³  калюси пересаджували у чашки Петр³ на 
селективне середовище ³ культивували 
протягоì 4 тижн³в (1 пасажу), визначаючи 
при цьоìу їхню виживан³сть та прир³ст си-
рої ìаси. Як селективний агент застосову-
вали низькоìолекулярний ìан³т, який до-
давали до ìодиф³кованого середовища 
ìс у концентрац³ях 0,2, 0,4, 0,6 та 0,8 ì. 
êонтролеì слугувало середовище без ìа-
н³ту.

äля ³ндукц³ї ìорфогенезу калюси пере-
носили на регенерац³йне середовище ìс, 
доповнене 1 ìг/л бàП та 0,5 ìг/л Іîê. 
îтриìан³ пагони по ì³р³ розвитку перено-
сили на безгорìональне середовище ìс 
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без селективного фактора з половинниì 
вì³стоì ìакросолей для укор³нення. óко-
р³нен³ регенеранти пересаджували в сте-
рильний п³сок ³ поì³щали у вологу каìеру 
на 7–14 д³б. äобре укор³нен³ рослини пе-
реносили у ґрунт.

×астоту ìорфогенезу та регенерац³ї 
пагон³в (у в³дсотках) по кожноìу вар³анту 
визначали як сп³вв³дношення числа ìор-
фогенних калюс³в або регенерант³в до по-
чаткової к³лькост³ висаджених експлант³в. 
åкспериìентально отриìан³ дан³ обробля-
ли за допоìогою ìетод³в статистичного 
анал³зу [17].

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
Попередн³ експериìенти з культивова-

ниìи кл³тинаìи показали, що не т³льки 
склад живильних середовищ, уìови куль-
тивування, тип тканин експланта, уìови 
п³дготовки рослинного ìатер³алу до вве-
дення його в культуру, але й генотипов³ 
особливост³ впливають на процеси ìор-
фогенезу [14]. Íаìи встановлено, що до-
сл³джуван³ генотипи характеризуються 
р³зною здатн³стю до утворення калюсу, яка 
вар³ює в³д 68,6 % у сорту àäì 11 до 95,4 % 
у л³н³ї 38/1296 (рис. 1). Початок калюсоге-
незу у деяких досл³джених форì спостер³-
гали вже на третю – четверту добу культи-
вування. óтворювався прозорий св³тлий 
калюс аìорфної консистенц³ї. П³сля пере-
несення на св³тло через 10–16 д³б культи-

вування було виявлено два типи калюсу, як³ 
розр³зняли за ìорфоф³з³олог³чниìи 
властивостяìи: ìорфогенний калюс – 
щ³льний, жовтуватий, глобулярний, який 
виявився здатниì на середовищ³ для реге-
нерац³ї утворювати пагони та корен³ (рис. 
2, а), ³ неìорфогенний калюс – пухкий, во-
дянистий, прозорий (рис. 2, б).

âарто зазначити, що пор³вняно з не-
проникаючиì  пол³етиленгл³колеì ìан³т 
проникає у рослинну кл³тину та знижує 
норìальний водний потенц³ал, чиì спри-
чиняє зневоднення та гальìування бага-
тьох ф³з³олог³чних та ìетабол³чних проце-
с³в [18]. Єгипетськ³ досл³дники [19] вста-
новили ч³тку позитивну кореляц³ю ì³ж 
виживан³стю калюс³в на селективних се-
редовищах з р³зниìи концентрац³яìи ìа-
н³ту ³ життєздатн³стю цих генотип³в у по-
льових уìовах. Íаìи проведено скрин³нг 
in vitro генотип³в тритикале озиìого на 
ст³йк³сть до водного деф³циту в культур³ 
ап³кальних ìеристеì пагон³в з викорис-
танняì низькоìолекулярного ìан³ту як 
стрес-чинника. âиживан³сть калюс³в ви-
значали на селективних середовищах з 
осìотикоì концентрац³єю 0,2–0,8 ì на 
ìодиф³кованоìу середовищ³ ìс 3 
(табл. 1).

Íа вар³антах з ìан³тоì концентрац³єю 
0,2-0,8 ì найб³льшу частку живих калюс³в 
ìала л³н³я 38/1296. б³льш³сть її калюс³в 
продовжували св³й р³ст ³ виявляли ознаки 

Рèñ. 1. ×астота ³ндукц³ї калюсу у р³зних генотип³в 
тритикале озиìого

 а б
Рèñ. 2. типи ³ндукованих калюс³в тритикале: а – ìор-
фогенний; б – неìорфогенний
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Òàбëèця 1. âиживан³сть калюс³в тритикале на селективноìу середовищ³ з ìан³тоì, %

Генотип
Варіант досліду

Контроль 0,2 М 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 80,4±3,1 77,8±3,3 53,7±3,8 34,4±3,7 –
АДМ 11 68,6±3,6 58,1±3,9 46,6±3,9 23,5±3,4 –
38/1296 95,4±1,7 86,3±2,7 73,0±3,5 52,6±4,0 12,4±2,6
1324 78,6±3,2 69,7±3,6 49,6±4,0 26,4±3,5 –
F2 809 80,3±3,1 72,3±3,5 53,5±3,9 30,7±3,6 – а б в

Рèñ. 3. êалюси  л³н³ї 38/1296: а – контроль; б – селективне середовище з 0,6 ì ìан³ту; в – селективне середови-
ще з 0,8 ì ìан³ту

 а б в
Рèñ. 4. êалюси  сорту àäì 11: а) контроль; б) селективне середовище з 0,4 ì ìан³ту; в) селективне середовище 
з 0,6 ì ìан³ту

Òàбëèця 1. âиживан³сть калюс³в тритикале на селективноìу середовищ³ з ìан³тоì, %

Генотип
Варіант досліду

Контроль 0,2 М 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 80,4±3,1 77,8±3,3 53,7±3,8 34,4±3,7 –
АДМ 11 68,6±3,6 58,1±3,9 46,6±3,9 23,5±3,4 –
38/1296 95,4±1,7 86,3±2,7 73,0±3,5 52,6±4,0 12,4±2,6
1324 78,6±3,2 69,7±3,6 49,6±4,0 26,4±3,5 –
F2 809 80,3±3,1 72,3±3,5 53,5±3,9 30,7±3,6 –

ìорфогенезу нав³ть за концентрац³ї 0,8 ì 
(рис. 3).

äля решти генотип³в дана концентрац³я 
виявилась летальною, оск³льки їхн³ калюси 
при культивуванн³ на даноìу вар³ант³ заги-
нули. За критер³єì толерантност³ до осìо-
тичного стресу найг³рше себе зарекоìен-
дував сорт àäì 11, так як у нього вижива-
н³сть калюс³в на вс³х вар³антах була 
найìеншою. âелика їхня частка спочатку 
потеìн³ла, а пот³ì п³длягала некрозу 
(рис. 4).

сорти îбр³й та ìиролан також ìали 
пор³вняно високий процент виживаност³ за 
селективних уìов. б³льш ч³тку диференц³а-
ц³ю вс³х генотип³в за стрес-толерантн³стю 
визначала концентрац³я 0,6 ì. також вста-
новлено, що для кожної з концентрац³й ìа-
н³ту порядок ранжування генотип³в за част-
кою живих калюс³в був такиì: 38/1296 > 
îбр³й > ìиролан > F2 809 > 1324 > àäì 
11. Зг³дно з отриìаниìи даниìи ìожна 
зробити попередн³й висновок, що л³н³я 
38/1296 виявилась найìенш чутливою до 
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д³ї осìотичного стресу, так як саìе цей ге-
нотип ìав найб³льшу частку живих калюс³в.

ìи також досл³дили вплив ìан³ту кон-
центрац³єю 0,2–0,8 ì на прир³ст сирої 
ìаси калюс³в тритикале озиìого (табл. 2). 
Інг³бування росту калюсної культури вияв-
лено вже при концентрац³ї ìан³ту 0,2 ì у 
вс³х генотип³в, а при зб³льшенн³ концен-
трац³ї з 0,2 до 0,8 ì прир³ст ìаси калюс³в 
поступово зìеншувався. Як бачиìо з да-
них табл. 2, концентрац³я 0,2 ì незначно 
вплинула на прир³ст б³оìаси калюс³в л³н³ї 
38/1296 (втрата лише 8,3 %), чого не ìож-
на сказати про сорт àäì 11, у якого втрата 
сирої ìаси калюс³в на даноìу вар³ант³ ста-
новила 34,3 %, тобто третину. ðешта гено-
тип³в зайìали проì³жне положення за при-
ростоì б³оìаси в даноìу д³апазон³ кон-
центрац³й. Íа вар³антах з 0,4 ì ìан³ту сира 
ìаса калюс³в у л³н³ї 38/1296 зìеншилася 
ìайже у 1,5 раза, у сорт³в îбр³й та ìиро-
лан ³ г³бриду F2 809 – у 2 рази, у л³н³ї 1324 – 
у 2,5 раза, а в сорту àäì 11 – аж у 3 рази. 
При зб³льшенн³ концентрац³ї осìотика до 
0,6 ì пригн³чення росту було виражене ще 
сильн³ше ³ на частинах калюс³в з’явилися 
зони некрозу. Íа середовищах з 0,8 ì ìа-
н³ту р³ст калюсу був присутн³й лише у л³н³ї 
38/1296, в решти ж генотип³в спостер³га-
лася ìасова загибель кл³тин, особливо це 
стосується сорту àäì 11, де прир³ст вза-
гал³ був в³дсутн³й.

Íайб³льший прир³ст б³оìаси на вс³х ва-
р³антах середовищ ìала л³н³я 38/1296, що 
п³дтверджує достов³рн³сть ран³ше вста-
новленого наìи припущення про її ìеншу 
чутлив³сть до впливу осìотичної речовини. 
Íайб³льшу втрату сирої ìаси спостер³гали 
у сорту àäì 11, оск³льки переважна б³ль-
ш³сть калюс³в даного генотипу вже при 
0,4 ì ìан³ту гинули.

âарто зазначити, що за високих кон-
центрац³й осìотика проявлялася вираже-
на гетерогенн³сть калюсу: частина кл³тин 
ще збер³гала здатн³сть до прол³ферац³ї, в 
той час як ³нша вже загинула. îдн³єю ³з 

ìожливих причин такої гетерогенност³ ка-
люсу ìоже бути р³зний р³вень плоїдност³ 
кл³тин.

Загалоì, з³ зб³льшенняì концентрац³ї 
ìан³ту з 0,2 до 0,8 ì у вс³х генотип³в спо-
стер³гали пригн³чення росту калюсної куль-
тури, що св³дчить про токсичний вплив ст-
ресового фактора.

óтворення ìорфогенного калюсу в ус³х 
досл³джуваних генотип³в, поряд з контро-
леì, найкраще в³дбувалося на селектив-
ноìу середовищ³ з 0,2 та 0,4 ì ìан³ту 
(табл. 3). Íа вар³антах з 0,6 та 0,8 ì ìан³ту 
у ìорфогенних калюс³в б³льшост³ геноти-
п³в спостер³гали лише процеси ризогенезу 
або утворювалися пагони, як³ поступово 
припиняли св³й р³ст, або не утворювалося 
повноц³нне кор³ння. âарто зазначити, що 
лише л³н³я 38/1296 ìала ìорфогенний ка-
люс на середовищ³ з ìан³тоì концентра-
ц³єю 0,8 ì, тод³ як калюси решти генотип³в, 
окр³ì сорту àäì 11, збер³гали ознаки ìор-
фогенност³ лише при 0,2–0,6 ì ìан³ту. 
ó сорту ж àäì 11 утворення ìорфогенного 
калюсу за селективних уìов спостер³гали 
т³льки на вар³ант³ з 0,2 ì ìан³ту.

Протягоì культивування ус³ ìорфоген-
н³ калюси по ì³р³ розвитку пересаджували 
на ìодиф³коване  середовище для регене-
рац³ї, в³дсаджуючи пагони, що утворилися, 
на середовище без ф³тогорìон³в. Íа калю-
сах спостер³гали утворення щ³льних зеле-
них або св³тло-жовтих глобулярних д³ля-
нок. При подальшоìу культивуванн³ на зе-
лених д³лянках в³дì³чався ³нтенсивний 
ризогенез, в той час як на глобулярних д³-
лянках утворювались пагони. Форìування 
соìатичних зародк³в спостер³гали на 8–12 
добу культивування на регенерац³йноìу 
середовищ³. ìаксиìальну частоту їх утво-
рення спостер³гали на 20–25 добу культи-
вування. âажливо п³дкреслити, що соìа-
тичний еìбр³огенез б³отехнолог³чно опти-
ìальн³ший, оск³льки в даноìу випадку 
рослина форìується ³з зародка, що ìає 
зачатки вс³х орган³в.
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âнасл³док культивування калюс³в на се-
лективноìу середовищ³ за присутност³ ìа-
н³ту концентрац³єю 0,8 ì регенерац³ю спо-
стер³гали лише у л³н³ї 38/1296, що св³дчить 
про наявн³сть у неї ознаки толерантност³ до 
негативної д³ї осìотика. ðегенерац³ю зе-
лених пагон³в п³сля культивування на се-
редовищ³ з ìан³тоì концентрац³єю 0,2 та 
0,4 ì поряд з контролеì спостер³гали у 
вс³х генотип³в, кр³ì сорту àäì 11. Íа вар³-
антах з 0,6 ì ìан³ту процес утворення рос-
лин-регенерант³в в³дбувався, поряд з л³н³-
єю 38/1296, у сорт³в îбр³й та ìиролан. 
сорт àäì 11 виявився найчутлив³шиì до 
д³ї стрес-чинника, оск³льки його калюси 
проявляли регенерац³йну здатн³сть лише в 
уìовах контролю.

ðозвиток отриìаних рослин-регене-
рант³в п³сля культивування на селективно-
ìу середовищ³ йшов под³бно з розвиткоì 
донорних рослин тритикале в уìовах in 
vivo (рис. 5).

П³д час регенерац³ї пагон³в в³дзначали-
ся типов³ фенофази сход³в, третього ли-
ста, кущ³ння, тривал³сть яких практично 
зб³галася з аналог³чниìи показникаìи до-
норної рослини. ðослини-регенеранти у 
фенофаз³ кущ³ння переносили в уìови ex 
vitro у горщики з³ стерильниì п³скоì для 
укор³нення.

ó результат³ проведених досл³джень 
наìи вид³лено генотипи, як³ характеризу-
вались здатн³стю до росту на селективно-
ìу середовищ³ з осìотично активною ре-
човиною та збер³гали ознаку ст³йкост³ про-
тягоì циклу культивування. êалюси р³зних 
генотип³в тритикале, в³д³бран³ ìетодоì 
пряìого добору, не т³льки проявляли озна-
ки життєздатност³ у селективних уìовах, а 
й збер³гали прир³ст б³оìаси та ìорфогене-
тичний потенц³ал.

âарто також зазначити, що на кон-
трольноìу середовищ³ калюсогенез та ре-
генерац³я пагон³в ì³ж генотипаìи також 
в³др³знялись. öе св³дчить про те, що не 
т³льки негативна д³я стресового чинника 

впливає на ц³ процеси, а й великою ì³рою 
генотипов³ особливост³ [20]. Значн³ розхо-
дження ì³ж генотипаìи за частотою ³ндук-
ц³ї калюсу та регенерац³ї пагон³в п³дтвер-
джують ³снування р³зних генетичних сис-
теì регуляц³ї цих процес³в [21]. За 
допоìогою д³алельного анал³зу досл³дни-
ки довели справедлив³сть такого припу-
щення для культури тканин незр³лих за-
родк³в ячìеню. ó низц³ роб³т показано 
вплив генотипу на регенерац³йну здатн³сть 
культивованих тканин пшениц³ [22]. такиì 
чиноì, для п³двищення ìорфогенетичного 
потенц³алу калюсної тканини необх³дно 
п³дбирати ³ндив³дуальн³ уìови культиву-
вання для кожного досл³джуваного зразка, 
враховуючи при цьоìу його генотипов³ 
особливост³.

вèñíовкè
ìетодоì пряìого добору проведено 

скрин³нг генотип³в тритикале на ст³йк³сть 
до водного деф³циту. ð³зна генотипова ре-
акц³я на осìотичний стрес у культур³ ап³-
кальних ìеристеì пагон³в тритикале ози-
ìого проявлялась у р³зн³й реакц³ї калюс³в 
на д³ю селективного чинника. б³льш ч³тку 
диференц³ац³ю спостер³гали за концен-
трац³ї 0,6 ì ìан³ту. âстановлено, що най-
б³льшою ст³йк³стю до водного деф³циту ха-

а                                            б
Рèñ. 5. ðегенерац³я зелених пагон³в тритикале л³н³ї 
38/1296 п³сля культивування на селективноìу сере-
довищ³ з ìан³тоì концентрац³єю 0,8 ì: а – початок 
регенерац³ї; б – сфорìован³ рослини-регенеранти, 
готов³ до пересадки у горщики з³ стерильниì п³скоì
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рактеризувалась л³н³я 38/1296, оск³льки 
калюси цього генотипу за селективних 
уìов вид³лялись п³двищениì ìорфоген-
ниì потенц³алоì, ìали найб³льший при-
р³ст б³оìаси ³ лише з експлант³в ц³єї л³н³ї 
п³сля культивування на середовищ³ з ìан³-
тоì концентрац³єю 0,8 ì було отриìано 
рослини-регенеранти. äля решти геноти-
п³в концентрац³я ìан³ту 0,8 ì виявилась 
летальною. ë³н³я 38/1296 ìоже бути ц³н-
ниì ìатер³алоì для подальшої селекц³ї 
тритикале озиìого.
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àПèêàëüÍЫÕ ìåðèстåì Пîбåгîâ

С.В. Пыкало1, М.А. Зинченко2, С.И. Волощук1, 
О.В. Дубровная2

1 ìироновский институт пшеницы иìени â.Í. ðе-
ìесло ÍààÍ óкраины 
óкраина, 08853, êиевская обл., ìироновский р-н, 
с. öентральное 
2 èнститут физиологии растений и генетики ÍàÍ 
óкраины 
óкраина, 03022, г. êиев, ул. âасильковская, 31/17 
e-mail: pykserg@ukr.net

цеëü. Провести скрининг in vitro различных ге-
нотипов тритикале озиìого на устойчивость к 
водноìу дефициту в культуре апикальных ìе-
ристеì побегов. Ìеòоды. ìетодоì пряìо-
го отбора проведено скрининг генотипов три-
тикале на устойчивость к водноìу дефициту с 
использованиеì низкоìолекулярного ìаннита 
концентрацией 0,2–0,8 ì. Резуëüòàòы. óста-
новлено, что концентрация ìаннита 0,6 ì поз-
воляет дифференцировать генотипы тритикале 
по устойчивости к водноìу дефициту. êаллусы 
линии 38/1296 характеризуются сравнитель-
но высокиì ìорфогенныì потенциалоì и при-
ростоì биоìассы в присутствии ìаннита кон-
центрацией 0,8 ì, которая для остальных ге-
нотипов оказалась летальной. выводы. ëиния 
38/1296 ìожет быть использована как ценный 
ìатериал для дальнейшей селекции тритикале 
озиìого. êультуру апикальных ìеристеì побе-
гов ìожно использовать как тест-систеìу для 
проведения скрининга генотипов тритикале на 
устойчивость к водноìу дефициту.

кëючевые ñëовà: Triticale, апикальные ìе-
ристеìы, осìотический стресс, устойчивость.

SCREENING OF WINTER TRITICALE GENO-
TYPES 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.
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клÎНÎваН² In vItro РÎÑлиНи РÎДу deschAmpsIA 
як ДжеРелÎ феНÎльНих ÑПÎлук  
Ç ПРÎÒиПухлиННиÌи влаÑÒивÎÑÒяÌи

î.î. ПîðîÍÍІê1, à.â. êóЗüìåÍêî2, à.â. âîëîâèê3, ë.â. Шâà×êî3,  
î.â. âîЙöåÕІâсüêà3, г.Ю. ìèðЮтà1, т.à. ðóбàÍ1, І.Ю. ПàðÍІêîЗà1,  
â.à. êóÍàÕ1 
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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 
тестсистемі CellTiter 96® з лінією злоякісних клітин людини Leukemia myelogenous 
K562. 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.

вñòуп. îстанн³ì часоì все б³льшу увагу привертають рослинн³ сполуки фе-
нольної природи. öе пов’язують з їхньою високою терапевтичною ефек-

тивн³стю та низькою токсичн³стю для орган³зìу людини. Íараз³, антипрол³фе-
ративний ефект, наприклад, флавоноїд³в пор³внюють з д³єю сучасних протипух-
линних агент³в. При цьоìу вони здатн³ пригн³чувати канцерогенез, впливаючи 
на процеси не т³льки ³н³ц³ац³ї, прогресивного зростання, але й ìетастазування 
пухлини [1–3].

Потенц³йниì об’єктоì у цьоìу аспект³ є щучник антарктичний Deschampsia 
antarctica – представник судинних рослин àнтарктики, що пристосував св³й 
ìетабол³зì до жорстких кл³ìатичних уìов цього рег³ону [4]. Як показують по-
передн³ досл³дження, вторинн³ ìетабол³ти D. antarctica включають сполуки фе-
нольної природи, здатн³ ³нг³бувати прол³ферац³ю кл³тин ìеланоìи [5]. âирощу-
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вання рослин щучника в уìовах in vitro у 
вигляд³ клон³в, ³н³ц³йованих з нас³ння, в 
контрольованих уìовах дасть зìогу роз-
робити б³отехнолог³ю отриìання проти-
пухлинних сполук. тоìу, виявлення зв’язку 
б³олог³чної активност³ екстракт³в, отриìа-
них з цих клон³в, з наявн³стю в них феноль-
них сполук є актуальниì завданняì. ö³ка-
виì є також пор³вняння протипухлинної ак-
тивност³ клон³в рослин роду Deschampsia 
полярних та поì³рних рег³он³в.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
Роñëèííèй мàòеð³àë. äосл³джували 

клони, отриìан³ з нас³ння рослин роду 
Deschampsia з полярного рег³ону Прибе-
режної àнтарктики з остров³в, описаних у 
[6], та поì³рного рег³ону – âишгородсько-
го пол³гону поблизу êиєва (óкраїна). îс-
танн³й ìатер³ал був з³браний к.б.н. Парн³-
козою І.Ю. у 2012 р. êлони вид³в D. 
antarctica та D. caespitosa були отриìан³ 
за ìетодикою [6]. àнал³зували по одноìу 
генотипу з кожної географ³чної точки.

екñòðàãувàííя, вм³ñò феíоëüíèх 
ñпоëук. ðослинн³ екстракти отриìували у 
вигляд³ 45 %-них спиртових настойок (на 
400 ìг висушеної рослинної б³оìаси брали 
40 ìл водно-спиртової суì³ш³). åкстракти 
випарювали за допоìогою вакууì-ротац³й-
ного випарювача при теìператур³ 40 °с до 
сухого залишку ³ розчиняли в дистильова-
н³й вод³ до вих³дного об’єìу, що в³дпов³дає 
за ìасовою часткою 1 %-ìу розчину. âì³ст 
фенольних сполук у сух³й б³оìас³ клон³в ви-
значали за ìетодикою [7].

Òеñò-ñèñòемà. äля визначення проти-
пухлинної активност³ екстракт³в засто-
сували нерад³оактивну тест-систеìу на 
прол³ферац³ю кл³тин CellTiter 96® з л³н³єю 
злояк³сних кл³тин людини Leukemia 
myelogenous K-562. тестували 0,5 %-н³ 
водн³ рослинн³ екстракти.

Ñòàòèñòèчíу обðобку дàíèх прово-
дили за [8].

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
îтриìан³ дан³ про в³дì³нност³, що були 

виявлен³ ì³ж клонаìи вид³в D. antarctica та 
D. caespitosa, наведен³ у таблиц³. Íайпро-
дуктивн³шиìи за вì³стоì галової кислоти 
виявились клони, отриìан³ з нас³ння 
D. antаrctica з остров³в, як³ знаходяться 
 поряд, – скуа (2009/10) та гал³ндеза 
(2006/07) ³ в³ддаленого в³д них на 5 кì 
Ялура (2004/05). Íайìенш продуктивниì 
є клон з нас³ння, з³браного на о. ðасìуссен 
у 2004/05 рр; р³зниця складає 6 раз³в. За 
вì³стоì флавоноїд³в у перерахунку на ру-
тин найìенш продуктивниì виявився клон 
D. caespitosa, отриìаний з нас³ння, з³бра-
ного у поì³рн³й зон³ на âишгородськоìу 
пол³гон³ поблизу êиєва у 2012 р. Íайб³ль-
шу ж к³льк³сть рутину ì³стив клон D. antаrc
tica походженняì з о. Ялур (2004/05). öе 
явище ìожна пояснити наявн³стю в àн-
тарктиц³ ц³лої ìозаїки кл³ìатичних ì³кро-
уìов [4] ³, в³рог³дно, р³зною потребою цих 
рослин у фотозахист³ в пер³од росту досл³-
джених зразк³в рослин in vivo [9]. â³доìо, 
що значниì стресовиì фактороì для рос-
лин цього рег³ону є жорстке ультраф³оле-
тове опроì³нення [4].

óс³ виб³рково протестован³ на проти-
пухлинну активн³сть екстракти виявились 
активниìи у концентрац³ї 0,5 %. При цьоìу 
спостер³гали повне руйнування пухлинних 
кл³тин. гоìеопатичн³ дози цих екстракт³в 
(розведення ≥ 15 ³ б³льше) виявили проти-
лежну – стиìулюючу д³ю. сл³д п³дкресли-
ти, що наявн³сть протипухлинної активнос-
т³ пов’язана не т³льки з рутиноì, а й з ³нши-
ìи фенольниìи сполукаìи, тоìу найìенш 
продуктивний за рутиноì клон D. caespi
tosa (2012) показав таку ж активн³сть, як ³ 
клон D. antаrctica з о. гал³ндез (2006/07). 
âивчення повного складу цих екстракт³в 
рослин є завданняì наших подальших до-
сл³джень.

ó досл³дах Gidegel та сп³вавтор³в [5] та-
кож встановлено, що екстракт D. antаrc
tica ì³стить вторинн³ ìетабол³ти, здатн³ 
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Òàбëèця. âì³ст фенольних сполук у б³оìас³ клон³в рослин роду Deschampsia та протипухлинна актив-
н³сть екстракт³в з них

№

Географічне 
положення, вид 

рослини, рік збору 
насіння

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

1 о. Галіндез 
(Антарктика) D. ant-

arctica 2006/07
44,1±0,38 6,5±0,10 + + ± 0 - - - -

2 о. Дарбо 
(Антарктика) D. ant-

arctica 2006/07
27,7±0,06 4,3±0,09

3 о. Расмуссен 
(Антарктика) D. ant-

arctica 2004/05
11,2±0,01 2,2±0,23 ± 0 - - - - - -

4 о. Скуа (Антарктика) 
D. antarctica 2009/10 63,6±0,18 6,6±0,40

5 о. Ялур (Антарктика) 
D. antarctica 2004/05 45,8±0,05 7,1±0,35

6 Вишгород (Україна) 
D. caespitosa 2012 29,7±0,05 1,1±0,19 + + ± 0 - - - -

П р и ì ³ т к а. (+ +) – повне руйнування пухлинних кл³тин; (±) – часткове руйнування пухлинних кл³тин; (0) – р³вень 
контролю; (- -) – стиìуляц³я под³лу кл³тин. ìаксиìальн³ розведення екстракт³в (≥ 15) в³дпов³дають гоìеопатичниì 
дозаì б³олог³чно активних речовин.

впливати на прол³ферац³ю онколог³чних 
кл³тин людини. Пров³дна роль б³олог³чно 
активних речовин у цьоìу процес³ нале-
жить фенольниì сполукаì, зокреìа фла-
воноїдаì, як³ продукує рослина у в³дпов³дь 
на стресов³ фактори. серед них, як визна-
чили досл³дники, основною д³ючою речо-
виною є ор³єнтин – пох³дне лютеол³ну.

äля одержання клон³в ц³ досл³дники ви-
користовували коренев³ та стеблов³ екс-
планти, як³ пророщували на середовищ³ 
ìурас³ге ³ скуга (MS) з вì³стоì сахарози 
35 ìг/л та ф³тогорìону бензилаì³нопури-
ну (бàП), як стиìулятора росту, у концен-
трац³ї 1 ìг/л. При цьоìу в отриìаних 
екстрактах не було виявлено фенольних 
сполук. Їх накопичення стиìулювали об-
робкою клон³в ультраф³олетовиì опроì³-
ненняì [5].

îтриìан³ наìи резульати показали, що 
синтез фенольних сполук D. antаrctica 

ìоже в³дбуватись ³ без додаткового опро-
ì³нення ультраф³олетоì (див. таблицю). 
öе св³дчить, що зберегти здатн³сть антарк-
тичної рослини до накопичення фенольних 
сполук ìожна культивуючи клони на жи-
вильноìу середовищ³ гаìборга (â5), роз-
робленоìу для злак³в, яке ì³стить 30 г/л 
сахарози.

Як показано в досл³дженнях б³осинтезу 
фенольних сполук, на р³вн³ фен³лалан³ну та 
тирозину у рослинах в³дбувається розгалу-
ження синтезу на дв³ г³лки: утворення б³лка 
або фенольних сполук. так, при багатоìу 
азотноìу живленн³ рослинн³ кл³тини спря-
ìовують азотист³ речовини на форìування 
б³лкових ìолекул. При деф³цит³ азоту ³ до-
статн³й к³лькост³ сахарози в³дбувається 
стиìулювання синтезу фенольних сполук 
[10].

такиì чиноì клони, отриìан³ з нас³ння 
р³зних рег³он³в у р³зн³ роки, вирощен³ в од-
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накових уìовах, з³бран³ на однаков³й ф³з³о-
лог³чн³й стад³ї, реал³зовували свою р³зну 
здатн³сть синтезувати фенольн³ сполуки 
(див. таблицю). öя особлив³сть дає зìогу 
в³д³брати найпродуктивн³ш³ рослинн³ гено-
типи для подальшої роботи.

вèñíовкè
âстановлено, що виявлена протипух-

линна активн³сть екстракт³в з клонованих 
in vitro рослин роду Deschampsia пряìо 
пов’язана з загальною к³льк³стю в них фе-
нольних сполук. êлони рослин роду 
Deschampsia, культивован³ in vitro, є пер-
спективниìи для розробки б³отехнолог³ї 
отриìання протипухлинних препарат³в.
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цеëü. сравнительное исследование био-
ìассы клонированных in vitro растений рода 
Deschampsia по содержанию фенольных со-
единений и экстрактов из этих клонов по про-
тивоопухолевой активности. Ìеòоды. îпре-
делили содержание общин фенолов (по галло-
вой кислоте) и флавоноидов (по рутину) в сухой 
биоìассе клонов. Противоопухолевую актив-
ность экстрактов определяли на тест-систе-
ìе CellTiter 96® с линей злокачественных кле-
ток человека Leukemia myelogenous K-562. 
èсследовали биоìассу и экстракты из кло-
нов растений D. аntarctica, полученную из се-
ìян, собранных с пяти островов архипелага 
àргентинские острова (Прибрежная àнтаркти-
ка), и из сеìян D. caespitosa, собранного на 
âышгородскоì полигоне вблизи êиева (óкраи-
на). Резуëüòàòы. óстановлено, что выявлен-
ная противоопухолевая активность экстрак-
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тов из клонированных in vitro растений рода 
Deschampsia пряìо связана с общиì количе-
ствоì в них фенольных соединений. выводы. 
êлоны растений рода Deschampsia, культиви-
руеìые in vitro, являются перспективныìи для 
разработки биотехнологии получения противо-
опухолевых препаратов.

Ключевые слова: щучка, D. аntarctica, 
D. caespitosa, флавоноиды, противоопухоле-
вая активность.

PLANT CLONES OF DESCHAMPSIA AS  
A SOURCE PHENOLIC COMPOUNDS WITH 
ANTITUMOR PROPERTIES
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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 ...
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каР²ÎÒиПÎва Ì²Нлив²ÑÒь  
ÒРиПлÎїДНÎгÎ каРаÑя ÑР²бляÑÒÎгÎ  
cArAssIus gIBelIo BLOCh, 1782  
у вÎДÎйÌах укРаїНи

П.П. ПóÕтàЄâè×
Житоìирський державний ун³верситет ³ìен³ Івана Франка  
óкраїна, 10008, ì. Житоìир, вул. â. бepдич³вська, 40 
e-mail: puhtaevich@inbox.ru

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. gibelio1 
і C. gibelio2 з числом хромосом в соматичних клітинах 156 і 158 відповідно. Висно-
вок. 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, кар³отип, б³отип, пол³ф³летичн³сть, пол³-
плоїд³я, г³бридизац³я.

вñòуп. триплоїдний г³ногенетичний карась ср³блястий є традиц³йно досить 
звичайниì представникоì родини коропових в óкраїн³ ³, зг³дно з останн³-

ìи в³доìостяìи ³з систеìатики риб Європи [1–2], належить до окреìого виду 
Carassius gibelio Bloch, 1782. öитогенетичн³ досл³дження європейських три-
плоїдних карас³в показують досить широк³ ìеж³ вар³ювання к³лькост³ хроìо-
соì [3–13]. Íайчаст³ше представлен³ результати з показникаìи в³д 150 до 
160, причоìу р³зницю ì³ж чолов³чиìи ³ ж³ночиìи кар³отипаìи не виявлено. 
Причиною такої значної ì³нливост³ ìоже бути р³зна природа триплоїдних б³о-
тип³в, адже в³доìо, що вони утворюються на äалекоìу сход³ внасл³док г³бри-
дизац³ї за участю п’яти вид³в роду Carassius ì³ж собою [14]. Íевипадково, що 
за даниìи алозиìного анал³зу т³льки в ìежах óкраїни було встановлено ц³лу 
низку триплоїдних б³отип³в карася ср³блястого [15–16], як³ ³нвазували в водо-
йìи Європи ще в середин³ ÕÕ ст. при ³нтродукц³ї рослиноїдних риб далекосх³д-
ного коìплексу [17]. При цьоìу найìасов³шиìи серед них є б³отипи 
C. gibelio-1 та C. gibelio-2 [15–16]. îск³льки б³отипи в³др³зняються за набо-
роì ³ характероì константно гетерозиготних спектр³в алозиì³в та структур-
них б³лк³в, то було зроблено висновок, що вони утворюються внасл³док г³бри-
дизац³ї р³зних батьк³вських вид³в. Якщо це так, то ц³лкоì ìожливо, що вони ³ 
в³др³зняються за числоì хроìосоì. саìе тоìу ìетою роботи була перев³рка 
цього припущення.
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Ìàòеð³àëè ³ меòодè
ìатер³алоì для досл³джень слугували 

38 екзеìпляр³в карася ср³блястого, вилов-
лених протягоì червня-липня 2013 року з 
чотирьох р³зних водойì Житоìирської об-
ласт³, óкраїна. Пункти досл³джень – це не-
величк³ озера ³ болота (басейн р. тетер³в), 
координати яких наведен³ в табл. 1.

Òàбëèця 1. îсобини карася ср³блястого 
C. gibelio, що були взят³ для кар³олог³чного ана-
л³зу в ìежах Житоìирської област³ óкраїни

№
Координати водойм 
і найближчі населені 

пункти

Кількість 
досліджених 

особин
C. 

gibelio-1
C. 

gibelio-2
1 с. Покостівка, Жито-

мирський район, 
50.222142, 
28.228567 5 5

2 с. Висока Піч, Жито-
мирський район, 
50.198173, 
28.241180 6 5

3 с. Заможне, Жито-
мирський район, 
50.239239, 
28.288552 6 6

4 с. Грем’яче, Жито-
мирський район, 
50.161475, 
28.265902 – 5

П р и ì ³ т к а : на п³дстав³ даних б³ох³ì³чного генного 
ìаркування.

åлектрофоретичний анал³з зд³йснено в 
7,5 % пол³акрилаì³дноìу гел³ ³ безперерв-
н³й систеì³ буфер³в [18]. âивчен³ б³лки ³ 
ферìенти, локуси яких ìають у карас³в ви-
доспециф³чн³сть ³ дозволяють ч³тко вста-
новити б³отипову належн³сть триплоїдних 
особин: аспартатаì³нотранфераза (в³дпо-
в³дно локуси Aat-1, Aat-2), глюкозофосфа-
т³зоìераза (Gpi-1, Gpi-2), неспециф³чн³ 
естерази (Es-1), структурн³ б³лки ì’яз³в 
(Pt-2) ³ б³лок кров³ – трансферин (Tf), що 
дозволило однозначно в³днести карас³в до 
одного з двох б³отип³в.

ó дан³й робот³ використано ìодиф³ко-
вану ìетодику отриìання кар³олог³чних 
препарат³в ìетодоì пов³тряного висушу-
вання, що була в деталях описана ран³ше 
[19]. При цьоìу як стиìулятор ì³тотичних 
под³л³в використовували 0,1 % розчин 
CoCl2. Забарвлювали препарати 5 % роз-
чиноì азур-еозину за ðоìановськиì. було 
досл³джено не ìенше шести пластинок 
кожної особини. ìетафазн³ пластинки 
анал³зували ³ фотографували за допоìо-
гою ì³кроскопа Delta Optical Genetic Pro.

äля проведення стандартної статис-
тичної обробки використовувалися про-
граìн³ пакети Microsoft Excel v. 9.0, 
Statistica v. 6.0.

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
б³ох³ì³чне генне ìаркування. ó резуль-

тат³ досл³джень виявлено дв³ клонов³ фор-
ìи триплоїдних ср³блястих карас³в. Íаб³р 
електроìорф, що в³дпов³дали констант-
ниì гетерозиготаì, ч³тко розр³зняли два 
б³отипи (табл. 2), ран³ше описаних як 
C. gibelio-1 та С. gibelio-2 [15–16].

Òàбëèця 2. åлектроìорфи локус³в, як³ д³агнос-
тують б³отипи ср³блястих карас³в

Біотип Електроморфи
С. 

gibelio-1.1
Aat-1abb, Aat-2асс, Es-la b c , 

Gpi-1bbc, Gpi-2bc, Pt-2ab, Tfaac

С. 
gibelio-2.1

Aat-1bbb, Aat-2ccc, Es-1ab, Gpi-
laab, Gpi-2bc, Pt-2ab, Tfab

êар³олог³чний анал³з. öитогенетичний 
анал³з карас³в двох зазначених б³отип³в по-
казав, що для соìатичних кл³тин C. 
gibelio-1 характерно 156 хроìосоì (рису-
нок, а), а для C. gibelio-2 – 158 (рисунок, 
б). ìодальн³ числа хроìосоì спостер³гали 
в 79 та 74 % в³д вивчених кл³тин, що дає 
п³дстави вважати отриìан³ результати до-
стов³рниìи, незважаючи на ì³н³ìальн³ 
розб³жност³ особин р³зних б³отип³в за к³ль-
к³стю хроìосоì. Ядра з ìенш н³ж 3n = 156 
або 3n = 158 хроìосоì виявлено в 18 ³ 
23 % кл³тин в³дпов³дно, тод³ як г³пертри-
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Òàбëèця 3. ðозпод³л кл³тин за к³льк³стю хроìосоì у ìетафазних пластинках р³зних б³отип³в C. gibelio

Біотип Гіпотриплоїдні, % Модальні, % Гіпертриплоїдні, % Кількість 
досліджених клітин

C. gibelio-1 18 ± 3,5 79 ± 3,7 3 ± 1,5 120
C. gibelio-2 23 ± 3,4 74 ± 3,6 3 ± 1,4 150

Òàбëèця 4. статистичн³ параìетри розпод³лу числа хроìосоì у ìетафазних пластинках  р³зних б³оти-
п³в C. gibelio

Біотипи N Mo Min Max Var
C. gibelio-1 120 156 149 159 2,92
C. gibelio-2 150 158 148 163 8,62

П р и ì ³ т к и . N – число ìетафазних пластинок; ìо – ìодальне число хроìосоì; Min – ì³н³ìальне число хроìо-
соì; Max – ìаксиìальне число хроìосì; Var – середньоквадратичне в³дхилення.

Òàбëèця 5. Показники кар³отипової ì³нливост³ триплоїдних карас³в в Європ³

Країна Кількість хромосом Формула Літературне джерело
Чехія 3n = 156 30m + 54sm + 66sta + 6 [3]

Туреччина 3n = 156 [4]
Боснія 3n = 150 [5]
Чехія 3n = 160 46m + 82sm, st + 32a [6]

Югославія 3n = 160 16m + 28sm + 126sta [7]
Югославія 3n = 158 36m + 54sm, st + 68a [8]
Польща 3n = 150 26m + 50sm + 74sta [9]
Польща 3n = 154

3n = 160
3n = 160

24m + 54sm + 72sta + 4
33m + 48sm + 75sta + 4
34m + 58sm + 62sta + 6

[10]

Білорусь 3n = 141 [11]
Угорщина 3n = 148-156 [12]

Чехія 3n = 150-159 [13]

Рèñуíок. ì³тотичн³ ìетафази досл³джених б³отип³в 
C. gibelio-1 (а); C. gibelio-2 (б)

плоїдн³ набори виявлено лише в 3 % кл³тин 
(табл. 3). сл³д зазначити, що ì³ж досл³дже-
ниìи б³отипаìи ³снує в³рог³дна р³зниця у 
ì³нливост³ к³лькост³ хроìосоì у ìетафаз-
н³й пластинц³ (табл. 4). Причоìу в б³льш 
р³зноìан³тноìу за к³льк³стю клонових вар³-
ант³в на р³вн³ алозиìних ìаркер³в пол³кло-
новоìу б³отип³ C. gibelio-2 [15–16] в³ро-
г³дна вища ì³нлив³сть за к³льк³стю хроìо-
соì. Íа це ч³тко вказує пор³вняння 
показник³в середньоквадратичних в³дхи-
лень за допоìого критер³ю Ф³шера (F = 
= 2,95, p < 0,001).

îтриìан³ результати за числоì хроìо-
соì у триплоїдних карас³в з водойì óкраї-
ни ч³тко вкладаються в ìеж³ ì³нливост³, як³ 

вказують для хроìосоìних набор³в три-
плоїдних карас³в ³нш³ автори (табл. 5). îд-
нак, сл³д звернути увагу на ту обставину, 
що ìеж³ ì³нливост³ числа хроìосоì за да-
ниìи р³зних автор³в значно ширш³, н³ж 
отриìан³ в дан³й робот³. Причиною цього 
ìожуть бути як особливост³ отриìання 
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хроìосоìних препарат³в р³зниìи досл³д-
никаìи, так ³ б³льшою ì³рою р³зниця за 
числоì хроìосоì р³зних б³отип³в. Íещо-
давн³ досл³дження, що були зд³йснен³ на 
р³вн³ äÍê ìаркер³в карас³в Європи [20], а 
також дан³ алозиìного анал³зу т³льки в ìе-
жах óкраїни [15–16] св³дчать на присут-
н³сть як ì³н³ìуì 7–8 клонових б³отип³в, як³, 
йìов³рн³ше за все, також в³др³зняються за 
числоì хроìосоì.

вèñíовкè
âикористовуючи б³ох³ì³чний генний 

анал³з та кар³отипування, виявлено та опи-
сано р³зн³ триплоїдн³ б³отипи карася ср³б-
лястого С. gibelio. Зг³дно з досл³дженняì, 
ìодальн³ числа хроìосоì у соìатичних кл³-
тинах особин C. gibelio-1 ³ C. gibelio-2 ста-
новлять 156 та 158 в³дпов³дно. îтриìан³ 
кар³олог³чн³ дан³ є св³дченняì пол³ф³летич-
ного походження одностатевого виду ка-
рася ср³блястого C. gibelio. З огляду на ка-
р³олог³чн³ та алозиìн³ дан³, ìожна вважати 
обґрунтованиì, що ц³ два б³отипи є резуль-
татоì г³бридизац³ї ì³ж C. auratus, з одного 
боку, та р³зних не встановлених вид³в кара-
с³в, уìовно C. species-1 та C. species-2, 
як³ ìешкають на äалекоìу сход³, зв³дки ³ 
походять триплоїдн³ б³отипи C. gibelio-1 ³ 
C. gibelio-2.
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CARASSIUS GIBELIO, BLOCH, 1782  
â âîäîåìàÕ óêðàèÍЫ

П.П. Пухтаевич

Житоìирский государственный университет 
иìени èвана Франко 
óкраина, 10008, Житоìир, ул. б. бepдичевс-
кая, 40 
e-mail: puhtaevich@inbox.ru

цеëü. îпределение наличия кариотипиче-
ской и алозиìной изìенчивости биотипов 
триплоидных серебряных карасей Carassius 
gibelio, Bloch, 1782 фауны óкраины. Ìе-
òоды. öитогенетический анализ клеток почек, 
а также биохиìическое генное ìаркирование 
с использованиеì белков и ферìентов кро-
ви и ìышечных волокон. Резуëüòàòы. â рабо-
те установлены факты вариабельности кара-
сей на хроìосоìноì уровне, которые вìесте с 

результатаìи электрофоретических исследо-
ваний ìогут быть доказательствоì существо-
вания нескольких клоновых линий – биотипов 
C. gibelio-1 и C. gibelio-2 с числоì хроìосоì 
в соìатических клетках 156 и 158 соответ-
ственно. вывод. Полученные результаты ис-
следований дают возìожность сделать пред-
положение о возìожности полифилетического 
происхождения серебряных карасей, а также о 
наличии существенной хроìосоìной изìенчи-
вости триплоидных биотипов этого вида.

Ключевые слова: Carassius gibelio, кариотип, 
биотип, полифилетичность, полиплоидия, ги-
бридизация.

KARYOTYPE VARIABILITY OF TRIPLOID SIL-
VER 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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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 264I гена хемокінового 
рецептора CCR2 серед осіб Західного регіону України становить 14,5 % і є співмірною 
порівняно з іншими європейськими етнічними групами. Мутацію CCR264I у гомозигот
ному стані виявлено у 1,5 % осіб. Отримані результати щодо частоти мутації SDF1 3'A 
гена CXCR4 серед осіб Західного регіону України є значно вищими, ніж в інших етніч
них групах. У досліджуваній групі мутацію SDF1 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: ВІЛінфекція, гени хемокінових рецепторів, мутації, резистентність.

вñòуп. äосл³дження останн³х рок³в виявили т³сний зв’язок ì³ж хеìок³наìи, 
хеìок³новиìи рецептораìи та âІë-³нфекц³єю. îкр³ì добре в³доìої рол³ 

блокування проникнення в³русної частки шляхоì зв’язування з рецептораìи, 
хеìок³ни виявилися глибоко залучен³ в процес патогенезу âІë [1]. Іìунолог³чн³ 
або генетичн³ зì³ни, як³ впливають на р³вень хеìок³н³в, ìожуть позначатися на 
сприйнятливост³ до âІë-³нфекц³ї або швидкост³ прогресування захворювання 
п³сля ³нф³кування. â³дтак, об’єктивне прогнозування ступеня схильност³ ³ кл³н³ч-
ного вар³анта переб³гу хвороби потребує з’ясування природи зовн³шн³х прово-
куючих чинник³в та визначення фенотип³чних ефект³в окреìих ген³в з урахуван-
няì вар³абельност³ їхн³х алельних вар³ант³в [2, 3]. При цьоìу власне генетичн³ 
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особливост³ ³ндив³да в³д³грають основну 
роль у ìан³фестац³ї та ступен³ кл³н³чної ре-
ал³зац³ї ³нфекц³йного процесу.

îпис ун³кального випадку вил³кування 
пац³єнта в³д âІë, опубл³кований K. Allers у 
2011 роц³, пов’язаний ³з застосуванняì 
стовбурових кл³тин ³з ìутац³єю CCR5Δ32/
Δ32 гена хеìок³нового рецептора CCR5, 
св³дчить про перспективн³сть напряìку ви-
вчення генетичної резистентност³ до âІë 
[1].

CCR5-del32 – генетичний вар³ант CCR, 
є делец³єю 32 пар нуклеотид³в, що призво-
дить до порушення адгезивних властивос-
тей кодованого нею б³лка CCR5 т-кл³тин. 
öя делец³я в³дпов³дає друг³й петл³ транс-
ìеìбранного б³лка, призводить до зру-
шення раìки зчитування, що спричиняє 
передчасне зак³нчення трансляц³ї ³ утво-
рюється б³лок, позбавлений трьох транс-
ìеìбранних сегìент³в. такий рецептор 
втрачає функц³ональн³сть ³ призводить до 
неìожливост³ приєднання âІë в³русу до 
т-кл³тини. Íос³ї даної ìутац³ї (гоìозиготи) 
набувають ст³йкост³ до зараження в³русоì 
R5-HIV-1. гетерезиготи ìають удв³ч³ нижчу 
к³льк³сть рецептор³в CCR-5, що спов³ль-
нює репл³кац³ю ³ прогрес³ю захворювання 
на 2–4 роки [4].

Õеìок³новий рецептор CCR2b є ì³-
норниì корецептороì для âІë. Показано, 
що вар³ант 64I рецептора CCR2 ìоже 
утворювати диìери з б³лкоì CXCR4, який 
заì³нює рецептор CCR5, що є основниì 
рецептороì для в³русу на п³зн³х стад³ях за-
хворювання. öе дозволяє припустити, що 
CCR2-64I затриìує розвиток сÍІäу шля-
хоì упов³льнення зì³ни CCR5 на CXCR4 
у пац³єнт³в, що є перелоìниì ìоìентоì у 
виснаженн³ CD4 т-л³ìфоцит³в ³ початкоì 
прояву сиìптоì³в сÍІäу [5]. ó гоìозигот 
або гетерозигот ìутац³ї CCR2-64I в³дбува-
ється затриìка розвитку сÍІäу на 2–4 
роки, що зуìовлено пролонгованиì пер³о-
доì ì³ж сероконверс³єю ³ проявоì сиìп-
тоì³в сÍІä. Íос³йство обох ìутац³й CCR5-

del32 та CCR2-64I ³стотно не зб³льшує 
 захист в³д розвитку сÍІäу пор³вняно з нос³-
яìи лише одн³єї ³з цих ìутац³й [6].

âар³ант 3'à гена CXCL12 (SDF-1 3'A) є 
заì³ною G на A в 3'-нетрансльован³й д³лян-
ц³ одного з двох транскрипт³в CXCL12, 
продукт якого, SDF-1, – основний л³ганд 
рецептора CXCR-4. Íос³йство ìутац³ї 
SDF-1 3'A пов’язане з пов³льн³шиì про-
гресуванняì сÍІäу. Íайб³льше зниження 
ризику âІë/сÍІä пов’язано з поєднанняì 
гоìозиготност³ за SDF1-3'A ³ наявн³стю 
хоча б одного протективного алеля за ге-
наìи CCR2 ³ CCR5 [7].

âищенаведен³ результати в³дкрили 
шлях для розвитку досл³джень ³ндив³ду-
альних особливостей орган³зìу, зад³яних у 
розвитку ³нфекц³йного процесу. тоìу, ана-
лог³чн³ досл³дження видаються актуальни-
ìи щодо української популяц³ї, особливо 
враховуючи ìасштабне зростання частоти 
âІë-³нфекц³ї серед українц³в. тоìу ìетою 
даної роботи було вивчити частоту алель-
них вар³ант³в ген³в, що призводять до п³д-
вищеної чутливост³/резистентност³ до âІë, 
та охарактеризувати внесок генетичної скла-
дової у еп³деì³ї âІë/сÍІä в óкраїн³.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
ìатер³алоì досл³дження слугували 

зразки кров³ 200 ос³б (50 % чолов³ки, 50 % 
ж³нки) без випадк³в захворювання на сÍІä/
âІë в анаìнез³. â³к обстежуваних ос³б скла-
дав в³д 23 до 43 рок³в. âс³ обстежуван³ ³н-
див³ди є вих³дцяìи ³ проживають на тери-
тор³ї Зах³дної óкраїни. Зразки для досл³-
джень були взят³ з ³нфорìац³йної згоди 
пац³єнт³в. âс³ì особаì досл³джуваної гру-
пи з лейкоцит³в перифер³йної кров³ прово-
дили вид³лення та очищення äÍê ìетодоì 
висолювання [8] для подальших ìолеку-
лярно-генетичних досл³джень.

àìпл³ф³кац³ю посл³довностей äÍê in 
vitro проводили, використовуючи ìетод 
пол³ìеразної ланцюгової реакц³ї (Пëð) [9]. 
Пëð проводили в автоìатичноìу режиì³ 
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Òàбëèця 1. ðозпод³л генотип³в ìутац³й ген³в хеìок³нових рецептор³в серед ос³б Зах³дного рег³ону 
óкраїни

Генотип Кількість 
випадків, n

Частота 
генотипу, %

Частота генотипу 
в чоловіків, %

Частота генотипу 
в жінок, %

CCR5del32/N 34 17 17 17
CCR5del32/CCR5del32 1 0,5 0 1
CCR2-64I/N 29 14,5 11 18
CCR2-64I/CCR2-64I 3 1,5 2 1
SDF-1/3'A 61 30,5 32 29
3'A/3'A 6 3 4 2
CCR5del32/CCR2-64I 1 0,5 0 1
CCR5del32/3'A 8 4 5 3
CCR2-64I/3'A 9 4,5 6 3
CCR2-64I/CCR2-64I/SDF-1/3'A 1 0,5 0 1

на терìоциклер³ «терцик» («äÍê-техноло-
гия», ðос³я). специф³чн³сть Пëð-продукт³в 
визначали посл³довн³стю специф³чних 
прайìер³в, теìпературою в³дпалу та скла-
доì реакц³йного буфера.

äля ³дентиф³кац³ї ìутац³й CCR2-64I та 
SDF-1 3'A застосовували ìетод рестрик-
ц³йного анал³зу продукт³в Пëð в³дпов³дних 
посл³довностей. ó робот³ використовували 
ендонуклеазу рестрикц³ї Bse8 I та Msp I ви-
робництва ф³рìи Íâî «сибЭнзиì» (ðос³я). 
Інкубац³ю рестрикц³йної суì³ш³ проводили 
при теìператур³ 60 °с та 37 °с в³дпов³дно у 
терìостат³ ф³рìи «BIOKOM» (ðос³я).

åлектрофорез продукт³в Пëð проводи-
ли в 2 % агарозноìу гел³ в каìер³ для гори-
зонтального електрофорезу «MGU-202T». 
åлектрофореграìи сканували на ультра-
ф³о летовоìу транс³люì³натор³ «ECX-15.M». 
ðезультати сканування гел³в зн³ìали циф-
ровою каìерою «Gel Imager» через черво-
ний св³тлоф³льтр на ультраф³олетовоìу 
транс³люì³натор³ при довжин³ хвил³ 256 нì. 
îбробку зображень зд³йснювали на коì-
п’ютер³ за допоìогою програì Adobe 
Photoshop CS та Gel Explorer 2.0.

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
Проведено ìолекулярно-генетичне 

досл³дження ìутац³ї CCR5del32 гена ре-
цептора хеìок³н³в CCR5 CCR5 (ноìер по-

л³ìорф³зìу NCBI – rs333, резистентн³сть 
до ì-тропних штаì³в âІë-1) у 200 ос³б, у 
яких не виявлено випадк³в захворювання 
на сÍІä/âІë в анаìнез³ [10]. ó результат³ 
Пëð реакц³ї синтезуються фрагìенти ве-
личиною 189 п.н. та 157 п.н. åлектрофоре-
граìу ìолекулярно-генетичного досл³-
дження алелей CCR5del32  наведено на 
рис. 1.

Рèñ. 1. åлектрофореграìа рестрикц³йного анал³-
зу продукт³в Пëð (2 % агарозний гель): 1 – ìаркери 
ìолекулярної ìаси (Ladder 50 bp); 2, 5, 6, 8 – наяв-
н³сть ìутац³ї CCR5del32; 3, 4, 7 – в³дсутн³сть ìутац³ї 
CCR5del32

îтриìан³ результати показали, що у 
досл³джуван³й груп³ ìутац³ю CCR5del32 в 
гетерозиготноìу стан³ виявлено у 34 ос³б 
(34/200), що становить 17,0 %. ìутац³ю 
CCR5del32 в гоìозиготноìу стан³ виявле-
но у одн³єї особи (1/200), що становить 
0,5 % (табл. 1). Щодо статевого розпод³лу, 
то ìутац³ю CCR5del32 в гетерозиготноìу 
стан³ виявлено в однаков³й к³лькост³ як у 
чолов³к³в, так ³ у ж³нок.
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ìутац³я CCR5del32 в гетерозиготноìу 
стан³ зустр³чається б³льше н³ж у 15 % п³в-
н³чних європейц³в, у 5–15 % європейц³в, у 
0–12 % аз³ат³в та повн³стю в³дсутня у афри-
канц³в. Íайвищ³ в св³т³ частоти CCR5-del32 
виявлено у поìор³в (33 %, з них 3 % – в го-
ìозиготноìу стан³) [11]. îтриìан³ резуль-
тати щодо поширеност³ ìутац³ї CCR5del32 
серед ос³б Зах³дного рег³ону óкраїни є ви-
щиìи, н³ж показники, отриìан³ ë³вшиць 
ë.à. та äовженко с.П. [12, 13], де частота 
ц³єї ìутац³ї в середньоìу складає 10 %, та 
дещо вищиìи з ³ншиìи етн³чниìи виб³рка-
ìи Європи [4, 12].

îтже, отриìан³ результати щодо часто-
ти ìутац³ї CCR5del32 гена рецептора 
 хеìок³н³в CCR5 у ос³б Зах³дного рег³ону 
óкраї ни св³дчать про достатньо високу ге-
нетично детерì³новану резистентн³сть  до 
зараження âІë пор³вняно з вищезазначе-
ниìи етн³чниìи групаìи.

Проведено ìолекулярно-генетичне 
досл³дження ìутац³ї 64I гена рецептора 
хеìок³н³в CCR2 (ноìер пол³ìорф³зìу в 
баз³ даних NCBI – rs1799864) [14]. ó ре-
зультат³ Пëð реакц³ї синтезуються фраг-
ìенти довжиною 128 п.н. та 110 п.н. åлек-
трофореграìу ìолекулярно-генетичного 
досл³дження алелей CCR2-64I наведено 
на рис. 2. 

ìолекулярно-генетичне досл³дження 
ìутац³ї CCR2-64I гена хеìок³нового ре-
цептора CCR2 проведено у 200 практично 

здорових ос³б, як³ є вих³дцяìи ³ прожива-
ють на територ³ї Зах³дної óкраїни. îтриìа-
н³ результати показали, що у досл³джуван³й 
груп³ ìутац³ю CCR2-64I в гетерозиготноìу 
стан³ виявлено у 29 ос³б, що становить 
14,5 %. ìутац³ю CCR2-64I в гоìозиготно-
ìу стан³ виявлено у 3 ос³б, що становить 
1,5 %.

ðозпод³л гетерозиготних нос³їв ìутац³ї 
CCR2-64I гена хеìок³нового рецептора 
CCR2 в³дносно стат³ показав, що у ж³нок 
ìутац³ю CCR2-64I в гетерозиготноìу стан³ 
виявлено у 18 ³з 100 ос³б, що становить 
18 %, у чолов³к³в ìутац³ю CCR2-64I в гете-
розиготноìу стан³ виявлено у 11 ³з 100 
ос³б, що становить 11 %. îтже, ìутац³ю 
CCR2-64I в гетерозиготноìу стан³ у ж³нок 
детектували ìайже вдв³ч³ част³ше н³ж у чо-
лов³к³в.

îтриìан³ результати щодо поширено-
ст³ ìутац³ї CCR2-64I гена рецептора хеìо-
к³н³в CCR2 серед ос³б Зах³дного рег³ону 
óкраїни є сп³вì³рниìи пор³вняно з ³ншиìи 
європейськиìи етн³чниìи групаìи [15, 
16] ³ в³дносять обстежену популяц³ю до та-
ких, де з середньою частотою виявляється 
дана ìутац³я. З найвищою частотою >35 % 
ìутац³я CCR2-64I зустр³чається в п³вден-
но-сахарських африканських популяц³ях, а 
також з досить високою частотою у аз³ат-
ських популяц³ях. З нижчою частотою ìу-
тац³я CCR2-64I наявна у європейських, 
кавказьких та аìериканських етн³чних гру-
пах (10–25 %). Íайнижч³ частоти даної ìу-
тац³ї встановлено в тихоокеанських остр³в-
них популяц³ях [17].

Проведено ìолекулярно-генетичне до-
сл³дження ìутац³ї SDF-1 3'A гена хеìок³н³в 
CXCR-4 (ноìер пол³ìорф³зìу в баз³ даних 
NCBI – rs1801157) [13]. ó результат³ Пëð 
реакц³ї синтезуються SDF-1 генотипи: ди-
кий тип (SDF-1/SDF-1), гетерозиготи 
(SDF-1/3'A) та гоìозиготи по 3'A алел³ 
(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. в³д-
пов³дно.

Рèñ. 2. åлектрофореграìа рестрикц³йного анал³зу 
продукт³в Пëð (2 % агарозний гель): 1 – ìаркери ìо-
лекулярної ìаси; 2, 6, 7 – в³дсутн³сть ìутац³ї; 3, 5 – ге-
терозиготи за ìутац³єю CCR2-64I; 4 – гоìозигота за 
ìутац³єю CCR2-64I
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Проведено ìолекулярно-генетичне до-
сл³дження ìутац³ї SDF-1 3'A гена рецепто-
ра CXCR-4 у 200 практично здорових ос³б, 
як³ є вих³дцяìи ³ проживають на територ³ї 
Зах³дної óкраїни. îтриìан³ результати по-
казали, що у досл³джуван³й груп³ ìутац³ю 
SDF-1 3'A в гетерозиготноìу стан³ виявле-
но у 61 особи, що становить 30,5 %. ìута-
ц³ю SDF-1 3'A в гоìозиготноìу стан³ вияв-
лено у 6 ос³б, що становить 3 %. Щодо ста-
тевого розпод³лу, то ìутац³ю SDF-1 3'A в 
гетерозиготноìу стан³ виявлено з однако-
вою частотою як серед чолов³к³в, так ³ се-
ред ж³нок (табл. 1).

îтриìан³ результати щодо поширено-
ст³ ìутац³ї SDF-1 3'A серед ос³б Зах³дного 
рег³ону óкраїни (33,5 %) є значно вищиìи, 
н³ж в ³нших етн³чних групах, де частота ц³єї 
ìутац³ї коливається в ìежах 6 % – 25 % [4] 
та сп³вì³рна з даниìи роботи [10]. 

îпрацювавши результати досл³джень 
по трьох наведених ìутац³ях, виявлено так³ 
генотипи: CCR5del32/CCR2-64I – один 
випадок, CCR5del32/3'A – в³с³ì випадк³в, 
CCR2-64I/3'A – дев’ять випадк³в та один 
випадок поєднання гоìозиготи за ìута-
ц³єю CCR2-64I та гетерозиготи за ìутац³-
єю SDF-1/3'A (табл. 1).

âажливою характеристикою при визна-
ченн³ динаì³ки розвитку еп³деì³ї в популя-
ц³ї служить частка схильних (як³ не несуть 
жодного протективного генотипу) ос³б. 
îпираючись на наш³ досл³дження, к³льк³сть 
ос³б, як³ не несуть жодного протективного 
генотипу, становить 33 %. âарто зазначи-
ти, що частка схильних ос³б до âІë/сÍІä 
серед жител³в Зах³дного рег³ону óкраїни є 
нижчою пор³вняно з етн³чниìи групаìи ðо-
с³ї та країн сÍä (41 % – 85 %) [11].

Зг³дно з даниìи ì³н³стерства охорони 
здоров’я óкраїни найвищ³ р³вн³ захворюва-
ност³ на âІë-³нфекц³ю реєструються на п³в-
денно-сх³дних територ³ях óкраїни, до яких 
належать îдеська (114,8 на 100 тис. насе-
лення), äн³пропетровська (104,7), ìико-
лаївська (92,5), äонецька (83,9) област³, 

ì. севастополь (64,8) та àð êриì (55,3) 
[18]. Íайвищ³ теìпи приросту показник³в 
захворюваност³ на âІë-³нфекц³ю, пор³вня-
но з 2012 р., зареєстровано в ëуганськ³й 
(+24,7 %), суìськ³й (+22,8 %), îдеськ³й 
(+19,3 %) та Запор³зьк³й (+16,9 %) облас-
тях, що є прогностичною ознакою швидко-
го розвитку еп³деì³ї âІë-³нфекц³ї в цих 
рег³о нах країни. Зах³дн³ област³ óкраїни є 
територ³яìи ³з низькиì та середн³ì р³вня-
ìи захворюваност³ на âІë-³нфекц³ю, що 
ìоже бути, в тоìу числ³, зуìовлено гене-
тичниìи особливостяìи жител³в цих тери-
тор³й. äоц³льниì є проведення подальших 
досл³джень проанал³зованих у робот³ локу-
с³в ген³в CCR5, CCR2 та SDF-1 у популяц³-
ях ³нших рег³он³в óкраїни.

такиì чиноì, не т³льки соц³альн³ показ-
ники, а й отриìан³ результати щодо поши-
рення протекторних алел³в у рег³онах 
óкраї ни ìожуть використовуватись для 
прогнозування еп³деì³олог³чної ситуац³ї 
щодо âІë/сÍІä у р³зних рег³онах. äан³ про 
генетично детерì³новану  ³ндив³дуальну 
резистентн³сть/чутлив³сть до âІë доц³льно 
враховувати для розрахунку ризику зара-
ження âІë, теìп³в його розвитку в орган³з-
ì³, розробок тест³в щодо профес³йної при-
датност³ та у генно-³нженерних розробках 
л³к³в ³ вакцин проти âІë. 

вèñíовкè
âизначено частоту ìутац³ї CCR5del32 

гена рецептора хеìок³н³в CCR5 серед ос³б 
Зах³дного рег³ону óкраїни, яка становить 
17,0 % ³ є вищою, н³ж в ³нших рег³онах óкра-
їни. ×астота ìутац³ї CCR2-64I гена хеìок³-
нового рецептора CCR2 серед ос³б Зах³д-
ного рег³ону óкраїни становить 14,5 % ³ є 
сп³вì³рною пор³вняно з деякиìи ³ншиìи 
європейськиìи етн³чниìи групаìи. îтри-
ìан³ результати вказують, що частота ìу-
тац³ї SDF-1 3'A серед ос³б Зах³дного рег³о-
ну óкраїни є значно вищою, н³ж в ³нших 
 етн³чних групах ³ становить 30,5 %. ó досл³-
джуван³й груп³ виявлено дев’ятнадцять ви-
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падк³в поєднання нос³йства р³зних ìутац³й 
ген³в хеìок³нових рецептор³в. ó раìках ви-
конаного досл³дження встановлено, що 
33 % ос³б не несуть жодного протективно-
го генотипу.
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цеëü. èзучить частоту аллельных вариантов 
генов хеìокиновых рецепторов человека, ве-
дущих к повышенной чувствительности/ре-
зистентности к âè× среди лиц Западного ре-
гиона óкраины. Ìеòоды. âыделение и очи-
стку äÍê проводили ìетодоì высаливания. 
àìплификацию последовательностей äÍê in 
vitro проводили, используя ìетод полиìераз-
ной цепной реакции. äля идентификации ìута-
ций генов хеìокиновых рецепторов приìеня-
ли ìетод рестрикционного анализа продуктов 
Пöð соответствующих последовательностей. 
Электрофорез продуктов Пöð проводили в 
2 % агарозноì геле. Резуëüòàòы. îпределе-
но частоту ìутации CCR5del32 гена рецептора 
хеìокинов CCR5 среди лиц Западного регио-
на óкраины, что несколько выше чеì в других 
европейских выборках. â исследуеìой груп-
пе ìутацию CCR5del32 в гетерозиготноì со-
стоянии выявлено в 17,0  % лиц , в гоìозигот-
ноì – 0,5  %. ×астота ìутации CCR2-64I гена 
хеìокинового рецептора CCR2 среди лиц За-
падного региона óкраины составляет 14,5  % и 
является соразìерной по сравнению с други-
ìи европейскиìи этническиìи группаìи. ìу-
тацию CCR2-64I в гоìозиготноì состоянии 
выявлено в 1,5  % человек. Полученные резуль-
таты по частоте ìутации SDF-1 3'A гена CXCR-
4 среди лиц Западного региона óкраины зна-
чительно выше, чеì в других этнических груп-
пах. â исследуеìой группе ìутацию SDF-1 3'A 
в гетерозиготноì состоянии выявлено в 30,5 % 
лиц, в гоìозиготноì состоянии – в 3 % чело-
век. â исследуеìой группе выявлено девят-
надцать коìпаунд гетерозигот по ìутацияì ге-
нов хеìокинових рецепторов. êоличество лиц, 
которые не несут протективного генотипа, со-
ставляет 33 %. выводы. Полученные резуль-
таты о частоте ìутаций генов рецепторов хе-
ìокинов у лиц Западного региона óкраины 
указывают на  достаточно высокую генетичес-
кую устойчивость к заражению âè× по сравне-
нию с другиìи этническиìи группаìи.

Ключевые слова: âè×-инфекция, гены хе-
ìокиновых рецепторов, ìутации, резистент-
ность.

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 CCR2
64I mutation was revealed in 14,5 % of people 
from Western Ukraine. It is the same percentage 
as in other studied ethnic European groups. 
Íomozygous mutation CCR2-64I was revealed 
in 1,5 % people. Heterozygous mutation SDF1 
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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Зв’язок активності фотосинтезу і зернової продуктивності рослин у двох сортів озимої ...
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Çв’яÇÎк акÒивНÎÑÒ² фÎÒÎÑиНÒеÇу ² ÇеРНÎвÎї 
ПРÎДукÒивНÎÑÒ² РÎÑлиН у ДвÎх ÑÎРÒ²в ÎÇиÌÎї 
ПшеНиц² Р²ÇНих ПеР²ÎД²в Ñелекц²ї

â.â. ФðàÍтІЙ×óê, î.î. стàсèê, ä.à.êІðІЗІЙ
Інститут ф³з³олог³ї рослин ³ генетики Íац³ональної акадеì³ї наук óкраїни 
óкраїна, 03022, ì. êиїв, вул. âасильк³вська, 31/17 
e-mail: o.stasik@yandex.com

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 оптикоакустичного інфрачервоного газоаналізатора 
ГІАМ5М, 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.

вñòуп. îдниì з основних фактор³в подальшого зб³льшення врожайност³ 
зернових культур, ³ зокреìа пшениц³, вважають п³двищення активност³ фо-

тосинтетичного апарату [1, 2]. При цьоìу важливе значення надається збере-
женню високої фотосинтетичної активност³ листк³в на п³зн³х етапах вегетац³ї, 
що забезпечує кращ³ уìови наливання зерна ³ форìування високого врожаю. 
сорти ³ генотипи пшениц³, як³ характеризуються упов³льнениì стар³нняì лист-
к³в (ознакою функц³ональної реìонтантност³), здеб³льшого є високопродуктив-
ниìи [3, 4].

äосл³дженняìи, проведениìи в ряд³ аграрних рег³он³в св³ту, показано п³д-
вищення в ход³ сучасної селекц³ї озиìої ³ ярої пшениц³ фотосинтетичної актив-
ност³ верхнього листка чи пос³ву в ц³лоìу в пер³од п³сля цв³т³ння [5–9]. Позитив-
ний кореляц³йний зв’язок ì³ж зростанняì урожайност³ сорт³в пшениц³ ³ актив-
ност³ їхнього фотосинтетичного апарату, зазвичай, розглядають в аспект³ 
донорно-акцепторних в³дносин як реакц³ю фотосинтезу (донора асиì³лят³в) на 
зб³льшення к³лькост³ зерен (акцептора) в колос³ чи в розрахунку на одиницю 
площ³ пос³ву. тобто для б³льшої к³лькост³ зерен у нових сорт³в необх³дна б³льша 
к³льк³сть асиì³лят³в, що забезпечується п³двищенняì фотосинтетичної продук-
тивност³ за участ³ генетичних ³ ф³з³олог³чних ìехан³зì³в за принципоì зворот-
ного зв’язку.
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âодночас, очевидно по ì³р³ п³двищення 
озерненост³ впродовж селекц³ї сп³вв³дно-
шення донор/акцептор у нових сорт³в пше-
ниц³ ³стотно зì³нюється, що ìоже призво-
дити до появи певного деф³циту асиì³лят³в 
при наливанн³ зерна [7, 10]. так, експери-
ìенти, проведен³ на ³спанських сортах р³з-
них пер³од³в селекц³ї ³ нов³тн³й високовро-
жайн³й л³н³ї, показали, що видалення поло-
вини колоса не впливало на ìасу зерн³вок 
у старих сорт³в, але значно п³двищувало її у 
нової л³н³ї, тод³ як у проì³жних форì ефект 
був середн³ì [6]. îтриìан³ результати 
св³дчать, що по ì³р³ зростання озерненост³ 
колоса л³ì³тувальна роль забезпечення 
асиì³лятаìи посилюється. ó зв’язку з циì 
очевидно, що для б³льш точного з’ясуван-
ня рол³ фотосинтезу як чинника п³двищен-
ня зернової продуктивност³ в процес³ се-
лекц³ї необх³дний анал³з взаєìозв’язк³в 
ì³ж окреìиìи коìпонентаìи продуктив-
ност³ ³ показникаìи фотосинтетичної ак-
тивност³. 

êр³ì того, встановлено, що для забез-
печення високого врожаю у сучасних сор-
т³в з п³двищеною озернен³стю колоса важ-
ливе значення також ìає реìоб³л³зац³я за-
пасених у вегетативних органах пластичних 
речовин ³ використання їх для наливання 
зерн³вок [5, 7]. âодночас, посилення ре-
ìонтантност³ фотосинтетичного апарату 
ìоже суттєво зì³нювати уìови розпод³лу ³ 
реутил³зац³ї фотоасиì³лят³в та елеìент³в 
живлення ì³ж вегетативниìи ³ репродук-
тивниìи органаìи рослини, що, в свою 
чергу, ìоже впливати на форìування ³ на-
ливання зерн³вок. теìпи стар³ння ³ збере-
ження функц³ональної активност³ листко-
вого апарату рослин пшениц³ суттєво за-
лежать в³д к³лькост³ внесених добрив, 
перш за все азотних [4]. саìе достатньо 
висока забезпечен³сть рослин азотоì доз-
воляє високопродуктивниì сортаì забез-
печувати закладку великої к³лькост³ зерн³-
вок у колос³ ³ їхню високу виповнен³сть зав-
дяки форìуванню потужного ³ активного 

впродовж вегетац³ї фотосинтетичного 
апарату [11]. âарто також зазначити, що у 
зерн³ пшениц³ частка азоту, реìоб³л³зова-
ного з вегетативних орган³в, ìоже склада-
ти до 95 % [12].

îстанн³ì часоì в Інститут³ ф³з³олог³ї 
рослин ³ генетики Íац³ональної акадеì³ї 
наук óкраїни були створен³ принципово 
нов³ високо³нтенсивн³ сорти озиìої пше-
ниц³ з рекордниìи показникаìи врожай-
ност³ [13]. âиявлено, що нов³тн³ сорти 
 ³нституту характеризуються вищою актив-
н³стю фотосинтетичного апарату прапор-
цевого листка та довшиì збереженняì 
його функц³онування протягоì наливання 
зерна, пор³вняно ³з стариì, ìенш продук-
тивниì сортоì ìирон³вська 808, який в 
друг³й половин³ ÕÕ стол³ття вважався од-
ниì з найкращих сорт³в озиìої пшениц³ в 
країнах сх³дної ³ öентральної Європи [5].

ìетою даної роботи було досл³дження 
взаєìозв’язк³в ì³ж окреìиìи коìпонента-
ìи зернової продуктивност³ ³ показникаìи 
фотосинтетичної активност³ прапорцевого 
листка в репродуктивний пер³од розвитку у 
рослин високоврожайного сорту нов³тньої 
селекц³ї Фаворитка ³ старого, ìенш про-
дуктивного сорту ìирон³вська 808.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
â експериìент³ використовували рос-

лини двох сорт³в озиìої ì’якої пшениц³ 
(Triticum aestivum L.) р³зної продуктивнос-
т³: Фаворитка – сучасний високопродук-
тивний сорт ³ ìирон³вська 808 – ìенш про-
дуктивний сорт старої селекц³ї.

П³сля перезиì³вл³ в польових уìовах 
рослини у фазу кущ³ння пересаджували в 
вегетац³йн³ посудини âагнера ì³стк³стю 
10 кг ґрунту. ê³льк³сть рослин у посудин³ 
становила 15 шт. ðослини вирощували на 
вегетац³йноìу ìайданчику за природного 
осв³тлення при р³зних р³внях основних еле-
ìент³в живлення (NPK): високого – 
N300P160K160 (ìг д³ючої речовини на кг 
ґрунту) та низького – N80P32K32. ó вар³ант³ 
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N300P160K160 вносили 5 г н³троаìофоски 
при набиванн³ посудин ґрунтоì, 5 г н³тро-
аìофоски на початку фази виходу в трубку 
³ 3 г аì³ачної сел³три в к³нц³ фази виходу в 
трубку; у вар³ант³ N80P32K32 – 2 г н³троаìо-
фоски при набиванн³ посудин ³ 1 г аì³ачної 
сел³три в к³нц³ фази виходу в трубку. âоло-
г³сть ґрунту п³дтриìували на р³вн³ 60–70 % 
Пâ.

Інтенсивн³сть сî2- ³ Í2î-газообì³ну 
прапорцевих листк³в виì³рювали впро-
довж пер³оду в³д цв³т³ння до ìолочно-во-
скової стиглост³ зерна. Показники газооб-
ì³ну визначали за контрольованих уìов на 
установц³, зìонтован³й на баз³ оптико- 
акустичного ³нфрачервоного газоанал³за-
тора гІàì-5ì, ув³ìкненого за диферен-
ц³йною схеìою. Íев³докреìлен³ в³д рослин 
прапорцев³ листки розì³щували у терìо-
статован³й (+ 25 °с) каìер³ розì³роì 
3 х 7 сì та осв³тлювали лаìпою розжарю-
вання êг-2000 через водяний теплоф³льтр 
для усунення ³нфрачервоної рад³ац³ї у 
спектр³ її випроì³нювання. густина проìе-
невого потоку на р³вн³ листк³в становила 
400 âт/ì2 Фàð. ×ерез каìеру продували 
атìосферне пов³тря з³ швидк³стю 1 л/хв.

Інтенсивн³сть фотосинтезу реєструва-
ли через 40–50 хв. п³сля розì³щення лист-
ка у каìер³, коли показники газообì³ну 
 виходили на стац³онарний р³вень. Інтен-
сивн³сть трансп³рац³ї виì³рювали терìое-
лектричниì ì³кропсихроìетроì за р³зни-
цею вологост³ пов³тря на вход³ та виход³ ³з 
каìери. Інтенсивн³сть фотодихання оц³ню-
вали за викидоì сî2 листкоì протягоì 1 
хв. п³сля виìкнення св³тла. ðозрахунки по-
казник³в газообì³ну проводили зг³дно з³ 
стандартною ìетодикою [14].

âì³ст хлороф³лу визначали спектрофо-
тоìетрично п³сля екстракц³ї п³гìент³в ди-
ìетилсульфоксидоì (äìсî) зг³дно з ìе-
тодикою, наведеною в робот³ [15].

По завершенн³ вегетац³ї в фазу повної 
стиглост³ зерна визначали елеìенти зер-
нової продуктивност³ головного пагона ³ 

рослини. Повторн³сть досл³ду 6-кратна, 
анал³тична повторн³сть визначень 3-крат-
на. äан³ обробляли статистично за допо-
ìогою електронних таблиць Microsoft 
Excel. ó таблицях ³ на рисунках наведено 
величини середн³х арифìетичних значень 
³ їхн³ стандартн³ похибки.

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
äосл³джуван³ сорти озиìої пшениц³ 

суттєво в³др³знялися за показникаìи фо-
тосинтетичного апарату прапорцевого 
листка. сучасний високопродуктивний 
сорт Фаворитка характеризувався вищою 
³нтенсивн³стю фотосинтетичної ф³ксац³ї 
сî2 за обох р³вн³в живлення незалежно в³д 
фази онтогенезу (рисунок, а ³ б). ó фазу 
цв³т³ння ³нтенсивн³сть фотосинтезу висо-
копродуктивного сорту була на 20–25 % 
вища, н³ж у ìенш продуктивного сорту ìи-
рон³вська 808. ó дан³й фаз³ швидк³сть аси-
ì³ляц³ї сî2 в обох сорт³в практично не за-
лежала в³д дози внесених добрив. ó фазу 
ìолочно-воскової стиглост³ в³дì³нност³ 
ì³ж сортаìи за ³нтенсивн³стю фотосинтезу 
були значно б³льшиìи ³ залежали в³д р³вня 
ì³нерального живлення. Íа високоìу фон³ 
добрив ³нтенсивн³сть фотосинтезу в сорту 
Фаворитка була на 70 %, а на низькоìу – 
на 108 % вищою, н³ж в сорту ìирон³вська 
808.

âажливо зазначити, що у сучасного 
сорту за високого р³вня живлення актив-
н³сть фотосинтетичного апарату прапор-
цевого листка в фазу ìолочно-воскової 
стиглост³ була такою ж, як ³ в фазу цв³т³ння. 
За низького забезпечення елеìентаìи 
живлення фотосинтетична активн³сть в да-
ного сорту за вказаний пер³од знижувала-
ся на 11 %. ó сорту ìирон³вська 808 за цей 
же час активн³сть фотосинтезу знижувала-
ся значно сильн³ше, на 30 % за високого 
р³вня живлення ³ б³льш н³ж в два рази за 
низького. тривале збереження фотосин-
тетичної активност³ у сорту Фаворитка 
ìоже бути зуìовлене наявн³стю в геноì³ 
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пшенично-житньої транслокац³ї 1BL.1RS 
[16]. îзнака реìонтантност³ (stay-green 
phenotype) у генотип³в, що ìають пшенич-
но-житню транслокац³ю 1BL.1RS, описана 
нещодавно китайськиìи досл³дникаìи 
[17].

Íа в³дì³ну в³д ³нтенсивност³ фотосинте-
зу досл³джуван³ сорти в фазу цв³т³ння не 
в³др³знялися за вì³стоì хлороф³лу в пра-
порцевоìу листку (рисунок, б). За циì по-
казникоì у даний пер³од не було також в³д-

ì³нностей ³ за р³внеì живлення. Проте зì³-
ни вì³сту хлороф³лу в онтогенез³ листка в 
сорт³в були р³зниìи ³ суттєво залежали в³д 
забезпеченост³ ì³неральниìи елеìента-
ìи. ó високопродуктивного сорту за висо-
кого р³вня добрив вì³ст хлороф³лу в фазу 
ìолочно-воскової стиглост³ залишався та-
киì же, як ³ в фазу цв³т³ння, а за низького – 
знижувався на 24 %. ó сорту ìирон³вська 
808 зниження вì³сту хлороф³лу було ³стот-
н³шиì – 13 ³ 45 %, в³дпов³дно. Як результат, 
в к³нц³ наливу зерна сорт Фаворитка ìав 
б³льший за сорт ìирон³вська 808 вì³ст зе-
лених п³гìент³в у прапорцевоìу листку на 
29 % при високоìу фон³ ì³нерального жи-
влення ³ на 37 % – при низькоìу.

сучасний сорт Фаворитка перевищу-
вав сорт ìирон³вська 808 за зерновою 
продуктивн³стю головного колоса ³ ц³лої 
рослини (табл. 1). П³двищення фону ì³не-
рального живлення зб³льшувало зернову 
продуктивн³сть колоса ³ рослини в сучас-
ного сорту Фаворитка, але практично не 
викликало зì³н у сорту ìирон³вська 808. 
При цьоìу, ìаса зерна ³ к³льк³сть зерен з 
головного пагона ³ ц³лої рослини у сорту 
Фаворитка нав³ть за низького фону добрив 
були б³льшиìи, н³ж у сорту ìирон³вська 
808 за високого. Як видно з даних, наведе-
них у таблиц³, продуктивн³сть колоса го-
ловного пагона у сучасного сорту перева-
жала показник у сорту ìирон³вська 808 як 
за рахунок зб³льшення к³лькост³ зерен, так ³ 
їх ìаси. При цьоìу значення останнього 
показника посилювалося на високоìу фон³ 
ì³нерального живлення. ìаса 1000 зерен, 
що характеризує виповнен³сть зерна, була 
б³льшою в сорту Фаворитка пор³вняно з 
ìирон³вською 808 на 13 ³ 29 % при низько-
ìу ³ високоìу р³вн³ живлення, в³дпов³дно. 
äаний показник не в³др³знявся у вар³ант³в 
сорту ìирон³вська 808, вирощених за р³з-
ного р³вня NPK. âажливо в³дзначити, що 
к³льк³сть зерен в колос³, яку ìожна розгля-
дати як показник його атрагуючої сили, у 
сорту Фаворитка була ³стотно б³льшою, н³ж 

Рèñуíок. Інтенсивн³сть фотосинтезу (а) ³ вì³ст хло-
роф³лу (б) у прапорцевого листка у фазах цв³т³ння 
(І) та ìолочно-воскової стиглост³ (II): 1 – Фаворитка 
(N300P160K160); 2 – Фаворитка (N80P32K32); 3 – ìи-
рон³вська 808 (N300P160K160); 4 – ìирон³вська 808 
(N80P32K32)
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Òàбëèця 1. Показники зернової продуктивност³ рослин озиìої пшениц³ сорт³в ìирон³вська 808 ³ Фа-
воритка за р³зного р³вня ì³нерального живлення

Варіант
Головний пагін Ціла рослина

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
Фаворитка 

N80P32K32 1,30±0,08 31±2 43,69±3,02 3,18±0,19 83±7 41,31±3,46
N300P160K160 1,62±0,06 31±1 52,63±0,95 3,53±0,25 74±8 49,93±1,62

Миронівська 808
N80P32K32 0,95±0,05 24±1 38,71±1,05 2,09±0,16 62±4 34,03±1,06

N300P160K160 0,97±0,05 24±1 40,72±1,39 2,28±0,15 65±4 35,20±1,32
П р и ì ³ т к а. І – ìаса зерна, г; ІІ – к³льк³сть зерен, шт.; ІІІ – ìаса 1000 зерен, г

Òàбëèця 2. äисперс³йний анал³з впливу сорту ³ р³вня ì³нерального живлення на коìпоненти структури 
зернової продуктивност³

Фактор

F-критерій Фішера
фактичний теоретичний

маса зерна кількість 
зерен

маса 1000 
зерен 05

Головний пагін
Сорт (a) 54,66 30,73 20,08 4,01
Рівень мінерального живлення (b) 6,43 0,03 8,43 4,01
Взаємодія (ab) 4,72 0,15 3,38 4,01

Рослина
Сорт (a) 32,95 5,94 25,63 4,01
Рівень мінерального живлення (b) 1,76 0,23 5,07 4,01
Взаємодія (ab) 0,18 1,09 2,94 4,01

у сорту ìирон³вська 808, ³ не зì³нювалася 
залежно в³д р³вня ì³нерального живлення в 
обох сорт³в.

äисперс³йний анал³з отриìаних даних 
показав, що в нашоìу досл³д³ в³дì³нност³ 
ì³ж вар³антаìи за зерновою продуктивн³с-
тю значно сильн³ше визначалися сортоì 
(табл. 2). ð³вень внесення добрив впливав 
на зернову продуктивн³сть колоса, але 
т³льки завдяки впливу на виповнен³сть зер-
на, що було зуìовлено, очевидно, п³дтри-
ìанняì активност³ фотосинтетичного апа-
рату впродовж наливання зерн³вок. ó той 
же час к³льк³сть зерен в даноìу досл³д³ 
практично не залежала в³д фону ì³нераль-
ного живлення, що вказує на значно б³льшу 
генотипну детерì³нован³сть даної ознаки 
пор³вняно з виповнен³стю зерен. сортова 

специф³ка реакц³ї на р³вень ì³нерального 
живлення (взаєìод³я фактор³в) також сут-
тєво впливала на продуктивн³сть головно-
го пагона, хоча її вплив на окреì³ коìпо-
ненти структури врожаю був недостов³р-
ниì.

êореляц³йний анал³з взаєìозв’язк³в 
коìпонент³в структури зернової продук-
тивност³ проводився окреìо для даних 
кожного вар³анта досл³ду ³ в об’єднаних ви-
б³рках даних (табл. 3). Як видно з результа-
т³в, наведених у таблиц³, в загальн³й виб³рц³ 
к³льк³сть зерен ³ ìаса 1000 зерен однаково 
впливали на зернову продуктивн³сть коло-
са. âисок³ значення коеф³ц³єнт³в кореляц³ї 
зуìовлен³ значною перевагою сорту Фа-
воритка, особливо на високоìу фон³ жив-
лення, над показникаìи сорту ìирон³в-
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Òàбëèця 3. êоеф³ц³єнти кореляц³ї ì³ж показникаìи структури зернової продуктивност³ колоса голов-
ного пагона для окреìих вар³ант³в ³ узагальненої виб³рки

Варіант
Кількість 

зерен – маса 
зерна

Кількість 
зерен – маса  
1000 зерен

Маса зерна – маса 
1000 зерен

Миронівська 808, N80P32K32 0,874* 0,262 0,693*
Миронівська 808, N300P160K160 0,830* 0,371 0,822*
Миронівська 808, N80P32K32–N300P160K160 0,836* 0,288 0,701*
Фаворитка, N80P32K32 0,321 -0,434* 0,692*
Фаворитка, N300P160K160 0,897* 0,153 0,570*
Фаворитка, N80P32K32–N300P160K160 0,475* -0,268 0,762*
Узагальнені дані всіх варіантів 0,924* 0,803* 0,971*

П р и ì ³ т к а . * êореляц³я достов³рна при ð < 0,05.

ська 808. При цьоìу ì³ж обоìа коìпонен-
таìи продуктивност³ колоса в³дзначалась 
т³сна позитивна кореляц³я. âодночас, кое-
ф³ц³єнти кореляц³й вар³абельност³ показ-
ник³в у окреìих рослин у ìежах одного ³ 
того ж вар³анта були значно ìеншиìи ³ не-
однаковиìи. сорт Фаворитка за низького 
р³вня ì³нерального живлення вид³лявся 
достатньо виражениì негативниì зв’яз-
коì ì³ж к³льк³стю зерен ³ їх виповнен³стю, 
що зìеншувало коеф³ц³єнти кореляц³ї цих 
показник³в ³з зерновою продуктивн³стю ко-
лоса, а також вказує на йìов³рний деф³цит 
асиì³лят³в п³д час наливу зерна. ó даноìу 
вар³ант³, чиì б³льше в колос³ було зерен, 
тиì г³рше вони були виповнен³, ³ тоìу кра-
ща озернен³сть не забезпечувала б³льшої 
ìаси зерна з колоса. ó сорту ìирон³вська 
808 при генетично детерì³нован³й ìенш³й 
озерненост³ колоса слабка позитивна ко-
реляц³я ì³ж к³льк³стю зерен ³ їхньою випов-
нен³стю св³дчить про в³дсутн³сть нестач³ 
асиì³лят³в п³д час наливу зерна. öе зуìо-
вило також вищ³ коеф³ц³єнти кореляц³йно-
го зв’язку к³лькост³ зерен та ìаси 1000 зе-
рен з ìасою зерна з колоса.

êлючов³ характеристики фотосинте-
тичного апарату прапорцевого листка, 
вì³ст хлороф³лу та ³нтенсивн³сть фотосин-
тезу позитивно корелювали ³з зерновою 
продуктивн³стю головного пагона та ц³лої 
рослини (табл. 4). ö³каво зазначити, що 

вì³ст хлороф³лу у фазу цв³т³ння т³сн³ше ко-
релював з к³льк³стю зерен, н³ж з ìасою 
1000 зерен, а в фазу ìолочно-воскової 
стиглост³, навпаки, т³сн³шою була кореля-
ц³я з показникоì виповненост³ зерен. îче-
видно це в³дображає залежн³сть ì³ж фор-
ìуванняì коìпонент³в структури врожаю ³ 
функц³ональною здатн³стю фотосинтетич-
ного апарату на певних етапах вегетац³ї.

ðазоì з тиì, ³нтенсивн³сть фотосинтезу 
т³сно корелювала з показникаìи структури 
зернової продуктивност³ рослин незалеж-
но в³д фази, в як³й проводилися виì³рюван-
ня, що ìоже пояснюватися як регулятор-
ниì впливоì в донорно-акцепторн³й сис-
теì³, так ³ незалежною в³д акцептора 
генетично детерì³нованою вищою актив-
н³стю фотосинтетичного апарату в б³льш 
продуктивного сорту Фаворитка та пози-
тивниì впливоì р³вня добрив на фотосин-
тез ³ продуктивн³сть. З одного боку, б³льша 
озернен³сть колоса ìоже стиìулювати 
вищу ³нтенсивн³сть фотосинтезу як на по-
чатку репродуктивного пер³оду, так ³ на п³з-
н³х етапах завдяки п³двищеноìу запиту на 
асиì³ляти, а з ³ншого, краща здатн³сть збе-
р³гати активн³сть фотосинтетичного апара-
ту в к³нц³ вегетац³ї краще забезпечує нали-
вання зерна. Проте виявлено, що сучасний 
сорт Фаворитка також характеризується 
вищою активн³стю фотосинтезу листк³в 
нижн³х ярус³в, н³ж ìирон³вська 808, в пе-
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р³од швидкого вегетативного росту за в³д-
сутност³ л³ì³тування з³ сторони акцептора 
асиì³лят³в [5]. êр³ì того, здатн³сть збер³га-
ти фотосинтетичну активн³сть листк³в на 
п³зн³х етапах онтогенезу рослини (реìон-
тантн³сть) є незалежно в³д сили акцептора 
генетично детерì³нованою ознакою [18]. 
âона не завжди позитивно корелює з зер-
новою продуктивн³стю пшениц³ [4]. т³сн³-
ший кореляц³йний зв’язок вì³сту хлороф³лу 
в фазу ìолочно-воскової стиглост³ з ìасою 
1000 зерен пор³вняно з к³льк³стю зерен в 
нашоìу досл³д³ св³дчить, що наливання 
зерна сильн³ше залежало в³д стану фото-
синтетичного апарату в к³нц³ вегетац³ї, н³ж 
останн³й в³д к³лькост³ зерн³вок у колос³.

ó сучасн³й л³тератур³ доì³нує уявлення 
про акцептор-залежне л³ì³тування вро-
жайност³ пшениц³, тобто що зернова про-
дуктивн³сть визначається к³льк³стю зерен ³ 
розì³раìи зерн³вки, як³, в свою чергу, зу-
ìовлюють таку активн³сть фотосинтезу в 
репродуктивний пер³од, яка необх³дна для 
забезпечення наливання зерн³вок у б³льш 
продуктивних сорт³в (вар³ант³в) [7, 10, 19]. 
Проте ц³й концепц³ї суперечать виявлен³ в 
досл³дженнях част³ випадки негативної ко-
реляц³ї ì³ж к³льк³стю зерен ³ їхньою випов-
нен³стю [6, 20], як³ є св³дченняì недостат-
ност³ забезпечення асиì³лятаìи наливан-
ня зерн³вок та вказують на незалежне в³д 
сили акцептора детерì³нування фотосин-

тетичної активност³ ³ її саìост³йну важли-
в³сть для форìування зернової продуктив-
ност³ [11].

ó нашоìу досл³д³ для узагальненої ви-
б³рки даних, в як³й вар³абельн³сть ознак ви-
значалася значниìи ì³жсортовиìи в³дì³н-
ностяìи, отриìано позитивну кореляц³ю 
ì³ж коìпонентаìи структури зернової про-
дуктивност³, що в³дображає перевагу сорту 
Фаворитка як за озернен³стю колоса, так ³ 
за забезпечен³стю асиì³лятаìи п³д час на-
ливання зерна. Проте для ì³нливост³, зу-
ìовленої внесенняì добрив, та ³ндив³ду-
альної б³олог³чної вар³абельност³ рослин 
цього сорту, особливо, за низького р³вня 
живлення виявлена негативна залежн³сть. 
îчевидно, висока генетично детерì³нова-
на озернен³сть колоса в сорту Фаворитка 
виìагає п³двищеного забезпечення асиì³-
лятаìи ³ зуìовлює донор-залежне л³ì³ту-
вання продуктивност³ його рослин. тоìу 
активне функц³онування фотосинтетич-
ного апарату в репродуктивний пер³од, 
збереженню якого сприяють висок³ дози 
ì³нерального живлення, є необх³дною уìо-
вою реал³зац³ї потенц³алу продуктивност³ 
цього високопродуктивного сорту. Проте 
воно є ìенш важливою ознакою для старо-
го сорту ìирон³вська 808 з ìеншою озер-
нен³стю колоса. êр³ì того, показано, що 
сорт Фаворитка характеризується значно 
б³льшою, пор³вняно з ìирон³вською 808, 

Òàбëèця 4. êоеф³ц³єнти кореляц³йного зв’язку ì³ж показникаìи фотосинтетичного апарату в фази 
цв³т³ння ³ ìолочно-воскової стиглост³ (ìâс) та зернової продуктивност³ рослин контрастних за про-
дуктивн³стю сорт³в озиìої пшениц³ ìирон³вська 808 ³ Фаворитка

Показник
Кількість 

зерен Маса зерна Маса 1000 
зерен

Кількість 
зерен Маса зерна Маса 1000 

зерен
Головний пагін Рослина

Вміст хлорофілу
Цвітіння 0,542 0,362 0,187 0,366 0,347 0,299

МВС 0,645 0,846 0,922* 0,460 0,817 0,880
Інтенсивність фотосинтезу

Цвітіння 0,982* 0,966* 0,876 0,776 0,971* 0,939*
МВС 0,889 0,943* 0,919* 0,765 0,973* 0,940*

П р и ì ³ т к а . * êореляц³я достов³рна при ð < 0,05.
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реìоб³л³зац³єю депонованих у стебл³ аси-
ì³лят³в, що очевидно є також необх³дниì 
для забезпечення наливання зерна [21].

âиходячи з отриìаних даних, ìожна 
припустити, що для нових сорт³в пшениц³ з 
високою озернен³стю колоса реìонтант-
н³сть ³ ефективна реìоб³л³зац³я асиì³лят³в 
стебла є необх³дниìи для форìування ви-
сокої зернової продуктивност³, яка л³ì³ту-
ється суì³сно як силою акцептора, так ³ 
здатн³стю донора забезпечувати асиì³ля-
ти. схожий висновок зроблено також ³с-
панськиìи досл³дникаìи [6], як³ виявили 
недостатню забезпечен³сть зерн³вок аси-
ì³лятаìи саìе в нов³тньої високопродук-
тивної л³н³ї, чого не спостер³галося в сорт³в 
старої селекц³ї.

вèñíовкè
такиì чиноì, перевага сорту нов³тньої 

селекц³ї Фаворитка за зерновою продук-
тивн³стю над стариì сортоì ìирон³вська 
808 зуìовлена поєднанняì кращої озер-
неност³ колоса ³ вищої активност³ фотосин-
тетичного апарату. Подовження тривалост³ 
активного функц³онування прапорцевого 
листка в репродуктивний пер³од у сорту 
Фаворитка, особливо в уìовах високого 
р³вня ì³нерального живлення, забезпечу-
вало виповнен³сть зерн³вок ³ форìування 
б³льшої продуктивност³ колоса пор³вняно з 
сортоì старої селекц³ї ìирон³вська 808.
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цеëü. èсследование взаиìосвязей ìежду от-
дельныìи коìпонентаìи зерновой продуктив-
ности и показателяìи фотосинтетической ак-
тивности флагового листа в репродуктивный 
период развития у растений высокоурожайно-
го сорта новой селекции Фаворитка и старого 
ìенее продуктивного сорта ìироновская 808. 
Ìеòоды. èнтенсивность фотосинтеза опре-
деляли с поìощью оптико-акустического инф-
ракрасного газоанализатора гèàì-5ì, содер-
жание хлорофилла – спектрофотоìетрически. 
Зависиìость ìежду показателяìи фотосинте-
за и продуктивности оценивали ìетодоì кор-
реляционного анализа. Резуëüòàòы. óстанов-

лено, что преиìущество сорта новой селекции 
Фаворитка по зерновой продуктивности над 
старыì сортоì ìироновская 808 обусловлено 
сочетаниеì лучшей озернённости колоса и вы-
сокой активности фотосинтеза в период нали-
ва зерна. выводы. óвеличение продолжитель-
ности активного функционирования флагового 
листа в репродуктивный период у совреìен-
ных высокоинтенсивных сортов с повышен-
ной озернённостью колоса необходиìо для 
обеспечения достаточной выполненности зер-
новок и реализации потенциала урожайности.

Ключевые слова: Triticum aestivum L., фото-
синтез, 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 L., photo-
synthesis, ontogeny, productivity.
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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
ноенергетичного 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.

вñòуп. åнергетика була ³ залишається важливою стратег³чною передуìовою 
розвитку еконоì³ки та основою забезпечення ус³х вид³в життєд³яльност³ су-

сп³льства. Попит на енергонос³ї у св³т³ зростає з кожниì рокоì. Потреби óкраї-
ни у вуг³лл³, нафт³ та природноìу газ³ задовольняються лише на р³вн³ 47–48 % 
за рахунок власного видобутку [1]. тоìу значну їхню частину держава зìушена 
³ìпортувати, що робить її залежною в³д ц³нової пол³тики країн-постачальник³в. 
êр³ì того, структура споживання паливно-енергетичних ресурс³в нашої країни 
в³др³зняється в³д основних тенденц³й, характерних для ³нших держав св³ту. Як 
видно з табл. 1, в óкраїн³ нижчий в³дсоток енергоспоживання за рахунок в³днов-
люваних джерел, а основниì природниì ресурсоì є природний газ, на в³дì³ну 
в³д ³нших країн, де частка нафти є найвищою в енергоспоживанн³ [2].

Як бачиìо, наявний суттєвий дисбаланс у використанн³ ì³неральних та в³д-
новлюваних джерел енерг³ї. б³оìаса ж, зокреìа рослинна, є одниì ³з основних 
альтернативних джерел енерг³ї, що ìоже частково заì³нити використання тра-
диц³йних палив. Її потенц³ал становить близько 24 ìлн т уìовного палива на р³к, 
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Òàбëèця 1. структура споживання первинної енерг³ї в óкраїн³, країнах Єс-15, сШà та у св³т³ в ц³лоìу [2]

Первинний ресурс Світ Україна Країни ЄС-15 США
Природний газ 21 % 41 % 22 % 24 %
Нафта 35 % 19 % 41 % 38 %
Вугілля 23 % 19 % 16 % 23 %
Ядерна енергетика 7 % 17 % 15 % 8 %
Гідроресурси та інші відновлювальні джерела 14 % 4 % 6 % 7 %
Разом 100 % 100 % 100 % 100 %

що складає понад 10 % в³д загального спо-
живання первинних енергоресурс³в óкраї-
ни [3].

Зг³дно з прийнятою в Єс енергетичною 
стратег³єю, до 2020 року передбачається 
встановлення частки альтернативної енер-
гетики в усьоìу енергоспоживанн³ на р³вн³ 
не ìенше 20 %. êраїни Європейського со-
юзу щор³чно використовують 118 ìлн т 
уìовного палива у вигляд³ б³оìаси [4]. 
тенденц³ї, що спостер³гаються в Європ³ та 
св³т³, св³дчать про наближення до «зеле-
ної» еконоì³ки, яка направлена на п³дви-
щення енерго-еколог³чної ефективност³ 
виробництва та зìеншення обсяг³в спожи-
вання енергоресурс³в [5].

так, у Ф³нлянд³ї частка б³оìаси серед 
загального використання первинних енер-
гонос³їв складає 23 % (св³товий л³дер), 
у Швец³ї – 18 %, в àвстр³ї – 12 %. ó цих кра-
їнах основниìи ³нструìентаìи стиìулю-
вання розвитку енергетики є еколог³чний 
та енергетичний податки на викопн³ пали-
ва, субсидування ³нвестиц³йних витрат та 
ф³нансування досл³дницьких роб³т [6].

â óкраїн³ ж на даний час енерг³я з б³оìа-
си не складала г³дної конкуренц³ї традиц³й-
ниì видаì палива з еконоì³чної точки зору 
переважно внасл³док наявност³ систеìи 
потужного субсидування газового сегìен-
та. Íараз³ несприятлива енергетична ситу-
ац³я в країн³ та пол³тика держави у питанн³ 
енергетики св³дчать про великий потенц³-
ал отриìання палива з б³оìаси.

Законодавствоì óкраїни розроблено 
певну норìативно-докуìентальну базу, 

що сприяє впровадженню використання 
б³оìаси як сировини для виробництва па-
лива. äо таких докуìент³в належать: Закон 
óкраїни «Про окреì³ види р³дкого та газо-
под³бного палива» (2000 р.); Закон «Про 
альтернативн³ джерела енерг³ї» (2003 р.); 
ратиф³кац³я ê³отського протоколу (2004 р.); 
внесення зì³н до Закону «Про електро-
енергетику» (2009 р.).

Íайперспективн³ш³ енергетичн³ культу-
ри для отриìання твердих б³опалив – це 
верба ³ тополя. ó Швец³ї та äан³ї їхню дере-
вину збирають ³ використовують в ì³сце-
вих систеìах опалення на заводах для 
коìб³нованого виробництва теплової та 
електро енерг³ї [3]. Плантац³ї топол³ воло-
систопл³дної та дельтопод³бної, а також їх-
н³х г³брид³в, створен³ на площ³ к³лькох со-
тень гектар³в, показали високий р³вень 
продуктивност³ [7].

îдн³єю з переваг плантац³йного виро-
щування є ìожлив³сть використання зе-
ìель, непридатних для с³льського госпо-
дарства, ³ деградованих (еродованих та 
забруднених) зеìель (в óкраїн³ б³льше 
2 ìлн га зеìель вилучено ³з с³льськогоспо-
дарського користування) [8]. При вирощу-
ванн³ топол³ в³дбувається процес 
 ф³тореìед³ац³ї та рекультивац³ї виснаже-
них ґрунт³в [9–11]. âикористання тополь в 
агрол³с³вництв³, зокреìа в захисних л³-
сосìугах, сприяє збереженню вологи в на-
садженнях польових культур, їхньоìу захи-
сту в³д в³тру та пилових бурев³їв, а також 
позитивно впливає на збереження б³ор³з-
ноìан³ття. Прискорений р³ст плантац³йних 
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культур супроводжується ³нтенсивною ф³к-
сац³єю вуглекислого газу ³ вид³ленняì кис-
ню. îтже, вирощування плантац³й тополь 
ìоже виявитися важливиì еколог³чниì 
чинникоì, який ìатиìе ще й ц³лкоì кон-
кретн³ еконоì³чн³ див³денди для нашої кра-
їни у зв’язку з введенняì у д³ю ê³отського 
протоколу [12]. âирощування швидкорос-
лих деревних плантац³й ìоже ìати важлив³ 
еконоì³чн³ насл³дки, особливо для рег³о-
нальної еконоì³ки, внасл³док отриìання 
б³опаливної сировини для об³гр³ву приват-
них господарств ³ ìалих п³дприєìств, шк³л, 
л³карень тощо; актив³зуючи ìалий б³знес ³ 
створюючи робоч³ ì³сця; залучаючи у ви-
робництво д³лянки, непридатн³ для агро-
господарства.

îтже, одниì ³з шлях³в пол³пшення 
енергетичної ситуац³ї в країн³ ìоже бути 
п³двищення продуктивност³ л³сових еко-
систеì штучниì шляхоì, тобто вирощу-
вання л³су плантац³йниì способоì. І хоча в 
св³т³ вже давно ³снують енергетичн³ топо-
лин³ плантац³ї, в óкраїн³ цьоìу питанню 
увага ìайже не прид³ляється. Завданняì 
даної роботи є удосконалення ìетодики 
ì³кроклонального розìноження тополь 
перспективних клон³в в³тчизняної селекц³ї 
з ìетою отриìання саджанц³в, що зìожуть 
в подальшоìу використовуватися для 
створення енергетичних плантац³й.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
три види топол³: тополя чорна, осок³р – 

Populus nigra L., клон град³жська, осика – 
P. tremula L., тополя канадська – P.x 
euroamericana Marsh, клон гул³вер 
(рис.1), були введен³ в культуру in vitro. 
Живц³ осокора та топол³ канадської було 
одержано в Õарк³вськоìу ³нститут³ л³с³в-
ництва та л³сової ìел³орац³ї як швидкоро-
стуч³ клони, живц³ осики – в êиївськоìу 
ì³ськоìу декоративноìу розсаднику «те-
реìки» (на територ³ї с. ìалютинка êиїв-
ської област³). 

Òопоëя чоðíà, оñок³ð (populus nigra 
L.) – дерево родини вербових (Salicaceae) 
(15–25 ì заввишки) з широкою кроною, 
товстиì стовбуроì, теìно-с³рою тр³щину-
ватою корою. ëистки широкоовально-три-
кутн³, при основ³ ширококлинопод³бн³, 
др³бнопилчаст³, зверху теìно-зелен³, шк³-
ряст³. ×ерешки сплюснут³, ìайже р³вн³ до-
вжин³ пластинки [13].

Îñèкà (p. tremula) – високе струнке 
дерево (20–30 ì заввишки) родини 
Salicaceae з округлою кроною ³ цил³ндрич-
ниì стовбуроì, укритиì гладенькою св³т-
ло-зеленою корою. ó старих дерев кора в 
нижн³й частин³ чорна, глибокотр³щинувата. 
ìолод³ пагони бур³, звичайно гол³, блиску-
ч³. бруньки клейк³, загострен³. ëистки 
(3–7 сì завдовжки) чергов³, округл³. ви-
довжен³, виїìчасто-зубчаст³, шк³ряст³, 
знизу сизуват³. ×ерешки довг³, сплюснут³ 
та гол³ [13].

Òопоëя кàíàдñüкà (p.x euroameri-
cana Marsh.) – тополя г³бридного похо-
дження, отриìана в³д схрещування топол³ 
дельтопод³бної з тополею чорною 
(Р. deltoides х Р. nigra). За багатьìа озна-
каìи г³брид близький до топол³ дельтопо-
д³бної. äосягає 40 ì в висоту, ìає широку, 
густу, овальну крону ³ теìну кору з глибоки-
ìи тр³щинаìи. ìолод³ пагони буро-зелен³, 
гол³. бруньки сìолист³. ëистя теìно-зеле-
не на довгих, сплюснених черешках, три-

 а б
Рèñ. 1. êультури рослин Populus in vitro. а – P. nigra, 
б – P. tremula.
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кутне, з в³дтягнутою вершиною, щ³льне, 
шк³рясте, блискуче, навесн³ розпускається 
п³зн³ше, н³ж у ³нших тополь, в цей час ìоло-
д³ листочки ìають жовтувато-червоний 
в³дт³нок. âосени листя опадає п³зно. За 
низкою ознак нагадує тополю чорну, але 
стовбур топол³ канадської р³вн³ший ³ ìенш 
г³ллястий, а кора ìенш теìна [13].

â³доìо, що деяк³ г³бриди тополь не роз-
ìножуються чи погано розìножуються 
звичайниì живцюванняì. ìетод ì³крокло-
нального розìноження ìоже вир³шити цю 
проблеìу. ì³кроклональне розìноження – 
це безстатеве вегетативне розìноження в 
культур³ in vitro, при якоìу отриìують рос-
лини, генетично ³дентичн³ вих³дн³й батьк³в-
ськ³й форì³, що сприяє збереженню гене-
тично однор³дного посадкового ìатер³алу 
[14]. ìетод ì³кроклонального розìножен-
ня ìає ряд переваг пор³вняно з традиц³йни-
ìи ìетодаìи: розìноження та отриìання 
садивного ìатер³алу протягоì року; знач-
но вищ³ коеф³ц³єнти розìноження, що за 
розрахункаìи досягають 105–106 клон³в за 
р³к, тод³ як традиц³йно за цей саìий терì³н 
в³д одн³єї рослини одержують 5–100; ì³н³а-
тюризац³я процесу, що еконоìить площ³, 
зайнят³ ìаточниìи ³ розìножуваниìи рос-
линаìи; оздоровлення вих³дного садивно-
го ìатер³алу в³д неìатод, бактер³й, в³рус³в 
[15, 16].

ì³кроклональне розìноження дерев 
проходить значно складн³ше, н³ж розìно-
ження трав’янистих культур. труднощ³ 
пов’язан³ з наявн³стю в тканинах великої 
к³лькост³ фенольних сполук. При п³дготовц³ 
експлант³в вони вид³ляються в навколишнє 
середовище ³ швидко окислюються, ³нг³бу-
ючи активн³сть ферìент³в, у результат³ чого 
експланти бур³ють та гинуть. öих проблеì 
позбуваються шляхоì додавання в сере-
довище адсорбент³в (активоване вуг³лля), 
антиоксидант³в (цистеїн, аскорб³нову кис-
лоту) або попередньо обробляючи циìи 
речовинаìи експланти; також практикують 
част³шу пересадку експлант³в [17].

Íа продуктивн³сть процесу ì³крокло-
нального розìноження впливає низка чин-
ник³в: виб³р ìатеринської рослини, виб³р 
експланта, стерил³зац³я вих³дного ìатер³-
алу, п³дб³р живильного середовища та 
адаптування рослин-регенерант³в до ì³не-
рального субстрату та уìов зовн³шнього 
середовища [15, 17].

äля досягнення оптиìальних результа-
т³в рослинн³ тканини стерил³зували коìб³-
нац³єю к³лькох стерил³зуючих речовин. Пе-
ред стерил³зац³єю тканину очищали в³д за-
лишк³в зеìл³, засохлого листя, покривних 
лусок. бруньки ³ листки ретельно проìива-
ли теплою водою з ìилоì, пот³ì деякий 
час (протягоì 15 хв.) – проточною ³ опо-
л³скували дистильованою водою.

стерил³зац³ю починали ³з занурення 
рослинного ìатер³алу в 70 %-й розчин 
етанолу: бруньки витриìували в етанол³ 
10–30 с, п³сля чого проìивали стериль-
ною дистильованою водою. äал³ бруньки 
стерил³зували 0,05 %-ì розчиноì ìер-
тиоляту натр³ю впродовж 10–15 хв. [18].

Пагони розд³ляли на листков³ диски, 
сегìенти стебла та черешки завдовжки 
0,5–1,0 сì, використовуючи їх як експлан-
ти. Простерил³зован³ ìеристеìн³ д³лянки 
висаджували на середовище CIM з дода-
ванняì ф³тогорìону бàП (0,3 ìг/л) для ³н-
дукц³ї регенерац³ї. При цьоìу експланти 
пересаджували на св³же середовище кожн³ 
2 тижн³ до форìування пагон³в. Протоколи 
для вирощування тополь було розроблено 
³з використанняì публ³кац³й [19–23] та 
власних ìодиф³кац³й [24]. êоìпоненти 
живильних середовищ для регенерац³ї та 
ì³кроклонального розìноження тополь 
наведен³ в таблиц³ 2.

×ерез 3–4 тижн³ спостер³гали утворен-
ня експлантаìи ì³кропагон³в. ö³ ì³кропа-
гони пересаджували на ³нше середови-
ще – SIM, яке ì³стить зеатин, що стиìулює 
пагоноутворення, та ауксин – нафтален-
оцтову кислоту – для коренеутворення, та 
вирощували при осв³тленн³ люì³несцент-
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Òàбëèця 2. склад живильних середовищ [за 22, 23, ³з власниìи ìодиф³кац³яìи]

Компонент
Назва середовища

WPM (1/2) СІМ SІМ
Макро- та мікроелементи WPM (1,15 г) MS (2,15 г) MS (2,15 г)
Вітаміни (В5) 1 мл 1 мл 1 мл
НОК – 0,5 мкМ 0,5 мкМ/-
БАП – 0,3 мг –
Зеатин/тідіазурон – – 1 мкМ/0,2 мкМ
Сахароза 20 г 20 г 20 г
MES – 0,27 г 0,27 г
Агар 6,5–7 г 6,5–7 г 6,5–7 г
рН 5,8 5,8 5,8

П р и ì ³ т к а : пропорц³ї коìпонент³в вс³х живильних середовищ наведено з розрахунку на 1 л.

ниìи лаìпаìи (4000 лк) на 16-годинноìу 
фотопер³од³ при 26 °с та вологост³ 70 % 
протягоì 2–3 тижн³в. 

ó робот³ використовували ìетод пряìої 
регенерац³ї експлант³в, при цьоìу виклю-
чалася стад³я утворення калюсу. такий ìе-
тод вважається оптиìальн³шиì, оск³льки, 
як в³доìо, кл³тини калюсу виявляють висо-
ку генетичну ì³нлив³сть протягоì культи-
вування. âиключення стад³ї утворення ка-
люсу дає ìожлив³сть отриìання генетично 
однор³дн³шого ìатер³алу.

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя 
âикористовуючи ìетодику пряìої ре-

генерац³ї, на третьоìу тижн³ культивування 
отриìано ì³кропагони на листкових, стеб-
лових та черешкових експлантах (рис. 2), 
як³ п³сля досягнення ниìи довжини 
7–10 ìì були пересаджен³ у склян³ посу-
дини об’єìоì 250 ìл на середовище WPM 
з додаванняì ³ндол³лоцтової кислоти. По-
судини поì³щали в ростову к³ìнату з теì-
пературою 25±1 °C ³ 16-год. фотопер³одоì 
до появи корен³в.

П³сля досягнення кор³нняì 3–5 сì дов-
жини рослини з 3–6 листкаìи ³ активно ро-
стучою брунькою обережно вийìали з жи-
вильного середовища, корен³ в³дìивали, 
п³сля цього рослини висаджували у торф’я-
н³ таблетки Jiffy-7 (äан³я). 

Перед висаджуванняì рослин торф’ян³ 
таблетки зволожували дистильованою во-
дою. äля забезпечення вологого ì³крокл³-
ìату рослини вкривали пл³вкою. Протягоì 
двох тижн³в рослини поступово загартову-
вали, зн³ìаючи пл³вку в перш³ дн³ на к³лька 
хвилин, з кожниì днеì зб³льшуючи час за-
гартування. Íа трет³й тиждень пл³вку оста-
точно зн³ìали. теìпература пов³тря в те-
плиц³ становила 18–23 °с, в³дносна воло-
г³сть 70–80 %. Застосування торфових 
таблеток Jiffi7 показало високу ефектив-
н³сть даного способу вкор³нення. óже че-
рез 2–3 тижн³ спостер³гали значний при-
р³ст рослин, п³сля чого їх пересаджували в 

Рèñ. 2. Пряìа регенерац³я ì³кропагон³в Populus 
tremula з листкових ³ черешкових експлант³в
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горщики (рис. 3). ðослини, вирощен³ в 
культур³ in vitro, ростуть швидше н³ж клони 
³з живц³в. öе пояснюється в³дсутн³стю не-
гативного впливу збудник³в хвороб [25].

вèñíовкè
îбговорено перспективн³сть створен-

ня короткоротац³йних плантац³й тополь в 
óкраїн³. Проведено досл³дження ³з вдоско-
налення ìетодик ì³кроклонального роз-
ìноження та адаптац³ї регенерант³в до 
уìов закритого ґрунту, що дозволило за 
короткий терì³н отриìати садивний ìате-
р³ал для подальшого закладання швидко-
рослих плантац³й тополь. îтриìан³ ре-
зультати ³ рослинний ìатер³ал будуть ви-
користан³ в експериìентах для розробки 
ìетод³в вирощування короткоротац³йних 
плантац³й в óкраїн³ та оц³нки продуктив-
ност³ р³зних клон³в тополь, перспективних 
для б³опаливної галуз³.

ðоботу проведено за п³дтриìки ц³льо-
вої коìплексної науково-техн³чної програ-
ìи наукових досл³джень ÍàÍ óкраїни «б³о-

лог³чн³ ресурси ³ нов³тн³ технолог³ї б³оенер-
гоконверс³ї» (2013–2017 рр.).
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цеëü. îценить перспективы создания быстро-
растущих короткоротационных плантаций то-
полей для улучшения энергетической ситуации 
в óкраине. Провести ìикроклональное разìно-
жение растительного ìатериала ценных кло-
нов тополя отечественной селекции, которые в 
дальнейшеì ìогут использоваться для созда-
ния энергетических плантаций. Ìеòоды. ìи-
кроклональное разìножение растений тополя. 
Резуëüòàòы. Проведенный анализ состояния 
топливно-энергетического коìплекса в óкраи-
не с учетоì опыта ведущих стран в вопросах 
альтернативной энергетики показывает важ-
ность перехода страны к «зеленой» эконоìике. 
îсобенно важныì для этого является создание 
короткоротационных плантаций быстрорасту-
щих деревьев. â ходе экспериìентов усовер-
шенствовано ìетодики ìикроклонального раз-
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Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб ...

ìножения тополей и адаптации регенерантов 
к почвенныì условияì. выводы. îбговорено 
перспективность создания короткоротацион-
ных плантаций тополей в óкраине. ìетодаìи 
ìикроклонального разìножения получен по-
садочный ìатериал для дальнейшей закладки 
быстрорастущих плантаций тополей.

Ключевые слова: альтернативная энергети-
ка, короткоротационные плантации тополей, 
Populus sp., ìикроклoнальное разìножение.

MICROPROPAGATION FOR THE ESTABLISH-
MENT OF FAST-GROWING POPLAR PLAN-
TATIONS 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 

1 Institute of Cell Biology and Genetic Engineering 
National Academy of Sciences of Ukraine  
Ukraine, 03680, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 148 
2 National Technical University of Ukraine  
«Kyiv Polytechnic Institute» 
Ukraine, 03056, Kyiv, Victory Avenue, 37 
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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 short-
rotation 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 short-
rotation 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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НекÎНÒРÎльÎваНа г²бРиДиÇац²я  
бДжÎли ÌеДÎНÎÑНÎї (ApIs mellIferA L.)  
На ÒеРиÒÎР²ї ²ваНÎ-фРаНк²вÑькÎї ÎблаÑÒ²

â.Ф. ×åðåâàтîâ, â.Ю. ФåðêàëЯê, ð.à. âîëêîâ
êафедра ìолекулярної генетики та б³отехнолог³ї 
×ерн³вецький нац³ональний ун³верситет ³ìен³ Юр³я Федьковича 
óкраїна, 58012, ì. ×ерн³вц³, вул. êоцюбинського, 2 
e-mail: cherevatov@email.ua

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 ІваноФранківської 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 селекційноцінної ознаки карпатської породи, як велика довжина хоботка. 

Ключові слова: бджола медоносна Apis mellifera L., гібридизація, морфометричний 
аналіз.

вñòуп. бджола ìедоносна (Apis mellifera L.) використовується людиною 
б³льше 2 тис. рок³в. Природний ареал цього виду охоплює Євро-àз³йський 

та àфриканський континенти. âважається, що бджола ìедоносна виникла в 
п³вденно-сх³дн³й àз³ї та п³зн³ше поширилась в àфрику та Європу. За сучасниìи 
уявленняìи, вид Apis mellifera включає 23 п³двиди [1], з яких на територ³ї óкраї-
ни зустр³чаються чотири: A. mellifera mellifera, A. mellifera carnica, A. mellifera 
macedonica та A. mellifera caucasica [2]. При цьоìу границ³ природного поши-
рення ì³ж трьоìа (A. m. mellifera, A. m. carnica та  A. m. macedonica) п³двида-
ìи проходять по територ³ї Закарпатської, Івано-Франк³вської та ×ерн³вецької 
областей. â³дпов³дно, в ц³й зон³ йìов³рно в³дбувається г³бридизац³я ì³ж р³зни-
ìи п³двидаìи та породаìи, як³ їх представляють.

Існуюч³ породи та л³н³ї ìедоносної бджоли, як³ використовуються в р³зних кра-
їнах св³ту, сфорìувались на основ³ ì³сцевих п³двид³в. âони адаптован³ до в³дпо-
в³дних уìов ³снування та ìожуть ìати т³ чи ³нш³ специф³чн³ селекц³йно-ц³нн³ озна-
ки [3, 4]. Зокреìа на територ³ї Зах³дної óкраїни описано карпатську породу бдж³л, 
яка є п³двидоì carnica (окреì³ автори вид³ляють цю породу як окреìий п³двид 
[5]). Позитивниìи особливостяìи ц³єї породи є ìиролюбн³сть, ³нтенсивний вес-
няний розвиток, завзят³сть у пошуках джерел ìедозбору, тривал³сть льотної д³-
яльност³, гарна ор³єнтац³я, в³дбудова ст³льник³в за слабкого взятку тощо [6–8]. Íа 
решт³ територ³ї óкраїни також районован³ так³ породи, як українська степова (п³д-
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Òàбëèця 1. êласиф³кац³я бдж³л за значенняì куб³тального ³ндексу (за Ф. ðуттнероì)

Клас Значення індексу Клас Значення індексу Клас Значення індексу
14 1,74–1,86 18 2,34–2,53 22 3,30–3,62
15 1,87–2,00 19 2,54–2,75 23 3,63–4,00
16 2,01–2,16 20 2,76–3,00 24 4,01–4,45
17 2,17–2,33 21 3,01–3,29 25 4,46–5,00

вид macedonica) та середньорос³йська 
(п³двид mellifera). êр³ì того, неодноразово 
робились спроби ³нтродукц³ї в óкраїну с³рої 
г³рської кавказької породи (п³двид 
caucasica), яку наìагались схрещувати ³з 
бджолаìи ì³сцевих популяц³й [9].

б³олог³чн³ особливост³ розìноження 
A. mellifera сприяють г³бридизац³ї ì³ж р³з-
ниìи породаìи, якщо вони зустр³чаються 
на одн³й територ³ї. Проте, неконтрольова-
не ì³жпородне схрещування ìедоносних 
бдж³л, спричинене, зокреìа, коч³влею па-
с³к та завезенняì бджолиних с³ìей або ìа-
ток з ³нших рег³он³в, є небажаниì, оск³льки 
призводить до втрати селекц³йно-ц³нних 
ознак ³ спричиняє зниження виробництва 
ìеду та ³нших продукт³в бдж³льництва.

Íасл³дки ì³жпородної г³бридизац³ї 
ìожна виявити в повед³нц³ та екстер’єр³ 
бдж³л. так, при визначенн³ породи ³з засто-
суванняì ìорфоìетричного анал³зу з’ясо-
вується, що досл³джуван³ ознаки у г³брид-
них с³ìей сильно вар³юють, що ìоже вза-
гал³ унеìожливити визначення породної 
приналежност³. ó зв’язку з вищенаведе-
ниì, в наш час актуальниì є з’ясування по-
родного складу с³ìей та подальша робота 
над отриìанняì високопродуктивн³ших 
чистих л³н³й. ó подан³й робот³ ³з застосу-
ванняì ìорфоìетричного анал³зу оц³нено 
стан спонтанної г³бридизац³ї бдж³л у Іва-
но-Франк³вськ³й област³ óкраїни.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
îб’єктоì досл³дження була л³тня гене-

рац³я бджоли ìедоносної Apis mellifera L. з 
околиць сìт âерховина Івано-Франк³в-
ської област³. äля досл³дження використа-
но 21 бджолину с³ì’ю з дев’яти пас³к. â³д-

б³р зразк³в бдж³л проводили шляхоì стру-
шування їх з раìок у пластиков³ контейнери 
єìн³стю 0,5 л. äля досл³дження брали по 
30–40 особин з с³ì’ї. âиì³рювання екс-
тер’єрних ознак зд³йснювали за стандарт-
ниìи ìетодикаìи. Породну приналежн³сть 
визначали за значенняìи довжини хоботка 
(äÕ) та куб³тального ³ндексу (êІ – табл. 1), 
розрахунок якого проводили за ìетоди-
кою, запропонованою ðуттнероì [10].

Попередн³й анал³з отриìаних резуль-
тат³в показав, що в ряд³ випадк³в розпод³л 
отриìаних даних не в³дпов³дає норìаль-
ноìу. â³дпов³дно, подальший опис досл³-
джуваних параìетр³в проводили на основ³ 
ìед³ани (Me), нижнього (25 %) та верхньо-
го (75 %) квартил³в (Me [25 %; 75 %]) [11].

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя
За результатаìи п³драхунк³в значення 

êІ встановлено, що в ц³лоìу досл³джуван³ 
пас³ки характеризуються такиìи показни-
каìи: середнє значення ìе – 2,42; ниж-
нього квартиля 25 % – 2,28; верхнього 
квартиля 75 % – 2,59. Значення куб³таль-
ного ³ндексу та довжини хоботка по кожн³й 
³з с³ìей даної популяц³ї наведен³ у табл. 2.

äля визначення породної приналежнос-
т³ досл³джених бджолиних с³ìей отриìан³ 
наìи результати пор³внювали ³з стандарта-
ìи для р³зних пор³д, як³ в³доì³ з л³тера турних 
джерел [6, 12]. âважається, що на територ³ї 
Івано-Франк³вської област³ ìає переважати 
карпатська порода, однак як насл³док не-
контрольованого завезення ìожуть зустр³-
чатись також українська степова, с³ра г³р-
ська кавказька та середньорос³йська. äля 
цих пор³д значення êІ складають: карпат-
ська порода – 2,5–3,0; українська степова – 
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2,2–2,6; с³ра г³рська кавказька – 1,7–2,0 та 
середньорос³йська 1,4–1,9 [4]. такиì чи-
ноì, складається враження, що отриìане 
наìи для 9 пас³к середнє значення êІ 2,42 
в³дпов³дає українськ³й степов³й пород³. 
Проте, значення êІ, розрахован³ для окре-
ìих с³ìей, коливались у широких ìежах – 
в³д 2,1 до 2,73 (див. табл. 2), причоìу зу-
стр³чались ³ндив³дууìи ³з суттєвиìи в³дхи-
ленняìи êІ в³д середн³х значень – в³д 1,54 
до 4,33. îтже, на досл³джен³й територ³ї 
наìи виявлено значний пол³ìорф³зì серед 
робочих бдж³л за значенняì êІ.

При подальшоìу анал³з³ було зроблено 
спробу визначити породну приналежн³сть 
окреìих с³ìей. При цьоìу враховували, 
що для чистих л³н³й коливання ознак в ìе-
жах с³ì’ї ìає бути ì³н³ìальниì, а саìе – 

ознаки 98 % ³ндив³дууì³в ìають в³дпов³да-
ти стандарту, тобто знаходитись у наведе-
них вище ìежах. Проте, жодна з досл³дже-
них с³ìей не в³дпов³дала ц³й виìоз³, що ще 
раз засв³дчує високу ì³нлив³сть êІ, ³ìов³р-
ною причиною чого ìоже бути високий 
ступ³нь г³бридизац³ї ì³ж с³ì’яìи, що нале-
жать до р³зних пор³д.

Íа основ³ отриìаних значень êІ окре-
ìих робочих бдж³л для кожної с³ì’ї побудо-
вано вар³ац³йн³ крив³ (зг³дно з класиф³ка-
ц³єю ðуттнера – див. табл. 1), анал³з яких 
дає ìожлив³сть наочн³ше оц³нити характер 
вар³абельност³ êІ та висунути припущення, 
ì³ж якиìи породаìи ìогла в³дбуватись г³б-
ридизац³я. Íайтипов³ш³ результати наве-
дено на рис. 1. З анал³зу отриìаних кривих 
видно, що за значенняìи êІ б³льш³сть бдж³л 
у ìежах одної с³ì’ї розпод³ляється ì³ж 4–6 
класаìи, тод³ як за ³снуючиìи стандарта-
ìи ì³нлив³сть êІ ìає вкладатись у 2–3 кла-
си. îтже, досл³джен³ бджолин³ родини не 
належать до в³доìих пор³д, а швидше за 
все ìають г³бридне походження. Íа загал 
значення êІ, встановлен³ у окреìих робо-
чих бдж³л, переважно в³дпов³дають карпат-
ськ³й та українськ³й степов³й породаì, ì³ж 
якиìи ³ìов³рно ³ в³дбувалась г³бридизац³я. 
Проте, наìи ³дентиф³ковано дек³лька с³-
ìей, у яких значна частина робочих бдж³л 
за значенняì êІ в³дпов³дає с³р³й г³рськ³й 
кавказьк³й або середньорос³йськ³й поро-
даì. îтже, ц³ дв³ породи також ìогли брати 
участь у г³бридизац³ї.

äля подальшого статистичного анал³зу 
ìи вир³шили уìовно в³дносити родину до 
певної породи, якщо хоча би 60 % робочих 
бдж³л у її склад³ в³дпов³дають стандарту. âи-
ходячи з цього критер³ю, ìи провели уìовне 
визначення породної приналежност³ досл³-
джених бдж³л ³ отриìали породний розпод³л 
с³ìей на пас³ках в околицях сìт âерховина 
Івано-Франк³вської обл. (рис. 2).

Зг³дно з отриìаниìи результатаìи, оз-
наки української степової породи перева-
жають у 11 (52,4 %) с³ìей, найпод³бн³ши-

Òàбëèця 2. ìорфоìетрична характеристика 
бджолиних с³ìей з пас³к околиць сìт âерховина

№ сім’ї 
Кубітальний 

індекс
Довжина хоботка, 

мм
Ме [25 %;75 %] Ме [25 %;75 %]

1 2,56 [2,42;2,85] 6,40 [6,13;6,70]
2 2,73 [2,56;2,88] 6,60 [6,40;6,70]
3 2,56 [2,40;2,75] 6,10 [5,93;6,22]
4 2,56 [2,44;2,77] 6,32 [6,20;6,55]
5 2,21 [2,09;2,38] 6,30 [6,05;6,60]
6 2,56 [2,30;2,78] 6,10 [6,02;6,32]
7 2,20 [2,01;2,30] 6,30 [6,10;6,68]
8 2,10 [2,01;2,28] 6,40 [6,10;6,60]
9 2,53 [2,40;2,61] 6,20 [6,10;6,40]

10 2,42 [2,30;2,56] 6,10 [5,80;6,48]
11 2,40 [2,20;2,50] 6,10 [5,90;6,40]
12 2,53 [2,34;2,67] 6,45 [6,20;6,60]
13 2,40 [2,30;2,56] 6,35 [6,13;6,40]
14 2,45 [2,33;2,50] 6,32 [6,10;6,48]
15 2,41 [2,20;2,54] 6,25 [6,03;6,40]
16 2,31 [2,28;2,50] 6,40 [6,10;6,68]
17 2,30 [2,11;2,50] 6,40 [6,30;6,60]
18 2,48 [2,30;2,67] 6,40 [6,13;6,70]
19 2,42 [2,30;2,56] 6,15 [6,03;6,38]
20 2,31 [2,28;2,50] 6,30 [6,13;6,60]
21 2,47 [2,31;2,65] 6,40 [6,30;6,60]
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Рèñ. 1. âар³ац³йн³ крив³, що в³дображають розпод³л за значенняìи êІ для г³бридних с³ìей бдж³л, у яких переважа-
ють ознаки певних пор³д (а – êарпатська с³ì’я № 2; б – êавказька с³ì’я № 5; в – óкраїнська степова с³ì’я № 6; г – 
êарпатська-óкраїнська степова с³ì’я № 18. Íуìерац³я с³ìей в³дпов³дає табл. 2.)

Рèñ. 2. óìовний розпод³л г³бридних с³ìей на породи за значенняì êІ. 
П р и ì ³ т к а : * – р³зниця статистично достов³рна (р<0,05) при пор³внянн³ груп с³ìей, що уìовно в³днесен³ до укра-
їнської степової та кавказької пор³д

ìи до карпатської породи були 6 (28,6 %) 
с³ìей та 3 (14,3 %) с³ì’ї деìонстрували пе-
реважання ознак с³рої г³рської кавказької 
породи. êр³ì того, виявлено одну (4,8 %) 
с³ì’ю, де приблизно половина бдж³л за 

значенняì êІ належить до української сте-
пової, а половина – до карпатської пор³д.

äля детальн³шої характеристики по-
родного складу також проведено виì³рю-
вання довжини хоботка (äÕ) робочих бдж³л 
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Рèñ. 3. âар³ац³йн³ крив³, що в³дображають розпод³л за значенняìи äÕ для г³бридних с³ìей бдж³л, у яких переважа-
ють ознаки певних пор³д (а – êарпатська-середньорос³йська с³ì’я № 12; б – середньорос³йська с³ì’я № 5; в –óкра-
їнська степова с³ì’я № 2; г – високо ì³нлива с³ì’я № 1. Íуìерац³я с³ìей в³дпов³дає табл. 2.)

та з’ясовано, що для вс³х досл³джених с³-
ìей середнє значення ìе, нижнього та 
верхнього квартил³в становить 6,30 [6,10; 
6,53] (значення äÕ для окреìих с³ìей на-
ведено в табл. 1). âарто зазначити, що в 
окреìих ³ндив³дууì³в даний показник – як ³ 
у випадку з êІ – коливався у широких ìе-
жах, в³д 5,30 до 7,00. При цьоìу, стандарт-
н³ показники äÕ складають для середньо-
рос³йської породи 5,8–6,3 ìì, української 
степової – 6,3–6,7 ìì, карпатської – 6,5–
6,9 ìì та с³рої г³рської кавказької – 6,7–
7,2 ìì. îтже, отриìане наìи середнє зна-
чення äÕ є пор³вняно ìалиì ³ в³дпов³дає 
нижн³й границ³ стандарту для української 
степової або верхн³й границ³ середньоро-
с³йської породи.

àнал³з характеру ì³нливост³ äÕ показав 
(рис. 3), що серед робочих бдж³л в окре-
ìих с³ì’ях цей показник вар³ює у широких 
ìежах ³ що – як ³ при визначенн³ êІ – жодна 

з досл³джуваних с³ìей не вкладається у ви-
ìоги стандарту на будь-яку в³доìу породу. 
öе спостереження п³дтверджує попе-
редн³й висновок про широку розповсю-
джен³сть спонтанної ì³жпородної г³бриди-
зац³ї у бдж³л на досл³джен³й територ³ї.

При проведенн³ подальшого анал³зу 
кожну с³ì’ю уìовно в³дносили до певної по-
роди, якщо не ìенше 60 % робочих бдж³л 
ìали в³дпов³дну äÕ. îтриìан³ результати 
(рис. 4) показують, що за äÕ найпод³бн³шою 
до карпатської породи виявилась т³льки 
одна (4,76 %) с³ì’я. також було ³дентиф³ко-
вано одну (4,76 %) с³ì’ю, де приблизно по-
ловина бдж³л ìала ознаки середньорос³й-
ської, а половина – карпатської пор³д, тод³ 
як решта 12 (57,14 %) с³ìей за значенняì 
äÕ виявились найпод³бн³шиìи до серед-
ньорос³йської породи. êр³ì того, виявлено 
7 с³ìей (33,3 %), як³ деìонстрували дуже 
високу ì³нлив³сть за äÕ ³ тоìу нав³ть уìовно 
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Рèñ. 4. óìовний розпод³л г³бридних с³ìей на породи за значенняì äÕ. 
П р и ì ³ т к а : * – р³зниця статистично достов³рна (р<0,05) при пор³внянн³ груп с³ìей, що уìовно в³днесен³ до серед-
ньорос³йської та карпатської пор³д

їх неìожливо було в³днести до жодної з по-
р³д. àнал³з вар³ац³йних граф³к³в для äÕ наоч-
но деìонструє високу ì³нлив³сть за ц³єю оз-
накою (див. рис. 3).

âище при вивченн³ ì³нливост³ êІ ìи ви-
словили припущення, що ìал³ значення 
цього параìетра, як³ встановлен³ для ряду 
с³ìей, ìожуть св³дчити про г³бридизац³ю 
ì³сцевих популяц³й карпатської бджоли з 
українською степовою ³ нав³ть ³з с³рою г³р-
ською кавказькою та середньорос³йською 
породаìи, оск³льки ц³ дв³ останн³ породи 
ìають ìал³ значення êІ. При цьоìу присут-
н³сть спадкового ìатер³алу кавказької по-
роди ìожна було б пояснити тиì, що її не-
одноразово завозили в óкраїну для схре-
щування з ì³сцевиìи бджолаìи, тоìу що 
робоч³ особини ц³єї породи ìають велику 
äÕ [9]. Проте, виì³рювання äÕ, яке прове-
дено наìи для 21 с³ì’ї сìт âерховина Іва-
но-Франк³вської област³, не п³дтверджує 
таку ìожлив³сть. Íавпаки, отриìан³ ре-
зультати св³дчать, що така селекц³йно-ц³н-
на ознака, як притаìанна карпатськ³й по-
род³ велика äÕ, у досл³джен³й популяц³ї 
бдж³л ìайже втрачена. Іìов³рною причи-
ною цього ìоже бути неконтрольоване за-
везення бдж³л середньорос³йської породи 

та їхня г³бридизац³я з ì³сцевиìи популяц³-
яìи.

вèñíовкè
äосл³джуван³ с³ì’ї бдж³л з околиць сìт 

âерховина Івано-Франк³вської обл. є 
ì³жпородниìи г³бридаìи, як³ виникли в 
результат³ схрещування ì³ж ì³сцевою по-
пуляц³єю карпатської породи та завезени-
ìи представникаìи української степової 
та середньорос³йської пор³д. Íеконт-
рольоване ì³жпородне схрещування бдж³л 
є небажаниì, оск³льки воно призводить до 
втрати такої селекц³йно-ц³нної ознаки кар-
патської породи, як велика äÕ.
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П×åëЫ ìåäîÍîсÍîЙ (APIS MELLIFERA L.) 
Íà тåððèтîðèè èâàÍî-ФðàÍêîâсêîЙ 
îбëàстè

В.Ф. Череватов, В.Ю. Феркаляк, Р.А. Волков

êафедра ìолекулярной генетики и биотехнологии 
×ерновицкий национальный университет  
иìени Юрия Федьковича 
óкраина, 58012, г. ×ерновцы, ул. êоцюбинского, 2 
e-mail: cherevatov@email.ua

цеëü. åстественная граница ìежду треìя под-
видаìи пчелы ìедоносной проходит по терри-
тории Западной óкраины. öелью роботы была 
оценка ìасштабов спонтанной гибридизации 
ìежду породаìи, которые представляют эти 
подвиды. Ìеòоды. Породу определяли по зна-
ченияì кубитального индекса и длине хобот-
ка. Резуëüòàòы. среди пчел, принадлежащих 
к одной сеìье, обнаружен высокий полиìор-

физì изученных признаков. соответственно, 
ни одну из изученных сеìей нельзя отнести к 
породаì, которые распространены в óкраине. 
выводы. èсследованные сеìьи пчел на тер-
ритории èвано-Франковской области являют-
ся ìежпородныìи гибридаìи, которые возни-
кли в результате скрещивания ìежду ìестной 
популяцией карпатской породы и завезенныìи 
представителяìи украинской степной и сред-
нерусской пород. Íеконтролируеìое ìежпо-
родное скрещивание пчел приводит к потере 
такого селекционно-ценного признака карпат-
ской породы, как большая длина хоботка.

Ключевые слова: Apis mellifera L., гибриди-
зация, ìорфоìетрический анализ, пчела ìе-
доносная.

UNCONTROLLED HYBRIDIZATION OF HON-
EYBEES (APIS MELLIFERA L.) IN THE TERRI-
TORY 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 ...
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ThE ROLE Of WAAL LiGAsEs  
Of YERsiNiA ENTEROCOLiTiCA O:3 AND O:8  
iN LipOpOLYsACChARiDE BiOsYNThEsis  
AND sTREss ADApTATiON
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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 silverstained DOCPAGE and im
munoblotting with specific OC and OAg 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.

introduction. Yersinia enterocolitica is a gastrointestinal pathogen that infects 
a variety of mammals. In Europe, yersiniosis is the third most common bacte-

rial zoonosis after campylobacteriosis and salmonellosis [1]. Among humans, 
the pathway of Y. enterocolitica associates with intestinal disease, such as en-
terocolitis, with inflammatory diarrhea, ileitis, mesenteric appendicitis and gas-
troenteritis. 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. en-
terocolitica isolates are distinguished serologically. Nowadays, more than 50 se-
rotypes 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].
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Table 1. Bacterial strains and plasmids

Strain Genotype Reference

Ye
rs

in
ia

 e
nt

er
oc

ol
iti

ca

6471/76 YeO3 wild type strain, patient isolate [7]
6471/76-c YeO3-c virulence plasmid cured derivative of 6471/76 [7]
YeO3_Δos waaLos::pSW23Tlig1727su This work
YeO3_Δps waaLps::pSW29-lig532del, KmR This work

YeO3_Δos_Δps waaLos::pSW23T-lig1727su waaLps::pSW29-lig532del, 
KmR

This work

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 
derivative of 8081

[10]

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, 
ClmR, KmR This work

E
sc

he
ric

hi
a 

co
li

ω7249 Β2163Λnic35, E. coli strain for suiside vector delivery,  
requirement for diaminopimelic acid 0.3mM, KmR

[11]

S17-1λ pir A-pir lysogen of S17-1, E. coli strain for suiside vector 
delivery

[12]

DH10B F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC), Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 
recA1 endA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK λ-rpsL 
nupG tonA

Life 
Technologies

CLM24 DwaaL derivative of W3110 [13]
Plasmids

pSW23T Suicide vector, ClmR [14]
pTM100 Mobilizable cloning vector, ClmR TetR [15]

pLos waaLOS of YeO3 cloned in pTM100, TetR [4]
pLps waaLPS of YeO3 cloned in pTM100, TetR [4]

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 pro-
teins 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 li-
gase gene has been described as a respon-
sible 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 resist-
ance. As a stress agent hypertonic growth 
medium was used.

Materials and methods
Bacterial strains and culture condi-

tions. 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 
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used for selecting transconjugants follow-
ing 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 electropo-
ration or by heat shock transformation. Re-
combinant plasmids were mobilized from 
E. coli strains to Y. enterocolitica by conju-
gation.

Construction of mutants. The waaLOS 
and waaLPS genes were amplified by PCR 
with the primer pairs O3ligYE1727F5 & 
O3lig YE1727R5 and O3ligYE532F2 & O3lig-
YE532R2 using the Dynazyme II DNA-poly-
merases (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 re-
spectively. The constructions were mobi-
lized from E. coli ω7249 into Y .enterocolitica 
O:3 and O:8 strains by conjugation as de-
scribed 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 mu-
tants among ClmS colonies we were used 
Colony hybridization kit method (Roche). 
Isolated genomic DNA from negative colo-
nies were diluted and used as a template for 
PCR with different primer pairs. DNA from 

the wild-type bacteria was used as a con-
trol.

Complementation. The waaLOS and 
waaLPS genes were amplified with Phusion 
DNA polymerase from YeO3-c with O3lig-
Ye1727f & O3ligYe1727r, O3ligYe532f & O3l-
igYe532r primer pairs. The PCR fragments 
were phosphorylated with polynucleotide 
kinase in the presence of 10mM ATP, di-
gested with EcoRI and ligated with EcoRI 
and ScaI digested, SAP-treated pTM100. 
The constructed plasmids were electropo-
rated into S17-1λ pir with further mobiliza-
tion 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 im-
munoblotting. To detect OC and OPS ex-
pression 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 cul-
tures 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-poly-
acrylamide 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 de-
tected 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 over-

night 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 inocu-
lated into LB, followed by measuring the OD 
at 600 nm at regular time interval [16]. For 
the measuring of bacterial growth the Bio-
screen system was used (5101370 Bio-
screen Analyzer 220.110 V). During grow-
ing the microorganisms increase the tur-
bidity of their growth medium. By measuring 
the turbidity of the medium over time, an 
optical density (OD) curve can be generat-
ed. Turbidometric measurements are made 
kinetically during the course of the run. 

Results and discussion
Construction of mutants. To charac-

terize the role of WaaL ligase in the LPS bio-
synthesis we constructed single and dou-
ble 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  waaLOS, 
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 ex-
change 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 cy-
closerine enrichment method was addition-
ally 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 dif-
ferent conditions (concentration of Clm, in-
cubation 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 

sensitive bacteria (ClmS). Further verifica-
tion 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 im-
munoblotting. We used two approaches to 
visualize the LPS phenotype expression: 
1) Silver staining of DOC-PAGE; 2) Immuno-
blotting 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 stimula-
tion of OPS ligation was observed. In case 
of double YeO3_os_ps mutants, it is notice-
able a strong IC band and absence of OC 
expression (Fig. 1).

Western blotting analysis of YeO3 ligase 
mutants and their complementation of sin-
gle 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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O:3 and O:8 waaL mutants only the YeO3_
os_ps double mutants showed high sensi-
tivity to overdose NaCl concentration in the 
media (Fig. 3). However, the double ligase 
mutants of YeO8 showed significant stimu-
lation 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 re-
sistance 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 ex-
tremely 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 
bio logical 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 mu-
tants of YeO8 demonstrated the growth po-
tential closed to the wild type bacteria.

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-knock-
out 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 dou-
ble mutants and variants with complemen-
tation (data not shown). The LPS profile of 
double YeO3_os_ps mutants in immuno-
blotting was not efficient. One could specu-
late that deletion of both ligases leads to 
unrecognizable changes in LPS structure. 
The complementation with functional 
waaLOS and waaLPS genes showed inhibi-
tion 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 mono-
clonal antibodies 1F1. The waaLOS gene 
deletion result in reduction of OC expres-
sion, as it was shown with silver stained 
DOC-PAGE with the same mutant. Howev-
er, removing of waaLPS gene as a single mu-
tation leads to barely detected stimulation 
of OPS expression and induction of IC crea-
tion. For both YeO8_os and YeO8_ps mu-
tants the over expression of IC was ob-
served. The YeO8_os_ps mutants didn’t 
show clear LPS’ phenotype difference in 
case of silver stained DOC-PAGE. The im-
munoblotting of double mutants with spe-
cific monoclonal antibodies didn’t give any 
results. It was considered that LPS subunits 
were changed under mutagenesis which is-
sued in not detectible structure (Fig. 2). 

sensitivity assay. Besides, the waaL 
deletions caused the alteration in the mem-
brane 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.
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fig. 3. The growth curves of waaL mutants of YeO3 and YeO8 in hypertonic medium.
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äî стðåсó ó бàêтåðІЙ YERSINIA  
ENTEROCOLITICA O:3 тà O:8 
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Ìеòà. ìетою даних досл³джень була оц³нка 
участ³ WaaL л³газ в синтез³ л³попол³сахариду 
(ëПс) бактер³й Yersinia enterocolitica O:3 ³ î:8 
(YeO3, YeO8) та визначення участ³ л³газ у фор-
ìуванн³ ростового потенц³алу бактер³й в уìо-
вах осìотичного тиску. Ìеòодè. îдиночн³ та 
подв³йн³ ìутанти waaL були створен³ шляхоì 
обì³ну алеляìи. Фенотипи створених ìутант³в 
в³зуал³зували за допоìогою гел³в DOC-PAGE, 
забарвлених ср³блоì, та ³ìуноблоту з³ специ-
ф³чниìи до кору ³ î-Ag ìоноклональниìи ан-
тит³лаìи. äля анал³зу стресост³йкост³ ìутант³в 
використовували г³пертон³чне живильне сере-
довище, в якоìу анал³зували ростов³ крив³ бак-
тер³й. Резуëüòàòè. âидалення гену waaLOS ³з 
геноìу бактер³й YeO3 суттєво впливає на л³гу-
вання кору як в одиничних, так ³ у подв³йних ìу-
тант³в. äелец³я гену waaLPS ìає протилежний 
вплив на л³гування OPS – в³дбувається ледь 
поì³тна стиìуляц³я. ð³зке зниження ростово-
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го потенц³алу бактер³й в г³пертон³чноìу сере-
довищ³ спостер³гали т³льки у подв³йних ìутан-
т³в бактер³й YeO3. вèñíовкè. óчасть WaaL л³газ 
у форìуванн³ ст³йкост³ бактер³й YeO3 до г³пер-
тон³чного середовища виявлена т³льки при де-
лец³ї обох ген³в л³газ. îдиночн³ ìутанти за ге-
наìи л³газ не проявляють особливої чутливост³ 
до осìотичного тиску в середовищ³, ìожливо 
спрацьовує коìпенсаторний ìехан³зì.

Ключові слова: Yersinia enterocolitica, ëПс, 
WaaL л³гази, осìотичний тиск.
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цеëü. öелью данных исследований была оцен-
ка участия WaaL лигаз в синтезе липополиса-
харида (ëПс) бактерий Yersinia enterocolitica 

O:3 и î:8 (YeO3, YeO8) и определение роли ли-
газ в росте бактерий в условиях осìотическо-
го давления. Ìеòоды. îдиночные и двойные 
ìутанты waaL были созданы путеì обìена ал-
леляìи. Фенотипы созданных ìутантов ви-
зуализировали с поìощью гелей DOC-PAGE, 
окрашенных сереброì, и иììуноблота со спе-
цифическиìи к кору и î-Ag ìоноклональныìи 
антителаìи. äля анализа стрессоустойчивости 
ìутантов использовали гипертоническую сре-
ду, в которой анализировали ростовые кривые 
бактерий. Резуëüòàòы. óдаление гена waaLOS 
из геноìа бактерий YeO3 существенно влияет 
на лигирование кора как в случае одиночных, 
так и у двойных ìутантов. äелеция гена waaLPS  
иìеет противоположное влияние на лигиро-
вание OPS – происходит едва заìетная сти-
ìуляция. ðезкое снижение потенциала роста 
в гипертонической среде наблюдали только у 
двойных ìутантов бактерий YeO3. выводы. 
óчастие WaaL лигаз в форìировании устойчи-
вости бактерий YeO3 к гипертонической сре-
де было обнаружено только при делеции обоих 
генов лигаз. îдиночные ìутанты по генаì ли-
газ не проявляют особенной чувствительности 
к осìотическоìу давлению, возìожно, сраба-
тывает коìпенсаторный ìеханизì.

Ключевые слова: Yersinia enterocolitica, ëПс, 
WaaL лигазы, осìотическое давление.
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Убіквітин специфічна протеаза 1 (usp1) – потенційний партнер bcr-abl онкобілка: ...
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уб²кв²ÒиН ÑПециф²чНа ПРÎÒеаÇа 1 (Usp1) – 
ПÎÒеНц²йНий ПаРÒНеР BCR-ABL ÎНкÎб²лка: 
б²Î²НфÎРÌаÒичНий аНал²Ç Òа ÎÒРиÌаННя 
РекÎÌб²НаНÒНих кÎНÑÒРукц²й

с.â. àÍтîÍåÍêî, І.â. êðàâ×óê, ä.с. гóð’ЯÍîâ, г.ä. тåëåгЄЄâ
Інститут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни 
óкраїна, 03680, ì. êиїв, вул. àкадеì³ка Заболотного, 150 
e-mail: s.antonenko999@yandex.ua

Мета. Результатом реципрокної транслокації між 9 та 22 хромосомами є гібридний он
кобілок BcrAbl, який спричиняє розвиток хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ). За ре
зультатами масспектрометричного аналізу білок USP1 був визначений як потенційний 
кандидат на взаємодію з онкобілком BcrAbl. Метою даної роботи був біоінформатич
ний аналіз білка USP1, як потенційного партнера білка BcrAbl, та створення генетич
них конструкцій, необхідних для визначення локалізації білка USP1 в клітині, перевірки 
білокбілкових взаємодій білка USP1 та деубіквітинування онкобілка BcrAbl. Методи. 
Біоінформатичний аналіз за допомогою вебсерверів 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 pUC18USP1, pECFP
C3USP1, pCMVHAUSP1. 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 BcrAbl. Ге
нетична контрукція pECFPC3USP1 дає можливість визначити локалізацію білка USP1 
в еукаріотичній клітині. Вектор pCMVHAUSP1 є базою для встановлення білокбілко
вих взаємодій USP1 та BcrAbl, перевірки деубіквітинування онкобілка BcrAbl.

Ключові слова: хронічна мієлоїдна лейкемія (ХМЛ), філадельфійська хромосома, білок 
BcrAbl, білок USP1, деубіквітинування, фосфорилювання.

вñòуп. Õрон³чна ì³єлоїдна лейкеì³я (Õìë) – клональне захворювання з ха-
рактерною прол³ферац³єю гранулоцитарного паростка кровотворної сис-

теìи, у 95 % випадк³в захворювання супроводжується появою Ф³ладельф³й-
ської хроìосоìи (Ph+), яка є результатоì реципрокної транслокац³ї ì³ж 9 та 22 
хроìосоìою [1, 2]. Продуктоì даної ìутац³ї є г³бридний б³лок Bcr-Abl, який в³-
доìий у трьох форìах – p190, р210 ³ p230, асоц³йованих з гострою л³ìфоблас-
тичн³ю лейкеì³єю, хрон³чною ì³єлоїдною лейкеì³єю ³ в³дносно доброяк³сною 
нейроф³льною форìою ì³єлоїдної лейкеì³ї в³дпов³дно [2, 3]. îсновною в³дì³н-
н³стю даних форì є наявн³сть ðÍ ³ DH доìен³в у р210 та р230, роль яких на сьо-
годн³ достов³рно не в³доìа [4]. За попередн³ìи результатаìи ìас-спектроìе-
тричного анал³зу, який був проведений у в³дд³л³ ìолекулярної генетики Іìб³г, 
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було визначено 23 б³лки – потенц³йн³ кан-
дидати на взаєìод³ю ³з ðÍ доìеноì Bcr ча-
стини онкоб³лка Bcr-Abl [5]. îдниì ³з таких 
б³лк³в є уб³кв³тин специф³чна протеаза 1 
(USP1), б³лок цистеїнової групи протеаз 
(CA клану, родини C19) [6, 7], який деуб³к-
в³тинує б³лки в кл³тин³, чиì рятує їх в³д про-
теосоìної деградац³ї [8]. ген USP1 локал³-
зований у 1p31.3. б³лок USP1 кодується 
785 аì³нокислотаìи, з передбаченою ìо-
лекулярною ìасою 88,2 êäа, складається 
з трьох консервативних доìен³в, два з яких – 
це внутр³шньокл³тинн³ пептидази та до-
ìен – уб³кв³тин карбоксил-терì³нальна г³д-
ролаза [7, 9, 10]. Íаявн³сть NH2 сайту уб³к-
в³тинування на Bcr частин³ онкоб³лка 
Bcr-Abl св³дчить про уб³кв³тинування б³лка 
Bcr-Abl [11, 12, 13, 14]. ìи припускаєìо, 
що б³лок USP1 ìоже деуб³кв³тинувати б³-
лок Bcr-Abl, що призводить до його нако-
пичення в кл³тин³ та прогресування захво-
рювання. також ìи не виключаєìо й того, 
що завдяки к³назн³й активност³ Abl частини 
[15] онкоб³лок Bcr-Abl ìоже фосфорилю-
вати б³лок USP1, чиì зì³нювати його ак-
тивн³сть та викликати порушення б³лок-б³л-
кових взаєìод³й у кл³тин³. ó дан³й робот³ 
шляхоì б³о³нфорìатичного анал³зу ìи пе-
редбачили розчинн³сть б³лка USP1, оц³ни-
ли консервативн³ доìени, невпорядкован³ 
д³лянки, спрогнозували вторинну структу-
ру  б³лка USP1, передбачили його сайти 
фосфорилювання. створили  низку гене-
тичних конструкц³й, як³ слугують базою для 
експиреìентальної перев³рки б³лок-б³лко-
вої взаєìод³ї USP1 ³ Bcr-Abl та деуб³кв³ти-
нування онкоб³лка б³лкоì USP1.

Ìàòеð³àëè ³ меòодè
àнал³з розчинност³ б³лка USP1, визна-

чення його консервативних доìен³в, не-
впорядкованих д³лянок та передбачення 
вторинної структури б³лка було зд³йснено 
за допоìогою веб-сервера Estimation of 
protein Expression and Solubility. За допо-
ìогою веб-сервер³в NetPhos2.0 Server, 

Disphos та KinasePhos були визначен³ 
сайти фосфорилювання, розташован³ на 
б³лку USP1.

Посл³довн³сть гена USP1 аìпл³ф³кува-
ли за допоìогою прайìер³в USP1 fwd 
(AATTGCCTGGTGTCATACCTAGTG) та USP1 
rev (GAGAGACCAATAATATCCAGTAGC), в 
якост³ ìатриц³ використали генетичну кон-
струкц³ю ³з банку плазì³д в³дд³лу ìолеку-
лярної генетики Інституту ìолекулярної 
б³олог³ї ³ генетики ÍàÍó (pCMV-XL5-
USP1). П³дб³р прайìер³в проводили за до-
поìогою програìи PerlPrimer. êоìпонен-
ти Пëð в³дпов³дали уìоваì виробника 
(Thermo Scientific) для використання ви-
сокоспециф³чної Pfu пол³ìерази. äля ìо-
делювання генетичних конструкц³й засто-
сували програìу Serial Cloner 2.6.1. äля 
клонування аìпл³ф³кован³ посл³довност³ 
USP1 л³гували у вектор pUC18 по сайтах 
Sma1, посл³довн³сть USP1 вир³зали з но-
воствореної генетичної конструкц³ї 
pUC18-USP1 по сайтах KpN1 ³ Sal1 та 
cубклонували у вектор pсMV-HA, вектор 
для еукар³отичної експрес³ї б³лка, а також у 
еукар³отичний вектор pECFP-C3, який 
несе флюоресцентну ì³тку та дає ìож-
лив³сть визначити локал³зац³ю б³лка USP1 
у кл³тин³.

Перев³рку на наявн³сть та ор³єнтац³ю 
вставки зд³йснено ìетодоì рестрикц³ї та 
Пëð. З ìетою перев³рки раìки зчитування 
та уникнення ìутац³й генетичн³ конструкц³ї 
були додатково просиквенован³.

Резуëüòàòè òà обãовоðеííя

б³о³íфоðмàòèчíèй àíàë³з б³ëкà 
Usp1
ðозчинн³сть б³лка є одн³єю з головних 

характеристик, що визначає ìожлив³сть 
роботи з ниì in vitro. За допогою веб-сер-
вера Estimation of protein Expression and 
Solubility ìи передбачили розчинн³ та не-
розчинн³ рег³они б³лка USP1 та встанови-
ли, що загальний в³дсоток розчинност³ б³л-
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Рèñ. 1. ðезультати анал³зу б³лка USP1 за допоìогою веб-сервера Estimation of protein Expression and Solubility: 
Motif – розташування розчинних (1) та нерозчинних (2) д³лянок б³лка USP1; Pfam – концервативний рег³он, визна-
чений за пр³ор³тетоì; SS – вторинна структура б³лка USP1, розташування β-сп³ралей (3) та α-лист³в (4); Disorder – 
невпорядкован³ област³ б³лка USP1

ка складає близько 68 %, що є хорошиì 
прогностичниì показникоì для подальшої 
роботи з ниì. За допоìогою функц³ї пошу-
ку PFAM-бази даних з hmmscan веб-сер-
вера Estimation of protein Expression and 
Solubility (http://mbs.cbrc.jp/ESPRESSO/
Submission.php) ìи спрогнозували кон-
сервативн³ д³лянки б³лка USP1, як³ станов-
лять близько 65 % та локал³зован³ в його 
центральн³й д³лянц³ в ìежах доìена уб³кв³-
тин карбоксил-терì³нальної г³дралази. За 
допоìогою функц³ї Disorder (POODLE-L) 
ìи виявили чотири невпорядкован³ област³ 
б³лка USP1, як³ в загальноìу зайìають 
близько 55 %, дв³ з яких локал³зован³ в цен-
тральн³й частин³ б³лка та дв³ – на його пери-
фер³ї. Íевпорядкован³ д³лянки б³лка є не-
обх³дниìи для розуì³ння проходження р³з-
них б³олог³чних процес³в, зокреìа таких, як 
кл³тинна сигнал³зац³я, транскрипц³я, регу-
ляц³я, трансляц³я, протеосоìна деграда-

ц³я б³лк³в [16]. Завдяки функц³ї SS 
(PSIPRED), PHD спрогнозовано вторинну 
структуру б³лка USP1, а саìе розташуван-
ня його β-сп³ралей та α-лист³в (див. рис. 1). 
ðезультати, отриìан³ за допоìогою б³о³н-
форìатичного анал³зу, є необх³дниìи для 
подальшого планування експериìент³в та 
³нтерпретац³ї отриìаних результат³в.

фоñфоðèëювàííя б³ëкà Usp1
З л³тературних джерел в³доìо, що на 

б³лков³ USP1 знаходиться cайт серин 313 
(S313), фосфорилювання якого здатне 
стиìулювати активн³сть деуб³кв³тинуючого 
б³лка [17, 18]. За допоìогою веб-сервер³в 
NetPhos2.0 Server, Disphos та KinasePhos 
на б³лков³ USP1 наì вдалося передбачити 
ще ряд сайт³в фосфорилювання за сери-
ноì (Ser), треон³ноì (Thr) ³ тирозиноì 
(Tyr). серед Ser найб³льшу здатн³сть до 
фосфорилювання ìають сайти: S16, S253, 
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Òàбë. 1. àнал³з сайт³в фосфорилювання б³лка 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

Рèñ. 2. Зведен³ результати розташування сайт³в фосфорилювання на б³лков³ USP1 за даниìи NetPhos2.0 Server, 
Disphos та KinasePhos веб-сервера:  – сайти фосфорилювання за сериноì (Ser);  – сайти фосфорилювання за 
треон³ноì (Thr);  – сайти фосфорилювання за тирозиноì (Tyr)

S257, S273, S331, S471, S472 (див. табл. 1). 
серед сайт³в Thr сл³д в³дì³тити: T33, T300, 
T307, T480, T774 сайти. äля Tyr — Y52, 
Y778 сайти. такиì чиноì, ìи припускаєìо, 
що фосфорилювання б³лка USP1 ìоже в³д-
бутися за трьоìа видаìи сайт³в: сериноì, 
сайти якого є найчисленн³шиìи (22–47), 
також за сайтаìи треон³ну (12–14) та ти-
розину (1–8) (рис. 2). öе п³дтверджує ìож-
лив³сть фосфорилювання б³лка USP1 он-
коб³лкоì Bcr-Abl ³ як насл³док порушення 
б³лок-б³лкових взаєìод³й у  кл³тин³ за раху-
нок зì³ни активност³ б³лка USP1.

Ñòвоðеííя ãеíеòèчíèх коíñòðукц³й 
pUC18-Usp1, pCMv-hA-Usp1  
òà pECfp-C3-Usp1
За допоìогою програìи PerlPrimer ìи 

п³д³брали прайìери USP1 fwd (AATTGCC 
TGGTGTCATACCTAGTG) та USP1 rev (GAG 
AGACCAATAATATCCAGTAGC), як³ дозво-

ляють аìпл³ф³кувати повноì³рну посл³дов-
н³сть гена USP1. генетичн³ конструкц³ї зìо-
делювали з використанняì програìи Seri-
al Cloner 2.6.1. За результатаìи Пëð ìи 
отриìали посл³довн³сть гена USP1 з оч³ку-
ваниìи для нього розì³раìи – 2343 п.н. 
(рис. 3). Íаì вдалося створити рекоìб³-
нантну конструкц³ю pUC18-USP1, що ì³-
стила посл³довн³сть гена USP1, на баз³ 
вектора pUC18. ìи провели субклонуван-
ня посл³довност³ гена USP1 ³ створили ге-
нетичн³ конструкц³ї для еукар³отичної екс-
прес³ї б³лка – pCMV-HA-USP1 ³ pECFP-C3-
USP1. П³дтвердженняì усп³шного 
клонування стали результати Пëð та рес-
трикц³ї. â³дсутн³сть ìутац³й та правиль-
н³сть раìки зчитування п³дтверджено 
сиквенуванняì.

Завдяки наявност³ флуоресцентної ì³т-
ки ECFP у вектор³ pECFPC-с3, плазì³да 
pECFP-C3-USP1 дає ìожлив³сть ³дентиф³-



ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2 253

Убіквітин специфічна протеаза 1 (usp1) – потенційний партнер bcr-abl онкобілка: ...

 а б
Рèñ. 3. а – аìпл³ф³кати ц³льових посл³довностей, результати Пëð: 1 – ìаркер ìолекулярної ìаси Gene Ruler; 2 – 
посл³довн³сть гена USP1 (2343 п.н.); б – рестрикц³йний анал³з отриìаних генетичних конструкц³й та результати 
Пëð: 1 – pCMV-HA-USP1 (EcorI); 2 – pECFP-C3-USP1 (EcorI); 3 – ìаркер ìолекулярної ìаси Gene Ruler; 4 – по-
сл³довн³сть гена USP1, як ìатриця для Пëð використана генетична конструкц³я pCMV-HA-USP1; 5 – посл³довн³сть 
гена USP1, як ìатриця для Пëð використана генетична конструкц³я pECFP-C3-USP1

кувати локал³зац³ю б³лка USP1 в кл³тин³. ë³-
тературн³ дан³ з цього приводу неодно-
значн³, а ³нколи ³ протилежн³. êр³ì того, 
особливо ц³кавиìи є дан³ про ì³сце локал³-
зац³ї б³лка USP1 в кл³тинах з генетичниìи 
порушенняìи, зокреìа такиìи, як Õìë.

генетична конструкц³я pCMV-HA-USP1 
є базою для перев³рки б³лок-б³лкової взає-
ìод³ї USP1 та Bcr-Abl, а також ìоже стати 
ключовою у перев³рц³ деуб³кв³тинування 
Bcr-Abl. âажлив³сть таких досл³джень по-
лягає в тоìу, що п³дтвердження факту вза-
єìод³ї ðÍ-доìену г³бридного б³лка Bcr-Abl 
³з б³лкоì USP1 в³дкриє нов³ ìожливост³ в 
д³агностиц³ та л³куванн³ пухлинних захво-
рювань, зокреìа хрон³чної ì³єлоїдної лей-
кеì³ї (Õìë) та гострої л³ìфобластичної 
лейкеì³ї (гëë).

вèñíовкè
Шляхоì б³о³нфорìатичного анал³зу 

(веб-сервер Estimation of protein Expres-
sion and Solubility) передбачено загальний 
в³дсоток розчинност³ б³лка USP1, який 
складає близько 68 %, що є хорошиì про-
гностичниì результатоì для роботи з ниì. 
спрогнозували консервативн³ та невпо-

рядкован³ д³лянки б³лка USP1, його вто-
ринну структуру. Передбачили сайти фос-
форилювання серину, треон³ну та тирози-
ну на б³лков³ USP1, що св³дчить про 
ìожлив³сть зì³ни активност³ деуб³кв³тину-
ючого б³лка шляхоì його фосфорилюван-
ня онкоб³лкоì Bcr-Abl. îтриìали плазì³ду 
pECFP-C3-USP1, яка завдяки вбудован³й 
у вектор флуоресцентн³й ì³тц³ ECFP дає 
ìожлив³сть визначити локал³зац³ю б³лка 
USP1 в еукар³отичн³й кл³тин³. створили ге-
нетичну конструкц³ю pCMV-HA-USP1 для 
еукар³отичної експрес³ї б³лка USP1, що є 
необх³дниì для встановлення б³лок-б³лко-
вих взаєìод³й USP1 та Bcr-Abl, перев³рки 
деуб³кв³тинування онкоб³лка Bcr-Abl. 
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óбèêâèтèÍ сПåöèФè×åсêàЯ ПðîтåàЗà 1 
(USP1) – ПîтåÍöèàëüÍЫЙ ПàðтÍåð BCR-
ABL îÍêîбåëêà: бèîèÍФîðìàтè×åсêèЙ 
àÍàëèЗ è Пîëó×åÍèå ðåêîìбèÍàÍтÍЫÕ 
êîÍстðóêöèЙ

С.В. Антоненко, И.В. Кравчук, Д.С. Гурьянов, 
Г.Д. Телегеев
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ного, 150 
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цеëü. ðезультатоì реципрокной транслока-
ции ìежду 9 и 22 хроìосоìаìи является гиб-
ридный онкобелок Bcr-Abl, который вызывает 
развитие хронической ìиелоидной лейкеìии 
(Õìë). По результатаì ìасс-спектроìетриче-
ского анализа белок USP1 был определен как 
потенциальный кандидат на взаиìодействие с 
онкобелкоì Bcr-Abl. öелью данной работы был 
биоинфорìатический анализ белка USP1, как 
потенциального партнера белка Bcr-Abl, и соз-
дание генетических конструкций, которые не-
обходиìы для определения локализации белка 
USP1, проверки белок-белковых взаиìодей-
ствий белка USP1 и Bcr-Abl и деубиквитиниро-
вания онкобелка Bcr-Abl. Ìеòоды. биоинфор-
ìатический анализ с поìощью веб-серверов 
Estimation of protein Expression and Solubility, 
NetPhos2.0 Server, Disphos and KinasePhos, 
Пöð, лигирование, рестрикция, ìетоды выде-
ления и очистки äÍê. Резуëüòàòы. спрогно-
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зировали общий процент раствориìости белка 
USP1, который составляет около 68 %, консер-
вативные и неупорядоченные области белка 
USP1, вторичную структуру. Предусìотрели 
Ser, Thr, Tyr сайты фосфорелирования бел-
ка USP1. Получили генетические конструкция 
pUC18-USP1, pECFP-C3-USP1, pCMV-HA-
USP1. выводы. ðаствориìость белка в 68 % 
является хорошиì прогностическиì результа-
тоì для работы с ниì. Íаличие сайтов фосфо-
релирования (Ser, Thr, Tyr) подтверждает во-
зìожность изìенения активности белка USP1 
за счет онкобелка Bcr-Abl. генетическая кон-
трукция pECFP-C3-USP1 дает возìожность 
определить локализацию белка USP1 в эука-
риотической клетке. âектор pCMV-HA-USP1 
является базой для установления белок-бел-
ковых взаиìодействий USP1 и Bcr-Abl, про-
верки деубиквитинирования онкобелка Bcr-
Abl.

Ключевые слова: хроническая ìиелоидная 
лейкеìия (Õìë), филадельфийская хроìосо-
ìа, белок Bcr-Abl, белок USP1, деубиквитини-
рование, фосфорелирование.

UBIQUITIN SPECIFIC PROTEASES 1 (USP1) – 
POTENTIAL PARTNER OF BCR-ABL ON-
COPROTEIN: 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 mass-
spectrometry 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 protein-
protein interactions between USP1 and Bcr-
Abl 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 pUC18-
USP, 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-C3-
USP1 construct will be used for detection of 
USP1 in mammalian cells. Moreover, pCMV-HA-
USP1 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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Генеалогический анализ количественных признаков животных абердин-ангусской породы
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геНеалÎгичеÑкий аНалиÇ  
кÎличеÑÒвеННых ПРиÇНакÎв живÎÒНых 
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Цель. Анализ связи происхождения животных абердинангусской 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 абердинангусов 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 абердинангусов 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: абердинангусская порода, генотип, оценка экстерьера, масса 
тела.

введеíèе. îдной из широко распространенных пород крупного рогатого 
скота ìясного направления является абердин-ангусская. Эта классиче-

ская британская порода отличается скороспелостью, легкостью отелов, устой-
чивостью к неблагоприятныì условияì внешней среды, отличныì качествоì 
ìяса и высокиì выходоì ìассы тела животного, что обусловило ее большую 
популярность и широкое распространение во ìногих странах ìира. ×ислен-
ность абердин-ангусов во всеì ìире оценивается в 50 ìлн голов, что состав-
ляет 10 % от всего поголовья животных ìясного направления, которых насчи-
тывается более 520 ìлн голов [1]. â настоящее вреìя абердин-ангусская по-
рода заниìает лидирующие позиции в структуре ìясного животноводства 
êанады, àвстралии, Íовой Зеландии и àргентины, а наиболее ìногочисленная 
группа абердин-ангусов находится на территории сШà и составила к октябрю 
2014 года 298,3 тыс. голов [2].
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â настоящее вреìя в структуре живот-
новодства óкраины численное превосход-
ство сохраняют породы ìолочного на-
правления, что отражает уровень спроса 
на продукты, получаеìые от этой отрасли. 
ê январю 2014 года в óкраине насчитыва-
лось 2,5 ìлн голов коров [3], при этоì чис-
ленность животных специализированных 
ìясных пород не превышала 5 %. Поголо-
вье животных абердин-ангусской породы 
на территории óкраины сосредоточено в 
47 хозяйствах 14 областей и составляло 
6,5 тыс. голов в 2011 году [4]. ìониторинг 
пород ìясного направления на террито-
рии óкраины в течение последнего деся-
тилетия проводился как в отношении хо-
зяйственной ценности животных [5–8], так 
и в отношении генетической структуры 
 изучаеìых выборок животных [9–12]. Пре-
иìущество разведения животных абер-
дин-ангусской породы по сравнению с жи-
вотныìи других распространенных в óкра-
ине пород ìясного направления, таких 
как, наприìер, полесская, волынская, 
украинская и южная ìясная, заключается в 
получении говядины более высокого каче-
ства с высокой энергетической ценно-
стью, наибольшиì содержаниеì незаìе-
ниìых аìинокислот, хорошиìи вкусовыìи 
качестваìи, обусловленныìи ìраìорно-
стью, с наивысшиì коэффициентоì кон-
версии энергии корìа в прирост ìассы 
тела животного. При этоì показатели ìас-
сы тела животных абердин-ангусской по-
роды ìеньше, чеì у животных других 
специализированных пород [8]. Поэтоìу 
приоритетныì направлениеì в селекции 
абердин-ангусской породы на территории 
óкраины становится увеличение выхода 
высококачественной говядины, а приìе-
нение ìетодов ìолекулярной генетики на-
ряду с приеìаìи традиционной селекции 
позволяет сократить сроки достижения 
поставленной цели.

â настоящее вреìя анализируются 
генные сети, включающие гены, которые 

способствуют форìированию хозяйствен-
но полезных признаков у животных. Это 
гены, аллельные варианты которых поло-
жительно коррелируют с увеличениеì 
ìассы тела и к которыì относят гены 
лептина (LEP) [11, 13, 14], про-ìела-
нин-концентрирующего горìона (PMCH) 
[14], горìона роста (GH) [11, 13], адипо-
нектина (ADIPOQ), соìатостатина (SST) 
[15], инсулиноподобного фактора роста 1 
(IGF1) [16], ìиостатина (GDF8) [17], а 
также гипофизарно-специфического фак-
тора транскрипции (PIT1) [11]. При соот-
ветствующих полиìорфных вариантах пе-
речисленных генов регуляция ìетаболиз-
ìа направлена на увеличение потребления 
корìов и депонирование жировой ткани. 
гены, аллели которых ассоциированы с от-
ложениеì жировой ткани внутри ìышц, 
т. е. ìраìорностью ìяса, – гены тиреогло-
булина (TG) [18], диацилглицерол O-ацил-
трансферазы (DGAT1) [19], анкирина 
(ANK1) [20], кортикотропин-рилизинг 
горìона (CRH) [21]; гены, контролирую-
щие процесс постìортального протеоли-
за ìышечных волокон, ферìентов кальпа-
ин-кальпастатиновой систеìы, – CAPN1 
(большая субъединица μ-кальпаина) и 
CAST (кальпастатина) [13]. 

По ìнению ряда авторов, связь ìежду 
приведенныìи группаìи генов на уровне 
взаиìодействия продуктов их экспрессии 
выражена слабо. Полиìорфные варианты 
отдельных генов в пределах одной группы 
существенно не влияют на проявление 
признаков, находящихся под контролеì 
другой группы генов. èсключение состав-
ляют гены кальцийнейрина 1 (RCAN1), 
определяющего ìассу туши и содержание 
соединительной ткани (панель вкусовых 
качеств), и рецептора кортикотропин-ри-
лизинг горìона (CRHR1), влияющего на 
индекс ìраìорности, общий показатель 
нежности ìяса и вкусовые параìетры, 
связанные с прочностью ìиофибрилл. По-
этоìу ìаркерная селекция, направленная 
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Òàбëèцà 1. ðезультаты бонитировки животных сеìи заводских линий

Линия n Возраст при бонитировке, лет Сумма баллов по бонитировке
Саутхом Экстра 9 4,1±0,1 84,2±0,5
Илинмера Леда 14 4,0±0,8 82,3±1,0
Бриалхилл Сау 10 4,2±0,1 81,3±1,1
Макхери 10 3,7±0,2 80,0±1,0
Раймонда 3 3,6±0,1 79,67±1,33
Райкина 3 3,7±0,1 78,67±0,33
Проспектора 22 3,7±0,1 78,05±8,80

на совершенствование признаков одной 
категории, нейтральна по отношению к 
признакаì другой категории [22].

благодаря использованию ìетодов ге-
нетического тестирования для прогнози-
рования качества говядины аллели пере-
численных генов ìогут оказывать суще-
ственное влияние на отбор животных 
абердин-ангусской породы. îднако перед 
проведениеì ìолекулярно-генетических 
исследований необходиìо сфорìировать 
группы животных в зависиìости от их про-
исхождения и оценить присущие иì коли-
чественные характеристики. â связи с 
этиì целью данной работы стал анализ 
связи происхождения животных абер-
дин-ангусской породы с параìетраìи их 
экстерьера и динаìики ìассы тела. 

Ìàòеðèàëы è меòоды 
îбъектоì исследования стали живот-

ные абердин-ангусской породы ×П «àгро-
фирìа свитанок» Õарьковской области. 
генеалогические данные и данные о коли-
чественных показателях 71 животного, 
принадлежащего к сеìи заводскиì лини-
яì, собраны в 2013–2014 гг. Проведен 
анализ выборки коров из плеìенного 
ядра, в связи с этиì все животные в воз-
расте трех-четырех лет прошли бонити-
ровку по 100-балльной шкале согласно со-
ответствующей инструкции [23]. îценка 
динаìики роста проводилась по данныì 
контрольного взвешивания по ìассе тела 
животного при рождении, в 8, 12, 15 и 18 

ìесяцев, в два, три, четыре года, пять лет 
и старше. Полученные данные сравнива-
лись с характеристикаìи, представленны-
ìи в базе American Angus Association 
(n=15927) [24] и других источниках [25–
27]. Проведена проверка дат на соответ-
ствие закону норìального распределе-
ния. сравнение средних величин проводи-
лось с поìощью t-критерия стьюдента. 
äля анализа распределения данных ис-
пользовался критерий Пирсона χ2 [28, 29]. 
создание базы данных и расчеты выпол-
нены с поìощью програìì Microsoft Of-
fice Excel 2003 и Statistica 8.0 StatSoft for 
Windows.

Резуëüòàòы è обñуждеíèе
èсследуеìая выборка включала жи-

вотных сеìи заводских линий: саутхоì 
Экстра, èлинìера ëеда, бриалхилл сау, 
ìакхери, ðайìонда, ðайкина и Проспек-
тора. âсе животные составляют плеìен-
ное ядро, по результатаì бонитировки жи-
вотные трех линий были отнесены к классу 
элитарекорд (более 81 баллов по 
100-балльной шкале) и четырех линий – 
к классу элита (71–80 баллов) (табл. 1).

ìаксиìальную суììу баллов по бони-
тировке получили животные линии саут-
хоì Экстра – 84,2 ± 0,5 баллов, параìетры 
оценки которых статистически значиìо 
отличались от параìетров животных дру-
гих линий, наприìер от линии бриалхилл 
сау на 3 балла, или 3,5 % (p = 0,033). Õа-
рактеристики линии èлинìера ëеда сопо-
ставиìы с данныìи линии саутхоì Экстра.
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среднее значение ìассы тела живот-
ных при рождении в выборке в целоì со-
ставило 29,9 ± 0,6 кг и было значиìо ìень-
ше, чеì в группах абердин-ангусов сШà и 
Польши – 36,6 ± 0,1 кг [25], 36,5 ± 0,2 кг 
[26] (p<0,02). Значиìые различия ìежду 
заводскиìи линияìи по этоìу параìетру 
не наблюдаются.

Проведен анализ динаìики роста жи-
вотных всех линий (табл. 2). среднесуточ-
ный прирост ìассы тела соответствует пе-
риоду наиболее интенсивного роста жи-
вотного – от ìоìента рождения до 
200–240-дневного возраста. По этоìу по-
казателю различия ìежду линияìи отсут-
ствуют. åго значение соответствует верх-
ней границе типичного для породы диапа-
зона – 700–800 г [6, 10]. среднесуточный 
привес животных для всей выборки соста-
вил 784,3 ± 13,1 г. äля групп животных 
абердин-ангусской породы в сШà 
(n = 2305) этот показатель составил 
914,6 ± 0,8 г [25], в Польше (n = 310) – 
958,7 ± 4,7 г [26].

îценка динаìики роста животных по-
зволила установить две лучшие линии – 
èлинìера ëеда и саутхоì Экстра (рис. 1).

Животные линий èлинìера ëеда и са-
утхоì Экстра получили высокие баллы по 
бонитировке и характеризуются лучшиìи 

показателяìи прироста ìассы тела от ìо-
ìента рождения (32,2 кг и 32,1 кг) до 
18 ìесяцев (389,2 кг и 382,1 кг) и до четы-
рех лет (504,5 кг и 522,0 кг). ðазличия 
ìежду животныìи этих линий обнаружены 
по показателяì скорости прироста их ìас-
сы тела: до двухлетнего возраста ìассу 
быстрее набирают животные линии èлин-
ìера ëеда, после двух лет – саутхоì Экс-
тра.

При сравнении линий èлинìера ëеда и 
Проспектора установлены статистически 
значиìые различия ìежду показателяìи 
ìассы тела при рождении, в 8, 12, 15, 
18 ìесяцев, в два, три, четыре года, пять 
лет и старше (рис. 1). ó животных линии 
èлинìера ëеда отìечена большая ìасса 
тела, чеì у животных линии Проспектора в 
указанных точках проведения контроля в 
среднеì на 7–13 %, а после четвертого 
года жизни различие по абсолютной ìассе 
одного животного достигает 50–70 кг 
(p<0,02). àналогичные различия наблю-
даются ìежду линияìи саутхоì Экстра и 
ðайкина в пользу линии саутхоì Экстра. 
Преиìущество по показателяì ìассы 
тела животных линии саутхоì Экстра со-
ставило от 10 до 15 % в возрасте от 12 до 
18 ìесяцев – 30–40 кг, и четырех лет и 
старше и достигло 70–80 кг к пятоìу году 
жизни (p<0,05). Животные линий бриал-
хилл сау и ìакхери характеризуются 
поздниì набороì ìассы в возрасте после 
четырех лет – ìасса тела в возрасте пять 
лет и старше составила 626,3 кг и 650,3 кг. 
Животные линий Проспектора, ðайкина и 
ðайìонда обладали сходныìи параìетра-
ìи прироста ìассы тела.

àнализ динаìики ìассы животных ис-
следуеìой и аìериканской выборок [24] 
показал отсутствие статистически значи-
ìой разницы ìежду ниìи (df = 8, χ²ст. = 
= 11,07, χ²факт. = 9,52, p>0,05) (рис. 2).

Рèñ. 1. ìасса тела животных заводских линий èлин-
ìера ëеда (a), саутхоì Экстра (b) и Проспектора (с) 
в разных возрастах
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Рèñ. 2. ìасса тела животных абердин-ангусской по-
роды, представленных в базе American Angus Asso-
ciation [24] (а) и исследуеìой выборке (b) в разноì 
возрасте

â соответствии с литературныìи дан-
ныìи, ìасса тела животных в двухлетнеì 
возрасте (MW2) является ранниì предик-
тороì их ìассы в зрелоì возрасте (MW), 
при этоì рекоìендуется проводить кор-
рекцию показателя MW по MW2 [24].

â период с 8 ìесяцев до двух лет ìасса 
тела абердин-ангусов по данныì для обе-
их выборок удвоилась (рис. 2), и прирост 
составил 280 кг и 215 кг для животных аìе-
риканской и исследуеìой выборок. По-
добное увеличение ìассы тела связано с 
интенсивныì накоплениеì жировой ткани 
в разных частях тела [27]. èзвестно, что в 
период с 12 до 14 ìесяцев экспрессия ге-
нов C/EBPβ, PPARγ, CPT1β, отвечающих 
за ìетаболизì жирных кислот, достигает 
ìаксиìального уровня и снижается к 
16 ìесяцаì. äля выборки абердин-ангу-
сов в сШà с 9 до 12 ìесяцев ìасса тела 
увеличилась в среднеì на 130 кг (n = 16), и 
в последующие периоды увеличение ìас-
сы в среднеì составляло 40–50 кг (рис. 3) 
[27], при этоì индекс ìраìорности в тече-
ние периода с 8 до 16 ìесяцев увеличива-
ется в два раза с 270 до 548 единиц.

àнализ динаìики ìассы животных ис-
следуеìой и еще одной аìериканской 
[27] выборок показал отсутствие стати-

стически значиìой разницы ìежду ниìи 
(df = 3, χ²ст. = 7,82, χ²факт. = 1,12, p>0,05).

выводы
â изученной выборке животных абер-

дин-ангусской породы лучшиìи линияìи, 
которые характеризовались быстрыì и 
устойчивыì набороì ìассы тела до четы-
рехлетнего возраста и ìаксиìальныìи 
суììаìи баллов по бонитировке, явля-
лись линии саутхоì Экстра и èлинìера 
ëеда. При сравнении полученных данных с 
литературныìи установлено, что живот-
ные абердин-ангусской породы исследуе-
ìой и аìериканской выборок по динаìике 
роста сходны. такиì образоì, происхож-
дение животного и принадлежность его к 
определенной линии обуславливает от-
дельные количественные характеристики, 
что рекоìендуется учитывать перед про-
ведениеì генетического тестирования.
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Ìеòà. àнал³з зв’язку походження тварин 
абердин-ангуської породи з параìетраìи їх 
екстер’єру та динаì³ки ìаси т³ла. Ìеòодè. ге-
неалог³чний анал³з проведено з ìетою визна-
чення належност³ тварин до заводських л³н³й, 
зоотехн³чн³ ìетоди використано для оц³нки 
к³льк³сних характеристик тварин. Резуëüòà-
òè. ó досл³джен³й виб³рц³ абердин-ангус³в кра-
щиìи л³н³яìи, що характеризувались швидкиì 
³ ст³йкиì набороì ìаси т³ла до чотирир³чного 
в³ку ³ ìаксиìальниìи суìаìи бал³в за резуль-
татаìи бон³тування, є л³н³ї саутхоì åкстра й 

Іл³нìера ëеда. àнал³з отриìаних даних ³ пара-
ìетр³в абердин-ангус³в сШà (база American 
Angus Association) показав под³бну динаì³ку 
к³льк³сних характеристик тварин. вèñíовкè. 
Походження тварини обуìовлює її окреì³ к³ль-
к³сн³ ознаки, що рекоìендується враховувати 
перед проведенняì генетичного тестування.

Ключові слова: абердин-ангуська порода, ге-
нотип, оц³нка екстер’єру, ìаса т³ла.

GENEALOGICAL ANALYSIS OF QUANTITATIVE 
TRAITS IN ABERDEEN-ANGUS
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Aim. Analysis of animals’ origin within Aber-
deen Angus breed in relation to the parame-
ters of exterior and body weight dynamics. Me-
thods. Genealogical analysis was conducted to 
allocate the animals into appropriate lines; live-
stock 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 Ex-
tra 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 Asso-
ciation database) showed the similar pattern of 
animals’ quantitative characteristics. Conclu-
sions. The animal’s origin determines its indi-
vidual 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.

êанцерогенное влияние ионизирующих излучений (èè) привлекает в послед-
нее вреìя вниìание специалистов, разрабатывающих ìетоды профилакти-

ки рака [1–3]. âажный вклад в определение роли радиационного фактора в ге-
незе рака внесли эпидеìиологические исследования. âîЗ дает дефиницию 
эпидеìиологических исследований как «изучение распределения и детерìи-
нант этапов, связанных со здоровьеì … и приìенение такого изучения для конт-
роля за проблеìаìи здоровья» [4, 5]. «Приìенение для контроля…» по сути 
объясняет главную цель эпидеìиологии, а иìенно – повысить, защитить и вос-
становить здоровье населения.

Оглядові статті
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Òàбëèцà 1. èсследования, на основании которых впервые установлена связь ìежду воздействиеì 
ионизирующего излучения и развитиеì рака [1]

Авторы Онкологические 
заболевания

Радиационный фактор, 
характер выполняемых работ

Greenhow, 1859 Рак легкого Работа на урановых рудниках
Harting F.H.,

Hesse W., 1879
Рак легкого, кожи,  

гемобластозы
Работа на урановых рудниках (радий, торий)

Frieben, Albers-
Schonberg,  
1905–1914

Рак кожи Рентгенологи, радиотерапевты и работники, 
занятые в производстве рентгеновских трубок 

(рентгеновские лучи)
Martland et al.,  

1917–1929
Остеогенная саркома Работа на часовом заводе – покрытие цифер-

блата часов люминофором (радий)

öелью обзора явилось обобщение дан-
ных эпидеìиологических и цитогенетиче-
ских исследований, свидетельствующих о 
тоì, что ионизирующая радиация является 
одниì из этиологических факторов воз-
никновения рака.

îбширный экспериìентальный ìате-
риал и клинические наблюдения показали, 
что под влияниеì облучения злокачествен-
ные новообразования (ЗÍî) ìогут разви-
ваться практически во всех органах. При 
этоì ионизирующие излучения (èè) в за-
висиìости от их вида, режиìа воздействия 
(тотального или локального, однократного 
или фракционированного, острого или 
хронического) вызывают саìые разно-
образные опухоли и лейкозы [6].

Первые сведения о связи развития рака 
легкого с работой на урановых рудниках 
были опубликованы в 1859 г. Первые слу-
чаи рака кожи, индуцированные рентге-
новскиì излучениеì, были описаны не-
ìецкиì рентгенологоì Õ. Фрибеноì в 
1902 г., то есть уже через 6 лет после от-
крытия â.ê. ðентгеноì Õ-лучей. Íесколько 
позже появились данные о возникновении 
рака кожи у рентгенологов и радиологов. 
îдниì из распространенных в то вреìя 
источников облучения являлись часы со 
светящиìся циферблатоì. â 1929 г. опи-
саны случаи развития остеогенной сар-
коìы у работниц часового завода, которые 
покрывали циферблаты люìинофороì. 
îбычно при изготовлении таких часов 

использовали радий, что приводило к об-
лучению всего организìа, хотя на расстоя-
нии 1 ì от циферблата оно было в 10 000 
раз слабее, чеì на расстоянии 1 сì [6]. 
â 1950 г. зарегистрировано увеличение 
частоты лейкозов среди радиологов сШà. 
Íаблюдались случаи развития ЗÍî пряìой 
кишки, ìочевого пузыря после лучевой те-
рапии больных ракоì шейки ìатки [7]. 
ó работников, занятых в производстве 
рентгеновских трубок, также наблюдались 
случаи возникновения рака кожи (табл. 1) 
[1]. â гаìбурге в 1936 г. перед зданиеì 
ðентгеновского института был открыт па-
ìятник с надписью: «ðентгенологаì и ра-
диологаì всех наций…, пожертвовавшиì 
своей жизнью в борьбе против болезней 
своих ближних. îни героически про-
кладывали путь для эффективного и безо-
пасного приìенения рентгеновских лучей 
и радия в ìедицине. слава их бессìерт-
на». Íа паìятнике в алфавитноì порядке 
высечены иìена 169 человек, погибших к 
тоìу вреìени от ìучительных радиацион-
ных последствий.

систеìатическое тщательное изучение 
последствий воздействия èè на здоровье 
человека началось только в 50-е годы 
прошлого столетия, то есть через 5 лет по-
сле атоìной боìбардировки Õиросиìы и 
Íагасаки.

â настоящее вреìя широкое распро-
странение ядерных технологий привело к 
значительноìу расширению круга лиц, 
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под вергающихся радиационноìу воздей-
ствию. ê этой категории населения относят 
работников атоìной проìышленности, 
ликвидаторов последствий радиационных 
аварий на атоìных электростанциях, пред-
приятиях по обогащению и переработке 
ядерного топлива, жителей районов, за-
грязненных радионуклидаìи вследствие 
таких аварий.

было установлено, что облучение лю-
дей, занятых на подзеìной добыче по-
лезных ископаеìых (в частности, урановых 
руд), работающих в сфере действия èè в 
ìедицинских учреждениях, на саìолетах и 
службе контроля за пассажираìи в аэро-
портах, пограничных пунктах таìоженного 
контроля и т. д., ìожет являться причиной 
возникновения рака органов дыхания, 
кожи, геìобластозов и онкологических за-
болеваний других локализаций [1, 8].

îсобого вниìания исследователей за-
служивает ìонография ìоскалева Ю.è. 
[7], в которой автор детально и глубоко 
проанализировал результаты радиацион-
но-эпидеìиологических исследований и 
причинную связь возникновения рака ра-
диационного генеза различных локализа-
ций с характеристикой источников èè. 

âозникновение канцерогенных эффек-
тов èè исследователи связывают с радио-
чувствительностью различных органов и 
тканей. Íаприìер, органы дыхания явля-
ются уязвиìой ìишенью как при внешнеì, 
так и внутреннеì облучении – вдыхании 
радионуклидов в виде газа, аэрозолей, 
пыли, особенно соединений с низкой ра-
створиìостью, которые длительно задер-
живаются в паренхиìе легких. При этоì 
эпителий верхних дыхательных путей ве-
роятно является относительно радиоре-
зистентныì [7]. â эпидеìиологических ис-
следованиях, выполненных на когорте ра-
ботников первого в ðоссии предприятия 
атоìной проìышленности «ìаяк», ко-
торые подверглись воздействию плуто-
ния-239 и внешнего гаììа-облучения, 
установлен повышенный риск развития 

рака легкого [9]. При анализе риска разви-
тия отдельных гистологических типов рака 
легкого среди представителей данной ко-
горты обнаружена более выраженная связь 
аденокарциноìы и плоскоклеточного рака 
с инкорпорацией плутония-239. â этоì ис-
следовании также получены данные, сви-
детельствующие о важной роли эпигенети-
ческих ìеханизìов развития рака – ано-
ìального ìетилирования, в нарушении 
эпигенетической регуляции регуляторных 
генов канцерогенеза при облучении. 

â ìногочисленных исследованиях по-
казано, что природный источник излучения 
радон играет определенную роль в возник-
новении дополнительных случаев рака лег-
кого [10–12 и др.]. âысокая концентрация 
радона в жилых поìещениях и курение при 
сочетанноì воздействии на организì че-
ловека является более весоìой причиной 
рака легкого, чеì влияние на организì че-
ловека каждого из факторов в отдельности. 
â этоì отношении значительная роль при-
надлежит содержащеìуся в табаке 210ðо, 
поскольку излучаеìые иì α-частицы ìогут 
индуцировать в клетках легочной ткани в 
тысячи раз больше свободных радикалов 
по сравнению с хиìическиìи ìутагенаìи. 
считают, что радон и его производные 
играют роль инициаторов, а курение – про-
ìотора радиационного канцерогенеза. 

âоздействие радона на организì чело-
века рассìатривается как «преиìуще-
ственная причина возникновения онкоза-
болеваний» [12]. îднако до сих пор «эпи-
деìиологические исследования влияния 
радона на онкологическую заболевае-
ìость населения в óкраине не проводи-
лись» [11].

îтдельного вниìания заслуживают ра-
боты, в которых исследовалась связь воз-
никновения лейкозов с воздействиеì èè. 
Первые случаи повышенного риска разви-
тия лейкозов у лиц, переживших атоìную 
боìбардировку в Õиросиìе и Íагасаки, 
выявлены через 5 лет после облучения. 
Íаиболее высокая частота лейкозов отìе-
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чена у жителей Õиросиìы, облученных в 
дозе 1,0 гр [13].

â óкраине в 2008 г. у 1262 больных был 
выявлен хронический лиìфолейкоз (Õëë), 
а общая заболеваеìость составила 3,28 на 
100 000 взрослого населения [14]. среди 
110 тыс. участников ликвидации послед-
ствий аварии (óëПà) на ×ернобыльской 
атоìной электростанции (×àЭс) из 6 ре-
гионов óкраины обнаружена повышенная 
частота Õëë, особенно у лиц с докуìенти-
рованныìи значенияìи поглощенных доз 
свыше 100 ìЗв [15].

âыявлены клинические особенности 
течения Õëë радиационного генеза: более 
ìолодой возраст заболевших и агрессив-
ное течение болезни, ìенее эффективная 
противоопухолевая терапия [16].

åсли ранее роль èè в развитии Õëë от-
рицалась, то в последние годы вопросаì 
радиационной этиологии данного заболе-
вания стали уделять повышенное вниìа-
ние [17–20]. âозникновение дополнитель-
ных к спонтанноìу уровню случаев радио-
генных лейкозов относят к стохастическиì 
эффектаì. èх частота зависит от характе-
ристики облучения: вида èè, величины по-
глощенной дозы, ìощности и простран-
ственно-вреìенного распределения дозы. 
При развитии заболевания также иìеют 
значение пол, возраст, функциональное 
состояние органов и систеì, пролифера-
тивная активность клеток-ìишеней, нали-
чие и направленность действия сопут-
ствующих ìодифицирующих факторов.

óстановлена ассоциативная связь ìеж-
ду полиìорфныìи вариантаìи генов бел-
ков XRCC1, XPD, XRCC3 и возникновениеì 
Õëë у лиц, пострадавших вследствие ава-
рии на ×àЭс [16]. èсследована частота 
хроìосоìных аберраций стабильного типа 
в лиìфоцитах периферической крови 
больных лейкозаìи и жителей территорий, 
загрязненных радионуклидаìи в результа-
те аварии на ×àЭс [21]. ×астота стабиль-
ных аберраций хроìосоì – лучевых ìарке-
ров – у больных лейкозаìи была наиболее 

высокой: 12,6±1,42/100 лиìфоцитов. Íа 
начальноì участке кривой «доза-эффект» 
частоты лейкозов отìечают плато, протя-
женность которого возрастает со сниже-
ниеì ìощности дозы [22]. àвтор работы 
объясняет наблюдаеìый характер дозовой 
зависиìости частоты лейкозов теì, что в 
области ìалых доз èè превалируют про-
цессы репарации и элиìинации наиболее 
поврежденных клеток, а в области больших 
доз – кластерные повреждения, оксида-
тивный стресс, нестабильность геноìа, 
ведущие к усилению радиационных по-
вреждений, гибели и ìалигнизации клеток.

среди персонала производственного 
объединения «ìаяк» (ðоссия), подвергше-
гося облучению в дозах свыше 4,0 гр, уста-
новлен более короткий латентный период 
развития лейкозов (2–5 лет от начала об-
лучения) в отличие от ожидаеìого, рассчи-
танного на основании данных исследова-
ний когорты жертв атоìных боìбардиро-
вок городов Японии [23]. Эффекты 
«ранних» лейкозов связаны с ìассовой ги-
белью клеток и иìеют пороговый характер. 
Полагают, что интенсификация костноìоз-
гового кроветворения ограничивает по-
тенциал репаративных процессов, обу-
словливая более раннее развитие канце-
рогенных эффектов.

Печень – орган с ìедленно пролифери-
рующиìи клеткаìи, и поэтоìу радиацион-
но-индуцированные повреждения прояв-
ляются со вреìенеì. â течение длительно-
го периода было неясно, является ли 
печень радиорезистентныì органоì, в 
связи с чеì риск развития рака печени ра-
диационного генеза недооценивали. îд-
нако еще в прошлоì веке в экспериìенте 
[24] и в клинике [25] описаны случаи агрес-
сивного течения острой лучевой болезни, 
не поддающиеся традиционной терапии и 
несовìестиìые с жизнью вследствие ра-
диационного поражения паренхиìы пече-
ни. более высокая радиочувствительность 
печени отìечается при облучении всего 
органа [26].
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äостоверные данные о развитии рака 
печени радиационного генеза получены 
при обследовании больных, которыì в ìо-
лодоì возрасте с диагностической целью 
вводили рентгеноконтрастный препарат 
торотраст при спленопортографии. то-
ротраст – коллоидный препарат 232ThO2. 
содержащийся в неì торий является α-из-
лучателеì. êонцентрируется в ìононукле-
арных фагоцитах и остается в них на всю 
жизнь. 60 % препарата депонируется в пе-
чени, 30 % – в селезенке и 10 % – в красноì 
ростке костного ìозга. óстановлена пря-
ìая корреляция ìежду дозой облучения и 
частотой рака печени, латентный период 
развития которого составлял 20–25 лет 
[27]. îценка канцерогенного эффекта рент-
геноконтрастного препарата торотраста 
ìожет служить приìероì использования 
биоìаркеров в радиационно-эпидеìиоло-
гических исследованиях [28]. àнализ ìута-
ций в гене р53 и утраты гетерозиготности в 
локусе 17р в опухолях печени, индуциро-
ванных торотрастоì, позволил выявить со-
ответствующую делецию (характерную для 
облученных клеток). èз-за частых случаев 
возникновения радиогенного рака печени 
использование данного препарата в рент-
генологии было запрещено, однако и в 
 последующие десятилетия в литературе 
продолжали появляться сообщения о раз-
витии рака различных локализаций вслед-
ствие использования этого агента, что 
подтверждало радиационный характер он-
кологической патологии. â настоящее вре-
ìя ведущие онкологи óкраины утверждают, 
что этиология рака печени остается неиз-
вестной [29].

Заболеваеìость ракоì поджелудочной 
железы в óкраине в последние годы воз-
росла [29]. â связи с обильной васкуляри-
зацией поджелудочной железы течение за-
болевания иìеет выраженный агрессив-
ный характер. óже на ранних этапах 
развития опухоли ìетастазы обнаружива-
ются в регионарных лиìфатических узлах у 
90 % больных. äиагностика из-за поздней 

обращаеìости в большинстве случаев яв-
ляется запоздалой. îпределенное вреìя 
поджелудочную железу относили к радио-
резистентныì органаì [30]. Позже были 
описаны случаи увеличения частоты раз-
вития карциноì поджелудочной железы 
через 5 лет после терапевтического облу-
чения больных лиìфоìаìи и ракоì шейки 
ìатки. Злоупотребление алкоголеì спо-
собствовало повышению частоты развития 
радиогенного рака поджелудочной железы 
[31].

среди органов ìочевыделительной 
систеìы наиболее радиочувствительны 
почки с поздней реакцией на облучение, 
наиìенее – ìочеточники [26]. ó лиц, ко-
торых обследовали с использованиеì упо-
ìянутого выше препарата торотраста, впо-
следствии отìечалась повышенная часто-
та рака почек. îписаны случаи развития 
вторичных опухолей почек у онкологиче-
ских больных после терапевтического об-
лучения по поводу первичного рака печени 
[32].

Заболеваеìость населения óкраины 
первичныìи злокачественныìи новообра-
зованияìи костей составляет 1–1,5 % в 
структуре онкологической патологии (1–
1,2 случаев на 100 тыс. населения) [29]. 
îпухоли костей и ìягких тканей возникают 
при локальноì облучении, а опухоли дру-
гих локализаций, как правило, при тоталь-
ноì; при этоì исследователи придержива-
ются ìнения, что величина канцерогенной 
дозы локального облучения ìожет превы-
шать 10,0 гр [33]. â пролиферативноì 
 состоянии (в детскоì возрасте либо при 
заживлении перелоìов) радиочувстви-
тельность костной ткани повышается. Íаи-
более радиочувствительны пролифери-
рующие клетки в зонах роста костей.

óстановлена положительная корреля-
ция ìежду количествоì красного костного 
ìозга в костной ткани и частотой развития 
радиогенных опухолей. îстеосаркоìы 
чаще возникают в ìестах с большей плот-
ностью костных клеток и их предшествен-
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ников в красноì костноì ìозге. äля остео-
саркоìы характерен длительный латент-
ный период – порядка 10–20 лет после 
облучения.

èè является одниì из этиологических 
факторов риска развития рака грудной же-
лезы (ðгЖ) с латентныì периодоì 10 и бо-
лее лет [7]. ó больных, подвергавшихся не-
однократной рентгеноскопии органов 
грудной клетки, риск развития ðгЖ возра-
стал по ìере увеличения числа этих 
диагностических процедур.

îблучение здоровых органов и тканей в 
процессе лучевой терапии онкологических 
больных ìожет обусловить развитие вто-
ричного рака радиационного генеза [26, 
34, 35]. По данныì [36], до 10 % вторичных 
опухолей в зависиìости от пола и возраста 
онкологических больных развиваются 
 вследствие терапевтического облучения 
первичных ЗÍî. èспользование новейших 
технологий в радиационной онкологии по-
зволяет жестко форìировать дозные поля 
с ìиниìальныì захватоì норìальных тка-
ней, что гарантирует снижение частоты и 
тяжести постлучевых осложнений. îднако 
это не решает проблеìу преодоления ре-
зистентности опухолей [37].

После лучевой терапии 30 000 боль-
ных по поводу опухолей головы и шеи в 
20 % случаев развились вторичные опу-
холи [38]. Подавляющее большинство 
вторичных опухолей развивается в тканях 
и органах, которые обычно не защищают-
ся, но характеризуются высокиì рискоì 
радиационного канцерогенеза (напри-
ìер,  головной ìозг, соединительная 
ткань). следует учитывать, что ранние ре-
акции на облучение характерны для про-
лиферирующих быстро обновляющихся 
тканей [26]. îблучение органов, распо-
ложенных вне опухолевой ìишени, за-
частую носит гоìогенный характер, а 
средняя локальная доза на орган состав-
ляет всего лишь несколько грей. èìенно 
в этих органах ìеханизìы радиационного 
канцерогенеза играют доìинирующую 

роль. Íаиболее критическиìи органаìи 
при облучении в диапазоне низких доз яв-
ляются легкие, желудок, кишечник, груд-
ная железа, головной ìозг, ìягкие ткани, 
особенно у пациентов детского возраста. 
âажную роль играет также оценка степе-
ни гетерогенности распределения дозы 
èè в указанных критических органах и 
тканях. ó детей риск развития вторичной 
опухоли после лучевой терапии возраста-
ет в 19 раз [39]. â исследовании [40] 
установлено, что у детей через 9 лет по-
сле лучевой терапии диагностирована 
вторичная глиоìа. Íаиболее существен-
ныì фактороì риска явилась величина 
поглощенной дозы при облучении участ-
ков головного ìозга, в которых впослед-
ствии развились опухоли. ìаксиìальная 
степень канцерогенного риска отìеча-
лась, когда средняя доза на головной 
ìозг превышала 30,0 гр. â цитируеìой 
работе отìечается также значительный 
риск развития вторичной глиоìы у детей, 
получавших курс лучевой терапии в воз-
расте до 5 лет, что авторы связывают с 
высокой радиочувствительностью клеток 
головного ìозга растущего организìа.

После проведения лучевой терапии в 
детскоì возрасте в течение первых десяти 
лет развиваются, в основноì, лейкозы, а в 
более отдаленные сроки – солидные опу-
холи. ê фактораì, влияющиì на величину 
канцерогенного риска, относят значение 
поглощенной дозы излучения и характер ее 
распределения, а также параìетры объе-
ìа ìишени.

îбозначено, по крайней ìере, не ìенее 
трех различных ìеханизìов радиационно-
го канцерогенеза, ответственных за разви-
тие вторичных опухолей после лучевой 
 терапии, зависиìых от возраста и пола он-
кологических больных, пространствен-
но-вреìенного распределения дозы облу-
чения, специфических особенностей и 
биологии опухоли, а также от хронического 
воспаления [26].
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ðиск развития вторичной опухоли по-
сле лучевой терапии ìожет повышаться за 
счет дополнительного воздействия канце-
рогенов или генетической предрасполо-
женности, которая определяется характе-
роì генной ìутации; наприìер, ìутации в 
гене Rb (развитие ретинобластоìы и остео-
саркоìы), BRCA1 (ðгЖ, рак яичников) 
[41].

Íеобходиìо проведение исследований 
с целью оценки риска развития вторичного 
рака в зависиìости от ìетодов лучевой те-
рапии, особенно при конфорìноì и ìоду-
лированноì по интенсивности облучении 
[37, 42].

ìногие загрязнители окружающей 
среды, в тоì числе оксиды азота, ìогут ча-
стично угнетать процессы пострадиацион-
ного восстановления, теì саìыì повышая 
риск развития рака радиогенного генеза 
[43, 44]. Поэтоìу расчеты рисков влияния 
ìалых доз èè должны проводиться с уче-
тоì влияния синергизìа при дополнитель-
ноì воздействии хиìических соединений, 
ìеталлов и т. д.

такиì образоì, анализ данных эпиде-
ìиологических исследований свидетель-
ствует о тоì, что воздействие èè на уровне 
геноìа, клеток, тканей, органов и организ-
ìа человека в целоì ассоциирует с повы-
шениеì частоты онкологических заболе-
ваний. îднако существуют определенные 
сложности проведения радиационно-эпи-
деìиологических исследований. Этот факт 
был отìечен на 58 сессии Íаучного коìи-
тета îîÍ по оценке действия атоìной ра-
диации, которая состоялась в ìае 2011 г.  
в âене и была посвящена актуальныì  
проблеìаì радиационной безопасности 
[45]. 

îсновное вниìание было уделено 
изìененияì стохастической природы в об-
ласти воздействия ìалых доз и ìалых 
ìощностей доз и теì неопределенностяì, 
которые сопровождают проведение ра-
диационно-эпидеìиологических исследо-
ваний.

ê вышеуказанныì неопределенностяì 
следует в первую очередь отнести:

– необходиìость продолжительного 
наблюдения за экспонированной когортой 
в связи с длительныì латентныì периодоì 
ìежду облучениеì и клиническиì прояв-
лениеì опухолевой патологии;

– достоверность систеìы регистрации 
причин сìертности;

– сложность оценки величины суììар-
ной дозы облучения и ее пространствен-
но-вреìенного распределения для каждо-
го индивидууìа;

– выбор адекватной группы сравнения; 
наприìер, при анкилозирующеì спонди-
лите часто наблюдаются изъязвления сли-
зистой толстой кишки, что увеличивает 
частоту рака. ó больных с гипертиреозоì 
повышен риск развития лейкоза и т. д. Эти 
наблюдения необходиìо учитывать при 
оценке отдаленных стохастических эффек-
тов у облученных лиц [46].

èсточникаìи неопределенностей ìо-
гут быть также дефекты дозиìетрических 
изìерений, некоторые ìетодические не-
достатки публикаций ìеждународного ко-
ìитета по радиационной защите, несовер-
шенство предлагаеìых дозиìетрических 
ìоделей и концепций, недостаточные 
выборки и статистическая ìощность ис-
следований и др. â ряде случаев радио-
биологические исследования служат един-
ственной основой для интерпретации эпи-
деìиологических данных.

согласно совреìенныì представлени-
яì, нарушение стабильности и сбаланси-
рованности геноìа человека под  влияниеì 
облучения ìожет привести к аноìальной 
дифференциации и злокачественной 
транс форìации клеток. Íакопление хро-
ìосоìных аберраций в клеточных популя-
циях ìожет инициировать беспрерывную и 
саìоподдерживающуюся изìенчивость, 
являющуюся потенциальныì фактороì 
радиационного канцерогенеза.

Поскольку для выявления онкологиче-
ских заболеваний в области действия 
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ìалых доз èè необходиìы широкоìасш-
табные эпидеìиологические исследова-
ния, то обоснованно предлагается исполь-
зовать цитогенетические показатели – 
хроìосоìные аберрации в лиìфоцитах 
периферической крови (ëПê) человека как 
«золотой стандарт» биологической дози-
ìетрии [47–49], так и в качестве доклини-
ческого ìаркера возникновения рака у кон-
кретного индивида [50, 51]. åще в 1914 г. 
неìецкий биолог т. бовери предложил ги-
потезу «ìишени», согласно которой «при-
чиной развития опухолей являются по-
вреждения особо чувствительных структур 
клетки – хроìосоì». Эти повреждения ìо-
гут проявляться в виде утраты части гене-
тической инфорìации, появления ошибоч-
ной или дополнительной инфорìации в 
структуре äÍê. гипотеза т. бовери, более 
известная как теория онкогена, лежит в ос-
нове совреìенных представлений о ìеха-
низìе канцерогенеза.

×асть аберраций обìенного типа, на-
приìер дицентрические и кольцевые хро-
ìосоìы, ответственные за гибель клеток. 
транслокации, инверсии стабильны в ряду 
клеточных поколений и ìогут давать клоны 
предраковых клеток [52, 53]. â работе [54] 
изучено влияние профессионального об-
лучения на уровень спонтанных цитогене-
тических повреждений в лиìфоцитах кро-
ви работников, связанных с переработкой 
и утилизацией радиоактивных веществ. 
îбнаружено достоверное увеличение чис-
ла аберрантных лиìфоцитов с 3 и более 
ìикроядраìи. â исследовании [55] уста-
новлена ассоциация ìежду повышенной 
частотой хроìосоìных аберраций в лиì-
фоцитах крови 1455 пациентов и рискоì 
развития рака.

с учетоì данных литературы и соб-
ственного ìноголетнего опыта ìы обосно-
ванно считаеì, что наиболее плодотвор-
ныì является коìплексный подход к изуче-
нию проблеìы радиогенного рака: анализ 
данных радиационно-эпидеìиологиче-
ских исследований, подкрепленный аргу-

ìентаìи, полученныìи в лабораторных ус-
ловиях. Íиже ìы приводиì результаты 
выполненного наìи цитогенетического об-
следования участников ликвидации по-
следствий аварии (óëПà) на ×ернобыль-
ской àЭс (×àЭс) с оценкой интегрального 
показателя лучевого повреждения орга-
низìа – хроìосоìных аберраций в наибо-
лее радиочувствительных клетках челове-
ка – лиìфоцитах крови (табл. 2) [56].

óстановлено, что несìотря на отдален-
ные сроки цитогенетического обследова-
ния и связанную с этиì элиìинацию значи-
тельной части лучевых ìаркеров (в тоì 
числе дицентриков, центрических колец) 
из циркулирующего пула периферической 
крови, только в группе ликвидаторов со 
ЗÍî сохраняется зависиìость «доза-эф-
фект» для цитогенетических показателей – 
коэффициенты корреляции дицентриче-
ских хроìосоì и центрических колец с до-
зой облучения составляют 0,59 и 0,56, 
соответственно (табл. 2). Это значительно 
превышает значения соответствующих 
коэффициентов в группах óëПà с заболе-
ванияìи неонкологической природы. та-
киì образоì, полученные цитогенетиче-
ские данные указывают на радиогенный 
характер рака, развившегося у лиц, облу-
ченных вследствие аварии на ×àЭс.

Проявление генетической нестабиль-
ности у потоìков облученных клеток в 
связи с доìинирующей ролью генных и 
хроìосоìных ìутаций в индукции опухо-
лей, в тоì числе вторичных, свидетель-
ствует о значении «эффекта прохожего» 
или «bystander effect» в развитии радиа-
ционного канцерогенеза [57]. Это фено-
ìен, при котороì в клетках, непосред-
ственно не подвергнутых облучению, обна-
руживаются повреждения. â свою очередь, 
это ìожет свидетельствовать о тоì, что 
при воздействии èè даже в ìалых дозах 
риск развития канцерогенеза в отдален-
ные сроки после облучения на единицу 
дозы за счет развития радиационно-инду-
цированной нестабильности геноìа у по-
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Òàбëèцà 2. êоэффициенты корреляции цитогенетических показателей с докуìентированной дозой 
облучения óëПà на ×àЭс и заболеванияìи различных классов

Цитогенетический показатель на 100 клеток
Коэффициенты корреляции,

классы заболеваний*
1 2 3 4 5

Частота клеток с аберрациями, % 0,442 0,198 0,290 0,172 0,220
Общая частота аберраций хромосом 0,412 0,166 0,174 0,176 0,146
Частота хроматидных аберраций -0,097 0,191 0,194 -0,149 0,078
Частота хромосомных аберраций 0,572 -0,027 0,262 0,206 0,153
Частота парных фрагментов 0,224 -0,004 0,209 0,159 0,107
Частота ацентрических колец 0,385 -0,168 0,023 -0,010 -0,072
Частота центрических колец 0,561 -0,215 -0028 -0,010 -0,105
Частота дицентриков 0,594 0,152 0,094 0,100 0,110
Частота аномальных моноцентриков -0,188 -0,020 0,375 0,167 0,158

П р и ì е ч а н и е . * êлассы заболеваний: 1 – ЗÍî; 2 – заболевания нервной систеìы; 3 – заболевания систеìы 
кровообращения; 4 – заболевания органов пищеварения; 5 – другие заболевания.

тоìков облученных и необлученных клеток 
ìожет быть значительно выше, чеì при 
воздействии более высоких доз [58].

следует отìетить, что эпидеìиология 
рака на основании данных post factum дает 
обобщенную оценку реализации вероятно-
сти развития этой патологии. При этоì не 
учитывается индивидуальная радиацион-
ная чувствительность (èð×) конкретного 
человека. Этот пробел ìожно преодолеть 
благодаря использованию арсенала био-
ìаркеров, приìеняеìых в эпидеìиологии, 
а также оценке èð× с поìощью цитогене-
тического ìетода G2-radiation sensitivity 
assay, по крайней ìере, для лиц, занятых в 
сфере действия èè [59].

ðасширение экологического потен-
циального риска техногенного характера 
предполагает дальнейшее усовершен-
ствование законодательства óкраины в от-
ношении ìероприятий, направленных на 
защиту права на личную экологическую, в 
тоì числе радиационную, безопасность 
[60].

выводы
àнализ данных эпидеìиологических и 

цитогенетических исследований свиде-
тельствует о тоì, что ионизирующая ра-

диация является одниì из этиологических 
факторов развития рака. ðадиационное 
воздействие на организì человека в диа-
пазоне ìалых доз является канцерогенно 
небезопасныì и с учетоì сложившейся ра-
диоэкологической ситуации в óкраине 
 вследствие ×ернобыльской катастрофы 
диктует необходиìость усовершенствова-
ния стратегии эффективной первичной 
профилактики радиогенного рака на инди-
видуальноì уровне и оказания соответ-
ствующей адресной ìедицинской поìощи 
с использованиеì результатов цитогене-
тического обследования.
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Інститут експериìентальної патолог³ї, онколог³ї  
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ÍàÍ óкраїни 
óкраїна, 03022, ì. êиїв, вул. âасильк³вська, 45 
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ìета огляду – узагальнення даних еп³деì³оло-
г³чних та цитогенетичних досл³джень, як³ св³д-
чать про те, що ³он³зуюча рад³ац³я є одниì з ет³о-
лог³чних фактор³в виникнення раку. âеликий 
експериìентальний ìатер³ал та кл³н³чн³ спо-
стереження показали, що п³д впливоì опро-
ì³нення злояк³сн³ новоутворення ìожуть ви-
никати практично у вс³х органах ³ тканинах 
залежно в³д їх рад³очутливост³. багато забруд-
нювач³в довк³лля, у тоìу числ³ оксиди азоту, ìо-
жуть пригн³чувати процеси п³слярад³ац³йно-
го в³дновлення, п³двищуючи ризик виникнення 
раку рад³ац³йного ґенезу. îск³льки для вияв-
лення онколог³чних захворювань за д³ї ìалих 
доз  опроì³нення необх³дн³ широкоìасштаб-
н³ еп³деì³олог³чн³ досл³дження, то обґрунтова-
но пропонується використовувати хроìосоìн³ 
аберац³ї у л³ìфоцитах периферичної кров³ лю-

дини як «золотий стандарт» б³олог³чної дозиìе-
тр³ї, так ³ в якост³ докл³н³чного ìаркера виник-
нення раку у конкретного ³ндив³да. àкцентуєть-
ся увага на тоìу, що розширення еколог³чного 
потенц³ального ризику техногенного характеру 
передбачає подальше удосконалення законо-
давства óкраїни стосовно захисту права ³ндив³-
да на рад³ац³йну безпеку. 

Ключові слова: ³он³зуюче випроì³нюван-
ня, рак, еп³деì³олог³я, цитогенетичн³ ефекти, 
рад³о чутлив³сть хроìосоì.

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 etio-
logical 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 radia-
tion recovery processes, thereby increasing the 
risk of radiation cancer genesis. Since to reveal 
cancer within low-dose irradiation effects large-
scale epidemiological studies are needed, then 
well-founded conjecture is to use chromosome 
aberrations in human peripheral blood lympho-
cytes as the «gold standard» of biological do-
simetry and as a preclinical marker of cancer in 
a particular individual. Attention is drawn to the 
fact that the expansion of the environmental po-
tential risk of technological nature suggests fur-
ther improvement of Ukraine legislation relative 
to measures at protecting the rights of the indi-
vidual to radiation safety.

Keywords: ionizing irradiation, cancer, epide-
miology, cytogenetic effects, radiosensitivity of 
chromosomes.
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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 лимфактора внешней среды. Результаты. Новое зна
ние о природе и механизмах экологогенетического «устройства» компонентов про
дуктивности позволяет прогнозировать эффекты взаимодействия «генотипсреда», 
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, экологогенетическая 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 изза того, что нет
никаких доказательств, подтверждающих, что в генетических
экспериментах измеряется первичное действие генов»

(г. êэксер [1], с. 61)

«К сожалению, у современных генетиков нет мостов с практиче
ской селекцией»

(ì.â. êелдыш [2], C. 63)

введеíèе. Îñíовíые пàðàдèãмы íàñëедовàíèя
«Парадигìа устанавливает те первичные отношения, в соответствии с ко-

торыìи форìулируются аксиоìы, определяются понятия, протекают 
разìышления и строятся теории» [3]. «сìены парадигì – это исторические 
революции в науке» [4].

â XIX и XX веках в истории биологии происходила сìена парадигì, выра-
жающих представления о природе биологических процессов, лежащих в осно-
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ве наследственности и изìенчивости ор-
ганизìов. äо появления генетики суще-
ствовали организìоцентрическая (ÎцП) и 
видоцентрическая (вцП) парадигìы. â ÕÕ 
веке к ниì добавились геноцентрическая 
(гцП) и эпигенетическая (эгП) пара-
дигìы. îсобо выделиì биосфероцентри-
ческую парадигìу жизни (бцПж) â.è. âер-
надского [5]. Íазванные парадигìальные 
установки – коìплексные концеп ции, они 
не являются полностью взаиìоисключаю-
щиìи, но каждая из них позволяет давать 
неидентичные интерпретации одниì и теì 
же явленияì и процессаì природы. îни 
акцентируют вниìание на тех или иных 
представлениях о предìете, которые 
складывались в прошлоì и складываются 
сейчас в научноì сознании есте-
ствоиспытателя. так, «согласно îöП, на-
следственность – это воспроизводство 
потоìкаìи признаков родителей («подоб-
ное порождает подобное»), т. е. наслед-
ственность рассìатривалась как последо-
вательность в череде поколений онтогене-
тических процессов, форìирующих во 
вреìени ткани, органы и другие струк-
туры, из которых состоит целостный орга-
низì. â раìках îöП – наследственность 
это слитное свойство, присущее организ-
ìу как целоìу, а не отдельныì его частяì 
[5].

Íа рубеже XIX–ÕÕ веков возникла но-
вая концепция наследственности – ìенде-
лизì, исследующая дискретные факторы 
наследственности, т. е. возникла гöП.

Íаиболее универсальна бöПЖ – пара-
дигìа жизни â.è. âернадского, сфорìу-
лированная иì в раìках учения о биосфе-
ре и живоì веществе Планеты. Íа наш 
взгляд, саìая существенная часть этой па-
радигìы – особая роль пространственных 
(геоìетрических) свойств живого веще-
ства Планеты. â частности, âернадский 
особо выделил роль сиììетрии и диссиì-
ìетрии органических ìолекул. äругиìи 
словаìи, сиììетрия и диссиììетрия ор-

ганических ìолекул рассìатривается иì 
не как отдельное свойство растения или 
животного, а как фундаìентальная харак-
теристика живого вещества, адекватная 
такиì понятияì как ìатерия или энергия. 
бöПЖ в единоì реестре рассìатривает 
геоìетрию живого вещества и диссиììет-
рию его ìолекул, принципы сиììетриза-
ции на разных уровнях организации при-
родных тел, начиная с атоìного и ìолеку-
лярного и кончая планетарныì, включая 
при этоì также всю совокупность био-
сферных процессов. такой подход исклю-
чает противопоставление внутреннего и 
внешнего и рассìатривает в раìках бöПЖ 
единый процесс реализации жизненной 
програììы.

Ñеëекцèя ðàñòеíèй
селекция растений – набор технологий 

и ìетодов создания новых сортов и гибри-
дов растений, обладающих нужныìи эко-
ноìически значиìыìи свойстваìи. â эн-
циклопедиях и словарях обычно указыва-
ют, что теоретической основой селекции 
является генетика, хотя возраст селекции 
исчисляется несколькиìи тысячелетияìи, 
а возраст генетики лишь недавно перева-
лил за 100 лет. Это несоответствие позво-
ляет подобрать из истории селекции до-
статочное число приìеров, из которых 
следует, что выдающиеся успехи селекции 
были достигнуты задолго до появления 
ìенделизìа и, отнюдь, не в раìках гöП.

так в 1852 г. ëуи âильìорен предложил 
проводить оценку сахарной свеклы по 
коìплексу хозяйственно-ценных свойств 
(с последующиìи гибридизацией и отбо-
роì) не по средниì величинаì признаков 
популяций, а у индивидуальных потоìств. 
Это позволило еìу создать совершенно 
новый тип растений, ранее не известный в 
природе. åсли содержание сахара в кор-
нях у исходных популяций варьировало в 
пределах 6–8 %, то у вновь отобранных ин-
дивидуальных потоìств содержание саха-
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ра достигло 14–16 % [6]. Этот уровень 
фактически сохраняется и поныне. â своих 
представлениях âильìорен ориентиро-
вался на îöП наследования. следует под-
черкнуть, что это выдающееся достижение 
селекции растений произошло за полтора 
десятилетия до начала опытов г. ìенделя 
и за полвека до рождения генетики.

Две пàðàдèãмы ãеíеòèкè
â совреìенной генетике существуют 

две базовых парадигìы: гöП и ЭгП. Íе-
давно их сложное противостояние ìы по-
старались строго описать [7]. Первая счи-
тает гены, образно говоря, «диктатораìи» 
(генералаìи), отдающиìи «коìанды» 
признакаì, которые согласно «приказу» 
проявляют определенное качество (каче-
ственные признаки), или определенную 
величину или число (количественные при-
знаки). строгое и бескоìпроìиссное сле-
дование одной из парадигì порождает в 
головах исследователей ìифологическое 
ìышление. Íаприìер, некоторые упор-
ные сторонники гöП заявляют, что едини-
цей эволюции является ген (последова-
тельность äÍê) [8], а не популяция, как это 
следует из теории ìикроэволюции. â иì-
пактных научных журналах публикуются 
работы типа [9, 10], пропагандирующие 
«ìолекулярную» селекцию растений. Íе-
которые традиционные и ìолекулярные 
генетики, к сожалению, забывают о тоì, 
что сложные свойства продуктивности и 
урожая не наследуются, подобно простыì 
ìенделевскиì признакаì, а развиваются 
в тесноì взаиìодействии с ìеняющиìися 
в течение суток, недель, ìесяцев лиìити-
рующиìи фактораìи внешней среды, к 
тоìу же на фоне дифференциальной ак-
тивности генов на разных фазах развития 
растений.

Í.è. âавилов еще в 1935 г. писал: «ìы 
не будеì удивлены, если основательное 
изучение наследственности количествен-
ных признаков приведет к коренной реви-

зии упрощенных ìенделистических пред-
ставлений» [11, C. 275]. ê сожалению, се-
годня «упрощенные ìенделистические 
представления» лежат в основе тради-
ционной (ìенделевской), биоìетриче-
ской и ìолекулярной ветвей генетики.

åще в начале 70-х годов прошлого века 
акад. â.à. Энгельгардт призывал разви-
вать интегратизì – путь от простого к 
сложноìу в познании явлений жизни [12]. 
îн понял, что классический редукцио-
низì, господствующий в биологии и се-
годня (гöП – это итог редукционизìа в 
 генетике), не способен создать ìетоды 
точного управления сложныìи биосисте-
ìаìи – организìаìи, популяцияìи, фито-
ценозаìи, биогеоценозаìи, ландшафта-
ìи, биосферой.

àкад. П.ê. àнохин [13] уже давно сфор-
ìулировал важнейшее свойство систеì: 
«öелое, или систеìа, обретает свои соб-
ственные принципы организации, не пере-
водиìые на принципы и свойства тех от-
дельных коìпонентов и процессов, из ко-
торых она форìируется».

èзвестный ìолекулярный генетик гюн-
тер стент еще в 1974 г. предупреждал: 
«Поиски «ìолекулярного» объяснения 
сознания являются напрасной тратой вре-
ìени, поскольку физиологические про-
цессы, ответственные за это ощущение, 
задолго до того, как будет достигнут ìоле-
кулярный уровень, распадутся до орди-
нарных рабочих реакций, не более удиви-
тельных, чеì процессы, происходящие, 
наприìер, в печени [14, C. 524]. теì 
саìыì стент дал прекрасную иллюстра-
цию известноìу тезису à. сент-äьерди: 
«îдниì из основных принципов жизни яв-
ляется «организация»: ìы пониìаеì под 
этиì, что при объединении двух вещей 
рождается нечто новое, качества которого 
не аддитивны и не ìогут быть выражены 
через качества составляющих его коìпо-
нент» [15, C. 41]. ðаботы сент-äьерди под-
черкнули важность изучения неаддитив-
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ных эффектов взаиìодействия коìпонент 
сложной систеìы, так называеìых эмеð-
джеíòíых (заново возникающих) ñвойñòв. 
èìенно существование таких свойств 
обусловило необходиìость разделить 
биологию на несколько уровней организа-
ции. Íа каждоì более высокоì уровне 
возникают новые эìерджентные свой-
ства, коòоðых íе быëо вообще на более 
низкоì уровне организации. Íаприìер, 
популяционная генетика изучает эìер-
джентное свойство популяции – частоту 
конкретного аллеля в данной популяции. 
Этого свойства íеò вообще на уровне 
классической ìенделевской генетики при 
проведении парных скрещиваний.

â последнее вреìя бурно развивается 
ЭгП, отрицающая ìногие базовые поло-
жения гöП. так тоìас и др. [16] показали, 
что ìногие факты совреìенной физиоло-
гии растений несовìестиìы с гöП. Õард 
обрисовал наступающую эру эпигенетики 
[17]. Продолжается критика редукциониз-
ìа [18, 19, 20], показана эпигенетическая 
феноìенология у условных доìинантных 
ìутантов дрозофилы [21], продолжает 
развиваться синергетика [22], показаны 
эпигенетические феноìены, определяю-
щие сложные свойства организìов [23], 
выдвинута гипотеза о ìеханизìе инициа-
ции ìалыìи ðÍê ìетилирования äÍê de 
novo и аллельного исключения [24].

век эпèãеíеòèкè – век эгП

«Только со смертью догмы 
начинается наука» 

(г. галилей)

ìногие биологи называют XXI век – ве-
коì эпигенетики. б.Ф. âанюшин [25] под-
черкивает: «Íельзя забывать, что у орга-
низìов существуют ìощные регулятор-
ные элеìенты (в геноìе и на уровне 
клетки), которые контролируют работу ге-
нов. Эти сигналы накладываются на гене-
тику и часто по-своеìу решают «быть или 

не быть». äаже саìая отличная генетика 
ìожет вовсе не реализоваться, если эпи-
генетика будет неблагополучной. По обра-
зноìу выражению П. и ä. ìедаваров «ге-
нетика предполагает, а эпигенетика 
располагает».

ê концу ÕÕ века генетикаì были извест-
ны следующие эпигенетические ìеха-
низìы и феноìены: ìетилирование äÍê и 
ацетилирование гистонов, приводящие к 
наследованию эпигенетических феноìе-
нов (генотрофы à. äаррента [26], никоти-
нотрофы å. богдановой [27] и т. п.). были 
известны эпигенетические феноìены: 
дифференциальная активность генов в он-
тогенезе [28], длительные ìодификации 
[29], генетическая ассиìиляция [30], ìик-
соплоидия [31], параìутации [32], роди-
тельский иìпринтинг, эпигенетическая 
детерìинация пола, инактивация Õ-хро-
ìосоìы [33], наследование белков-прио-
нов [34], «сигнальная наследственность» 
[35]. â 2004 г. открыты эпигенетические 
ìеханизìы яровизации [36, 37], в 2012 г. – 
эпигенетические ìеханизìы ìоногаìии 
степных полевок [38].

сегодня ìы знаеì, что первый (низ-
ший) уровень организации наследствен-
ности – структура äÍê, открытая в 1953 г. 
ä. óотсоноì и Ф. êрикоì и неìедленно 
превращенная в идеализированную ико-
ну – управляет отнюдь не всеìи признака-
ìи, свойстваìи и процессаìи в орга-
низìе. å.ä. свердлов пишет: «óчебники 
рассìатривают процесс репликации äÍê 
как систеìатическое движение äÍê-поли-
ìеразы вдоль одной линейной цепи äÍê, 
выстроенной подобно линии железной до-
роги. то же саìое относится и к транскрип-
ции, осуществляеìой ðÍê-полиìеразой. 
создается впечатление, что геноì – это 
открытая книга, готовая для чтения. îдна-
ко это не так. êнига закрыта, запечатана и 
запакована. более того, все записано не 
просто на страницах этой книги. Функцио-
нирование äÍê зависит от ìногоступенча-
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той передачи инфорìации разного рода. 
îно не саìыì простыì образоì связано с 
ее последовательностью» [39, C. 498].

следующий уровень структурной орга-
низации наследственного ìатериала – 
хроìосоìы. «Íе надо дуìать, что этот клу-
бок ìожет быть понят на основе идеальной 
двойной спирали» [39, C. 498]. с.à. ëав-
ров и å.â. ìавродиев [40] подчеркивают: 
«âеществоì наследственности у эукариот 
является не äÍê как таковая, а хроìатин – 
сложный коìплекс äÍê и ряда белков, в 
числе которых гистоны и их аналоги – не-
гистоновые хроìатиновые белки, а также 
факультативные составляющие – транс-
крипционные факторы и коìпоненты 
 систеì транскрипции, репликации äÍê и 
репарации (субъединицы ðÍê и äÍê-по-
лиìераз, коìпоненты кинетохора, топо-
изоìеразы, телоìеразы, белки ядерной 
оболочки и ìногие другие (в хроìосоìе 
содержание белков в 2 раза больше, чеì 
äÍê, авторы). îсновной структурный эле-
ìент хроìатина всех эукариот – нуклеосо-
ìа. Это коìплекс из восьìи гистонов – по 
две ìолекулы четырех различных типов. 
гистоны форìируют глобулярную структу-
ру (кор), на которую «наìотана» äÍê, при-
ìерно 140 пар нуклеотидов (или 1,7 обо-
рота) на нуклеосоìу».

Íа уровне хроìосоì работают систеìы 
дифференциальной активности генов, 
обеспечивающие тканевое разнообразие 
у каждой особи, экологически индуциру-
еìые гены, продуцирующие белки тепло-
вого, холодового и других шоков [41], аце-
тилирование гистонов, регулирующее 
вреìя цветения и другие эпигенетические 
процессы, обеспечивающие онтогенез 
[42].

следующий уровень организации на-
следования и реализации свойств в онто-
генезе – эпигенетический (известные эпи-
генетические феноìены перечислены 
выше). теорию эпигенов для фагов и виру-
сов развил ð.Í. ×ураев [43], он же создал 

экспериìентальную ìодель искусствен-
ного эпигена [44]. â 2005 г. вышли две ка-
питальных коллективных ìонографии по 
эпигенетической наследственности и 
изìенчивости у растений [45, 46]. Эпиге-
нетические («надгенетические» или «реа-
лизационные») феноìены не связаны с 
изìененияìи структуры генов и очень ши-
роко распространены в ìире растений 
[47, 48].

óникальное открытие асиììетриче-
ской изìенчивости (или флуктуирующей 
асиììетрии, Фà) было сделано б.ë. àста-
уровыì в конце 1920-х гг. при анализе на-
следования гоìеозисной ìутации 
«tetraptera» у Drosophila melanogaster 
[49]. óченик и соратник б.ë. àстаурова, 
â.à. струнников назвал открытый эпиге-
нетический феноìен «третья изìенчи-
вость» в дополнение к уже известныì 
двуì – генотипической и экологической 
(ìодификационной) изìенчивостяì [50]. 
à.г. âасильев в своей заìечательной книге 
[51] очень точно описал ìеханизì Фà: 
«Проявление реализационной изìенчиво-
сти (форìирующей Фà, авторы), которая 
не связана ни с генотипоì, ни с условияìи 
внешней среды … обусловлено ìеханикой 
развития. äанное явление пряìо указыва-
ет на отсутствие однозначной связи ìежду 
генаìи и дискретныìи вариацияìи при-
знаков и хорошо согласуется с представ-
ленияìи о существовании эпигенетиче-
ской систеìы, которая порождает такого 
рода внутрииндивидуальную изìенчи-
вость» (с. 168).

è в настоящее вреìя проблеìа отно-
шений «гены – признаки» далека от стро-
гого количественного решения. âопрос: 
«что есть ген?», возникший в 1905 г. (что 
такое «фактор», «зачаток» г. ìенделя?) ак-
туален и поныне, и, по ìнению â.с. бара-
нова и др. [52], «даже полное секвениро-
вание äÍê геноìов вовсе не сниìает во-
проса – «что есть ген?».



ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2 281

Парадигмы наследования и их роль в создании инновационных технологий селекции ...

è в довоенные годы, и в наши дни ìы 
видиì повторение дискуссий, возникших 
сразу же после 1900 г. (переоткрытия ра-
бот и законов ìенделя). так Í.è. âавилов 
[53] писал: «óчение о корреляциях исчеза-
ет из селекционных руководств, как уста-
ревшее и опровергнутое. генетическая, а 
за ней и селекционная ìысль под влия-
ниеì ìенделизìа устреìляются к упро-
щенноìу пониìанию организìа как ìоза-
ики признаков, в которой ìожно заìенять 
одни звенья другиìи. îтражение этих 
представлений ìожно найти и у советских 
генетиков (Í.ê. êольцов, à.с. серебров-
ский). âыведение сортов и пород пред-
ставляется сравнительно простыì делоì. 
óстреìление к схеìатизации, к упроще-
нию явлений доходит до крайности» 
(с. 230). è далее: «Õарланд стал объяс-
нять поведение количественных призна-
ков, наприìер, длины волокна хлопчатни-
ка, действиеì десятков и даже сотен од-
нозначных факторов, сводя генетические 
исследования к форìальной эквилибрис-
тике» (с. 232). â итоге Í.è. âавилов пред-
лагает ìудрый путь развития теории се-
лекции: «Íеобходиìо подходить к орга-
низìу с учетоì всей сложности коìплекса 
признаков и свойств органов и их функций, 
их взаиìоотношения со средой в разви-
тии» (с. 233).

à.à. Жученко [54] подчеркивает: «Õа-
рактерной особенностью адаптивных ре-
акций в онтогенезе у высших эукариот яв-
ляется их интегрированность вследствие 
функциональной коадаптации генетичес-
кого ìатериала…, что опровергает пред-
ставление о геноìе как о «ìешке с боба-
ìи» и об аддитивных реакциях целостного 
организìа как о «реестре» отдельных при-
знаков» (с. 36).

г. êэксер [1] пришел к очень важноìу 
принципиальноìу результату: «Íекоторые 
результаты развития ìогут определяться 
не генаìи, а кинетической структурой 
 систеìы… êинетическая систеìа, осно-

ванная на иерархии катализаторов, обна-
руживает тип поведения, обычно связыва-
еìый с генаìи, как функциональныìи 
 единицаìи, являющиìися основныì пред-
ìетоì изучения генетики» (с. 63–64). 
Здесь êэксер пряìо говорит о существо-
вании генов-фантоìов, которые возника-
ют в уìах генетиков только потоìу, что 
ìногие генетики твердо верят в гипотезу о 
высокой точности и воспроизводиìости 
действия генов, хотя эта гипотеза не иìе-
ет строгих доказательств, и, как будет по-
казано ниже, – не иìеет никакого отноше-
ния к сложныì вреìенныì процессаì, та-
киì как: онтогенез, яровизация, длина 
солоìины злаков, форìирование во вре-
ìени коìпонентов продуктивности, уро-
жая и т. п.

Òеоðèя экоëоãо-ãеíеòèчеñкой оðãà-
íèзàцèè коëèчеñòвеííых пðèзíàков 
(ÒэгÎкП) – òеоðèя, бàзèðующàяñя 
íà эгП
Проблеìу взаиìоотношений генетики 

и селекции отìетил Í.è. âавилов еще в 
1935 г. «ìежду искусствоì селекции и ге-
нетикой лежит очень глубокая пропасть, и 
нужно сделать ìногое, чтобы перекинуть 
через нее ìост» [11].

Показано, что совреìенные ветви ге-
нетики (классическая, биоìетрическая и 
ìолекулярная), претендующие быть тео-
ретическиìи основаìи селекции, до не-
давнего вреìени ìало способствовали 
решенияì задач, без которых невозìожно 
построить количественную теорию селек-
ции растений для эколого-генетического 
улучшения сложных эконоìически важных 
количественных свойств растений, в 
первую очередь продуктивности и урожая. 
îказалось, что к 70–80-ì годаì прошлого 
века существовала не одна, а 14 «пропас-
тей» ìежду совреìенной генетикой и 
практической селекцией [55, 56].

Эти «пропасти» удалось отчасти «за-
сыпать» с поìощью развития тЭгîêП и 
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24-х следствий из нее, полученных в 
 период 1984–2013 гг. главный блок экспе-
риìентальных данных получили при выпо-
лнении ìежведоìственной коопериро-
ванной програììы äèàс (диаллельные 
скрещивания для изучения генетики при-
знаков продуктивности яровых пшениц в 
Западной сибири). Програììу иницииро-
вал акад. ä.ê. беляев (директор èн-та 
 цитологии и генетики сî àÍ – куратор 
програììы) при активной поддержке со 
стороны Председателя сî àÍ акад. 
ì.à. ëав рентьева и, позднее, сìенившего 
его на этоì посту, акад. г.è. ìарчука (впо-
следствии Председателя гêÍт сссð и за-
теì Президента àÍ сссð). Програììа 
выполнялась с 1973 по 1983 гг. силаìи 9-и 
селекционных центров âàсÕÍèë и двух 
институтов сî àÍ, числоì специалистов 
более 100 человек. были организованы 
скрещивания (каждого сорта с каждыì) 
15-и сортов из нескольких стран ìира. ðо-
дительские сорта, гибриды первого и вто-
рого поколений выращивали по стандарт-
ныì схеìаì в 9-и географических точках в 
течение двух лет в случайных блоках, в 4-х 
кратной повторности. â рядке каждого 
блока – 40 учетных растений. Íа каждоì 
растении заìеряли 19 количественных 
признаков. äанные (5 ìлн заìеров при-
знаков продуктивности) обрабатывали по 
специально созданныì програììаì диал-
лельного анализа на Эâì âычислительно-
го центра сî àÍ (куратор вычислений 
акад. г.è. ìарчук). â 1984 г. вышла коллек-
тивная ìонография [57].

â 1984 г. группой исследователей, уча-
ствующих в анализе данных програììы 
äèàс, был обнаружен новый эпигенетиче-
ский феноìен (ÍЭФ) – сìена спектров и 
числа генов, детерìинирующих один и тот 
же количественный признак, при сìене 
лиìитирующего фактора внешней среды, 
и была опубликована новая ìодель эколо-
го-генетического контроля количествен-
ных признаков растений (ìЭгêêП) [58].

â период 1984–2013 гг. на основе тща-
тельных исследований причин и ìеханиз-
ìов ÍЭФ и совершенствования ìЭгêêП 
были развиты теоретически и проверены 
экспериìентально 24 новых селекцион-
но-важных следствия [56] и 9 ìощных ноу-
хау, позволяющих существенно повысить 
скорость и эффективность селекционного 
процесса с растенияìи [59]. â результате 
была создана теория эколого-генетиче-
ской организации количественных при-
знаков (тЭгîêП), наиболее коìпактно из-
ложенная в [59].

главное положение теории: при сìене 
лиìитирующего рост и развитие растения 
фактора внешней среды ìеняются спектр 
и число генов, детерìинирующих один и 
тот же количественный признак (êП). По-
казано, что признаки «интенсивность 
транспирации» и «интенсивность фото-
синтеза» в течение суток детерìинируют-
ся поочередно двуìя и треìя разныìи 
спектраìи генов соответственно [60]. ìе-
ханизì этого явления сейчас стал вполне 
очевиден. èзвестно [61], что общее число 
генов, экспрессируеìых в клетках челове-
ка, – около 24000, из которых 11000 экс-
прессируются в клетках любого типа. åсли 
этот принцип справедлив для растений, то 
очень легко объяснить результаты сле-
дующих опытов. åсли два сорта пшеницы – 
один с геноì Lr (устойчивость к бурой 
ржавчине), другой – без этого гена – 
высеять рядоì и заразить спораìи бурой 
ржавчины, то у первого сорта только про-
дукт одного гена Lr – фитоантисипин – бу-
дет «подпирать» признаки продуктивнос-
ти, а у второго сорта эти признаки будут 
развиты очень слабо (больные растения). 
При скрещивании этих сортов на фоне бу-
рой ржавчины в поколении F2 ìы получиì 
расщепление по признакаì продуктив-
ности 3 : 1 – результат влияния продукта 
только одного гена, хотя параллельно с 
ниì экспрессируются тысячи других ге-
нов. Íа фоне без ржавчины ìоногенная 
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детерìинация признаков продуктивности 
исчезает, а их наследование традиционно 
описывается с поìощью гипотезы полиге-
нии. такиì образоì лиì-фактор среды 
«заставляет» влиять на признак продукты 
тех генов, которые обеспечивают наи-
большую защиту данного генотипа от воз-
действия данного лиì-фактора.

â 2008 г. тЭгîêП получила подтверж-
дение на уровне традиционного картиро-
вания QTL [62, 63], в совìестноì иссле-
довании с генетикаìи герìании и, позд-
нее, – в широких экспериìентах в разных 
географических точках ðоссии [64, 65].

Íедавно брюс ëиптон опубликовал 
свою теорию, очень сходную с тЭгîêП 
[66], созданную иì в процессе изучения 
реакций клеток человека на средовые воз-
действия. Íо его первые публикации 
вышли из стэнфордского университета 
только в 1991 г., тогда как тЭгîêП появи-
лась в äàÍ сссð в 1984 г.

Элеìенты тЭгîêП включены в ìежду-
народную энциклопедию «Basic Life 
Science», New York – Boston – London, 
Vol. 8 – Genetic Diversity in Plants – P. 233–
240, а краткое изложение теории опубли-
ковано в толковоì словаре по общей и 
 ìолекулярной биологии, общей и прик-
ладной генетике, äÍê-технологии и био-
инфорìатике [67]. Íа базе тЭгîêП соз-
даны элеìенты инновационных техноло-
гий эколого-генетического повышения 
продуктивности и урожая, некоторые из 
них сегодня успешно работают в более 
чеì 30-и российских и зарубежных гене-
тических и селекционных центрах [68].

тЭгîêП прояснила причины того, по-
чеìу «превращение дикорастущих видов 
растений в сельскохозяйственные прои-
зошло без всякого приìенения достиже-
ний совреìенной генетики и каких-либо 
представлений ìенделевской генетики. 
совреìенные селекционеры растений с 
успехоì приìеняют в основноì эту же 
стратегию [69, C. 270]. стало понятныì, 

почеìу «никакой существенной корреля-
ции ìежду конечной урожайностью и эф-
фективностью какого-либо определенно-
го биохиìического пути не обнаружено» 
[69, C. 275].

эгП è фуíдàмеíòàëüíые  поëожеíèя 
òðàдèцèоííых веòвей ãеíеòèкè – 
меíдеëевñкой, бèомеòðèчеñкой 
è моëекуëяðíой
Эти три ветви совреìенной генетики 

базируются на гöП, а тЭгîêП – на ЭПг. 
ðазличия в концептуальных подходах ве-
дут к различияì в пониìании и интерпре-
тации биологических процессов, что не 
приводит к ясности при работе с селек-
ционныì ìатериалоì. сегодня на базе 
тЭгîêП обнаружены и исследованы ре-
альные ìеханизìы ìногих феноìенов, ко-
торые традиционная генетика называет 
ãеíеòèчеñкèмè, а тЭгîêП считает их – 
эпèãеíеòèчеñкèмè (эколого-генетиче-
скиìи).

с позиций гöП и ЭгП ìеханизìы одно-
го и того же феноìена выглядят совер-
шенно по-разноìу.

ðассìотриì несколько приìеров ве-
роятного появления генов-фантоìов в 
раìках гöП.

1. â традиционной генетике давно су-
ществует каталог ìенделевских генов 
яровизации пшениц. îднако, недавние 
исследования [36, 37] показали, что до-
вольно длительный и сложный процесс 
яровизации (не признак, а иìенно про-
цесс) иìеет эпигенетическую природу. 
с этих позиций необходиìо более тща-
тельно изучить существующий каталог ге-
нов яровизации, исследовав поведение 
каждого «гена» в градиенте низких теìпе-
ратур с позиций ЭгП.

2. â традиционной генетике уже давно 
существует каталог генов короткостебель-
ности пшениц, т. е. постулируется, что уко-
рочение стебля детерìинируется одниì 
(или двуìя-треìя) «большиìи» генаìи 
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г. ìенделя. îднако, програììа äèàс [57] 
показала, что генетика длины каждого 
ìеждоузлия отлична от таковой всех дру-
гих ìеждоузлий и ìеняется для каждого 
ìеждоузлия специфически при сìене ди-
наìик лиì-факторов среды в разных гео-
графических точках. êроìе того, сорта, не 
иìеющие гена короткостебельности, но 
созданные в ìезофитных условиях (напр. 
в Швеции) – на фоне засухи в óсть-êаìе-
ногорске иìеют длину стебля ìеньшую, 
чеì сорта, иìеющие такой ген, но обла-
дающие большей засухоустойчивостью. 
Íалицо феноìен взаиìодействия «гено-
тип-среда» (âгс) – т. е. сìена рангов по 
высоте, а âгс – это эпигенетический фе-
ноìен.

Жесткий каталог генов короткосте-
бельности и факты âгс по длине солоìины 
находятся в противоречии, которое требу-
ет дополнительного изучения поведения 
образцов каталога генов короткостебель-
ности и причин сìены рангов по длине со-
лоìины в разных средах в раìках ЭгП.

3. â програììе äèàс ìы изучали с по-
зиций гöП генетику гоìеостаза продук-
тивности (пластичности) сортов [70], по-
строив ìатрицу Õейìана из коэффициен-
тов регрессии 15-и сортов и их гибридов 
F1 по экологическоìу градиенту – от гео-
графической точки с ìиниìальной сред-
ней продуктивностью к точке с ìаксиìаль-
ной. Эâì выдала наì вполне значиìые 
все генетические параìетры Õейìана, 
включая параìетр «число генов, детерìи-
нирующих гоìеостаз продуктивности». 
îказалось, что только один ген опреде-
ляет различие по пластичности сортов. 
Этот ген – есть достоверный ген-фантоì, 
поскольку природа пластичности оказа-
лась совершенно иной. àнализ тех же ìа-
териалов ìетодаìи тЭгîêП показала ре-
альную природу гоìеостаза продуктив-
ности. åго ìеханизì таков: если один сорт 
обладает хорошиìи генетико-физиологи-
ческиìи систеìаìи засухоустойчивости и 

холодостойкости, а другой – хорошей за-
сухоустойчивостью, но плохой холодо-
стойкостью, то в двух средах – «засуха» и 
«холод» – первый проявит гоìеостаз про-
дуктивности, второй резко снизит продук-
тивность на фоне холода (не пластичный 
сорт). Природа реальной пластичности 
сорта – это сìена спектров генов под коì-
понентаìи продуктивности при сìене 
лиì-факторов внешней среды, т. е. в ее 
основе лежит эпигенетический (эколо-
го-генетический) ìеханизì.

4. с позиций гöП доìинирование ко-
личественных признаков (êП) иìеет тот же 
ìеханизì, что и качественных: для доìи-
нирования нужны доìинантные гены 
(в ìенделевской генетике) и, соответ-
ственно, доìинантные полигены в биоìе-
трической генетике. àнализ природы до-
ìинирования и ее сìен с позиций тЭгîêП 
[71] показал, что сìена доìинирования 
êП в разных средах – есть сìена спектров 
продуктов генов при сìене лиì-фактора 
среды, т. е. доìинирование êП и сìена до-
ìинирования êП иìеют эпигенетическую 
природу.

5. с позиций гöП феноìен гетерозиса 
иìеет генетическую природу (гипотезы 
гетерозиса: накопление доìинантных ал-
лелей, сверхдоìинирование, коìпенса-
ционный коìплекс генов и т. п.). Эти гипо-
тезы существуют как в ìенделевской гене-
тике, так и в биоìетрической (анализ 
«сверхдоìинирования» по Õейìану пред-
полагает тот же ìеханизì взаиìодей-
ствия двух аллелей в локусе, что и в ìенде-
левской генетике).

Íаì удалось на основе тЭгîêП полу-
чить в фитотроне, давая засуху в фазу ку-
щения и холод в фазу налива, эффект гете-
розиса по продуктивности у яровой пше-
ницы около 100 % от лучшего родителя, и 
доказать, что природа экологически зави-
сиìого гетерозиса – это не генетические 
ìеханизìы, постулированные гöП, а эпи-
генетические (или, что тоже саìое, эколо-
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го-генетические) [72]. ê такоìу же выводу 
пришли другие коллективы [73].

Рàññмоòðèм пðèðоду íекоòоðых ñе-
ëекцèоííо-вàжíых феíомеíов ñ позè-
цèй гцП è эгП

1. Природа ВГС. â раìках гöП совре-
ìенные ветви генетики (ìенделевская, 
биоìетрическая, ìолекулярная) до сих 
пор не иìеют ни одной гипотезы о ìеха-
низìе феноìена âгс (сìене рангов гено-
типов по продуктивности в разных сре-
дах), хотя саì феноìен âгс – есть главный 
«рычаг» повышения продуктивности и уро-
жая в селекции растений [74]. C позиций 
тЭгîêП âгс – это сìена спектра продук-
тов генов при сìене лиì-фактора внеш-
ней среды [59]. Эффекты âгс ìожно про-
гнозировать, сравнивая типичные дина-
ìики лиì-факторов в зоне создания сорта 
и в зоне, куда сорт предполагается интро-
дуцировать [59].

2. Природа трансгрессий. â раìках 
гöП учебники генетики приводят такой 
ìеханизì трансгрессий: ààвв х ааââ = 
ààââ. Эта гипотеза ничего не дает селек-
ционеру, так как он никак не ìожет в кол-
лекционноì питоìнике найти генотипы 
ààвв и ааââ, поэтоìу вынужден отыски-
вать трансгрессии ìетодоì «проб и оши-
бок», производя тысячи скрещиваний. 
â раìках ЭгП (тЭгîêП) трансгрессии – 
это поочередная сìена генетико-физио-
логических систеì у гибридов под коìпо-
нентаìи продуктивности на разных 
лиì-факторах [59]. трансгрессии для кон-
кретной зоны селекции ìожно прогнози-
ровать, зная типичные динаìики лиì-фак-
торов в географических точках происхож-
дения сортов-родителей [59].

3. Природа генотипических корреля
ций. â учебниках генетики утверждается, 
что ìеханизì генотипических корреля-
ций – это плейотропия или сцепление ге-
нов. Íо тогда генотипические корреляции 
должны быть стабильны в разных средах. 
Фактически величины и знаки генотипиче-

ских корреляций обнаруживают «пляску 
святого âитта» от среды к среде. гипотезы 
плейотропии и сцепления (созданные в 
раìках гöП) не проходят. â раìках ЭгП 
сдвиги знаков и величин генотипических 
корреляций есть результат сìены спек-
тров продуктов генов при сìене лиì-фак-
торов среды. èз тЭгîêП вышли ìетоды 
строгого прогноза сдвигов знаков и вели-
чин коэффициентов генотипической кор-
реляции в разных средах [59].

4. ГЦП и морфогенез. â раìках гöП 
ìорфогенез есть процесс, управляеìый 
дифференциальной активностью генов по 
фазаì онтогенеза [75]. îднако ë.â. бе-
лоусов [76] пришел к другоìу выводу: «ге-
ноì и ìорфогенез – сущности совершен-
но разного порядка. При всех изìенениях 
взглядов на гены со вреìен ìенделя они 
всегда рассìатриваются как статистичес-
кие дискретные факторы, тогда как ìорфо-
генез – это разворачивающийся в про-
странстве-вреìени континуальный (не-
расчлененный по ходу своеìу на отдель-
ные признаки) процесс. äаже если 
принять, что каждый шаг ìорфогенеза 
связан с активацией или репрессией опре-
деленных генов (на саìоì деле это не так), 
то пространственно-вреìенное расписа-
ние активации/репрессии генов должно 
определяться не иìи саìиìи, а вне- 
(эпи)-генетическиìи фактораìи, пряìо 
или косвенно связанныìи с ìорфогене-
зоì» (с. 29). с.â. савельев [77] описал 
13 новых подстадий норìального разви-
тия головного ìозга человека и более 200 
случаев нарушений в его работе у эìбрио-
нов. îказалось, что саìые ранние стадии 
форìирования головного ìозга зависят 
не столько от работы генов, сколько от 
взаиìодействия клеток друг с другоì. îб-
щеизвестен ìорфогенез у кристаллов, об-
разование ледяных узоров (схожих с 
листьяìи растений) на заìерзшеì окон-
ноì стекле, саìые разные типы ìорфоге-
незов снежинок, развитие дендритов (ìа-
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леньких деревьев, наприìер, из ìеди), 
вырастающих при электролизе ìеталлов 
на бортах электрохиìической ванны и т.п. 
Эти приìеры показывают, что ìорфогенез 
в широкоì сìысле слова ìожет реали-
зовываться за счет процессов саìоорга-
низации и совсеì не контролируется на-
пряìую генаìи (в приведенных приìерах 
о генах не ìожет быть и речи) [7, C. 18].

5. Биометрическая генетика и ЭГП – 
(ТЭГОКП). âсе ìетоды биоìетрической 
генетики (ìазер, äжинкс, Õейìан и др.) – 
это положения традиционной ìенде-
левской генетики, перенесенные на ситуа-
ции, когда четкая гистограììа расщепле-
ний в генерации F2 исчезает и возникает 
норìальное (для ростовых процессов – 
логнорìальное) распределение геноти-
пических значений êП отдельных индиви-
дууìов. Фундаìентоì биоìетрической 
генетики служит гипотеза о полигенах, 
выдвинутая только лишь на основании 
фактов отсутствия четких ìенделевских 
расщеплений. тЭгîêП показала, что прев-
ращение гистограììы ìенделя в нор-
ìальное распределение иìеет совершен-
но иной ìеханизì, чеì тот, который посту-
лирует гипотеза полигении [59].

â.à. ðатнер [78] исследовал вопрос 
«что такое полигены?» Это исследование 
отвечает и на вопрос «что такое гены коли-
чественных признаков – QTL-ы?»

â.à. ðатнер пишет: «Приìерно 5 % 
суììарной äÍê геноìа непосредственно 
участвует в кодировании, а остальные 
95 % считаются некодирующиìи (ин-
троны, ìежгенные проìежутки, которые 
содержат ìногие знаки управления – эн-
хансеры, инсуляторы и другие участки и, 
возìожно, выполняют какие-то иные 
функции). óказанные гены, если так ìожно 
выразиться, «известны наì в лицо», т. е. 
они клонированы и секвенированы. При-
ìерно для половины секвенированных ге-
нов известны их функции или сходство с 
известныìи функционирующиìи генаìи, 

часто известны их ìеханизìы управления, 
выявлены их белковые продукты и т. д. äру-
гая половина секвенированных генов пока 
функционально не описана и ни на что не 
похожа. èх анализ ожидается в будущеì.

×то касается полигенов (и QTL, по-
скольку неизвестно чеì отличаются QTL-ы 
от полигенов, авторы), то ни один полиген 
(как и QTL) «не известен наì в лицо», т. е. 
не выделен, не клонирован и не секвени-
рован. Íеясно, чеì полигены отличаются 
от обычных генов. îднако, если все поли-
гены различны, то их число в геноìе дро-
зофилы должно было бы достигать 
100 000. à если они сопоставиìы по длине 
с генаìи, то должны были бы заниìать до 
50 % геноìа, что ìаловероятно» (с. 106).

такиì образоì гипотеза полигении, 
как и гипотеза QTL, пока не иìеют никаких 
экспериìентальных подтверждений, а с 
позиций тЭгîêП – полигены и QTL вообще 
не существуют. «â каждый короткий ìо-
ìент вреìени любой количественный при-
знак является ìоногенныì (его генетичес-
кая изìенчивость в популяции детерìини-
руется одниì «узкиì ìестоì» (одниì 
геноì) в определенноì ìетаболическоì 
пути). îднако при сìене лиì-фактора 
внешней среды ранее детерìинирующий 
признак ген сìеняется другиì геноì, де-
терìинирующиì тот же признак, но лежа-
щиì в другоì ìетаболическоì пути, и 
очень часто в другой хроìосоìе. Это при-
водит к «сìазыванию» классической гис-
тограììы расщепления по ìенделю, 
 возникает кривая норìального (лог-нор-
ìального) распределения, в которой не-
возìожно выделить классы расщеплений» 
[79, с. 22].

При этоì не существует никакого «на-
бора генов» («полигенов»), которые бы од-
ноìоìентно (одновреìенно) детерìини-
ровали бы признак, точно так же, как нет и 
набора QTL.

êривая норìального распределения 
возникает не потоìу, что ìного генов (по-
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лигены) одновреìенно вносят каждый 
свой вклад в величину количественного 
признака, а потоìу, что в каждый после-
дующий небольшой проìежуток вреìени 
другой ген начинает детерìинировать тот 
же признак, придя на сìену первоìу гену 
соответственно сìене прежнего лиì-фак-
тора среды на новый.
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Aim. To show increasing role of epigenetic para-
digm for development of new notions about he-
redity and variability of organisms and its signif-
icance for creating new breeding technologies. 
Methods. Analysis of history paradigms chang-
ing in notions about heredity. Description and 
analysis of new important phenomenon of epi-
genetic 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 na-
ture of eco-genetic «construction» of productiv-
ity components allows to predict the effects of 
genotype-environment interaction, appearance 
of transgressions, ecologically dependent het-
erosis, displacements of dominance for quan-
titative characters, sings and levels of genotyp-
ical correlations and other characteristics nec-
essary for fast and effective constructing of new 
varieties with high productivity, steadiness and 
quality.

Keywords: paradigms of heredity, eco-genetic 
nature of quantitative characters.
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У статті подано інформацію про IX Міжнародну наукову конференцію «Фактори експе
риментальної еволюції організмів», присвячену 100річчю від дня народження Нормана 
Ернеста Борлоуга та 180річчю 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.
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22–26 вересня 2014 року в³дбулася IX ì³жнародна конференц³я «Фактори екс-
периìентальної еволюц³ї орган³зì³в», присвячена 100-р³ччю в³д дня народжен-
ня лауреата Íобел³вської преì³ї ìиру Íорìана åрнеста борлоуга та 180-р³ччю 
в³д часу заснування êиївського нац³онального ун³верситету ³ìен³ тараса Шев-
ченка. êонференц³я проходила в старовинноìу ì. óìань (×еркаська обл.) на 
баз³ Íац³онального дендролог³чного парку «соф³ївка» ÍàÍ óкраїни. êонферен-
ц³ю орган³зовано óкраїнськиì товариствоì генетик³в ³ селекц³онер³в (óтг³с) 
³ìен³ ì.І. âавилова сп³льно з Íац³ональниì  дендролог³чниì паркоì «соф³ївка» 
ÍàÍ óкраїни та за сприяння ³ п³дтриìки Інституту ìолекулярної б³олог³ї ³ генети-
ки ÍàÍ óкраїни.

Програìа роботи конференц³ї передбачала пленарн³ зас³дання, а також ро-
боту дев’яти секц³й: «åволюц³йна еколог³я та екогенетика», «åволюц³я геноì³в у 
природ³ та експериìент³», «åп³генетика ³ генетика розвитку», «структура ³ функ-
ц³ї хроìосоì», «àнал³з та оц³нка генетичних ресурс³в», «êл³тинн³, генн³ та ìоле-
кулярн³ б³отехнолог³ї», «Прикладна генетика ³ селекц³я», «генетика людини та 
ìедична генетика», «Істор³я б³олог³ї». П³д час роботи конференц³ї в³дбулися 
Пленуì ради óтг³с ³ì. ì.І. âавилова та екскурс³я Íац³ональниì дендролог³ч-
ниì паркоì «соф³ївка» ÍàÍ óкраїни.

äо початку конференц³ї за поданиìи ìатер³алаìи було опубл³ковано два 
чергов³ тоìи зб³рника наукових праць «Фактори експериìентальної еволюц³ї 
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орган³зì³в» (т. 14 та т. 15, êиїв: ëогос, 
2014; 259 с. та 275 с. в³дпов³дно), в яких 
узагальнено теоретичн³ ³ практичн³ досяг-
нення пров³дних українських ³ заруб³жних 
учених. âидан³ прац³, загалоì 125 науко-
вих статей, охоплюють широкий спектр на-
укових досл³джень ³ сприятиìуть подаль-
шоìу розвитку теоретичних основ загаль-
ної, ìолекулярної, б³ох³ì³чної, ìедичної, 
еволюц³йної генетики, селекц³ї тварин, 
рослин, ì³кроорган³зì³в як в óкраїн³, так ³ в 
³нших країнах. 

ó робот³ конференц³ї взяли участь б³о-
логи, ìедики, аграр³ї з óкраїни, ðос³ї 
та àзербайджану. було зареєстровано 
65 учас ник³в, як³ представляли орган³зац³ї 
пров³дних наукових центр³в êиєва, ìо-
скви, баку, âоронежа, êриìу, Õаркова, â³н-
ниц³, äн³пропетровська, тернополя,  óìан³.

Із вступною допов³ддю з нагоди в³д-
криття конференц³ї 23-го вересня висту-
пив голова îргкоì³тету, президент óтг³с 
³ì. ì.І. âавилова, член-кор. ÍàÍ óкраїни 
в.а. куíàх, який прив³тав учасник³в кон-
ференц³ї ³ побажав їì пл³дної роботи. â³н 
також коротко охарактеризував роль êиїв-
ського нац³онального ун³верситету ³ìен³ 
тараса Шевченка у п³дготовц³ спец³ал³ст³в у 
сучасних напряìах б³олог³ї, зупинився на 
ключових ìоìентах ³стор³ї розвитку б³оло-
г³ї в ун³верситет³. â³дì³тив також внесок 
Íорìана борлоуга у «зелену революц³ю», 
яка значною ì³рою вир³шила у друг³й поло-
вин³ ìинулого стол³ття проблеìу продо-
вольства на Зеìл³. äопов³дач п³дкреслив, 
що, враховуючи неперес³чний внесок як 
ун³верситету, так ³ Í.å. борлоуга у розвиток 
як науки, так ³ сусп³льства у ц³лоìу, а також 
їхн³ юв³лейн³ дати, саìе циì под³яì ³ при-
свячено IX ì³жнародну конференц³ю «Фак-
тори експериìентальної еволюц³ї орган³з-
ì³в».

З в³тальниì словоì виступив також 
сп³вголова оргкоì³тету конференц³ї, ди-
ректор Íац³онального дендролог³чного 
парку «соф³ївка» ÍàÍ óкраїни, член-кор. 

ÍàÍ óкраїни ².Ñ. коñеíко. â³н коротко 
охарактеризував головн³ напряìи науко-
вих роб³т дендропарку, в³дì³тив ключов³ 
ìоìенти в ³стор³ї установи.

ö³кавою та насиченою була допов³дь 
професора êиївського нац³онального ун³-
верситету ³ìен³ тараса Шевченка, доктора 
б³ол. наук, акадеì³ка ÍààÍ óкраїни Ìуñ³-
єíкà Ì.Ì. «ìинуле ³ сучасне б³олог³чної 
науки êиївського нац³онального ун³верси-
тету ³ìен³ тараса Шевченка». ó н³й охарак-
теризовано багатобарвне ³ зì³стовне ìи-
нуле та сучасне êиївського нац³онального 
ун³верситету ³ìен³ тараса Шевченка, зга-
дано видатних вчених-б³олог³в, як³ працю-
вали ³ працюють у цьоìу заклад³, та їхн³ на-
уков³ здобутки. 

Інтерес присутн³х викликала допов³дь 
кандидата с³льськогосподарських наук, 
професора Îпàëкà а.². (Íац³ональний 
дендропарк «соф³ївка» ÍàÍ óкраїни, 
ì. óìань) «батько «зеленої революц³ї» (до 
100-р³ччя в³д дня народження лауреата 
Íобел³вської преì³ї ìиру Íорìана бор-
лоуга)», у як³й автор розпов³в про життя ла-
уреата Íобел³вської преì³ї ìиру Íорìана 
борлоуга як вт³лення «аìериканської ìр³ї 
щодо р³вних ìожливостей». àвтор п³дсу-
ìовує, що неупереджене ставлення Íор-
ìана борлоуга до людей р³зних нац³ональ-
ностей, р³зного кольору шк³ри, рел³г³йних ³ 
пол³тичних переконань – без жодного на-
тяку на ксенофоб³ю, загострене в³дчуття 
новизни, на корисн³ для людства ³деї, розу-
ì³ння, що найвидатн³ше наукове досягнен-
ня ìертве, якщо не докласти в³дпов³дних 
зусиль для його впровадження, поìножен³ 
на титан³чну працездатн³сть ³ наполегли-
в³сть, зуìовили усп³х ученого ³ визнання. 

×лен-кор. ÍàÍ óкраїни коðíеëюк Î.². 
(Інститут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики 
ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) у допов³д³ «âплив ìу-
тац³й на структуру, динаì³ку ³ функц³ю б³л-
к³в» охарактеризував ìетоди досл³дження 
ìутац³й у б³лках: б³лкову ³нженер³ю ( сайт- 
спряìований ìутагенез), коìп’ютерне 
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ìоделювання, ìетод ìолекулярної дина-
ì³ки. äетально зупинився на коìп’ютерно-
ìу ìоделюванн³ ìолекулярної динаì³ки 
ìутантних б³лк³в з використанняì супер-
коìп’ютер³в та гр³д-технолог³й. Прид³лив 
увагу дистальниì ìутац³яì та їх ефектаì, а 
також вивченню конфорìац³йної рухливо-
ст³ протеази âІë-1 у р³зних уìовах тощо.

×лен-кор. ÍàÍ óкраїни кучук Ì.в. (Ін-
ститут кл³тинної б³олог³ї та генетичної ³нже-
нер³ї ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) у допов³д³ «ðегу-
ляц³я експрес³ї перенесених ген³в у транс-
генних ³ транспластоìних рослин» розпов³в 
про останн³ досягнення у створенн³ транс-
генних ³ транспластоìних рослин, а також 
про розробку ìетод³в транз³єнтної експре-
с³ї чужинних ген³в у рослинах для продуку-
вання фарìацевтично-ц³нних б³лк³в. Знач-
ну увагу допов³дач прид³лив здобуткаì 
учених цього ³нституту.

Професор куëèев гèяñ Нàãы оãëы (Ін-
ститут зоолог³ї ÍàÍ àзербайджану, ì. баку, 
àзербайджан) у допов³д³ «Эволюционные 
аспекты кариологии грызунов àзербай-
джана» зупинився на вивченн³ кар³отип³в 
гризун³в àзербайджану, представив ре-
зультати схрещувань популяц³й пол³вки 
звичайної (Microtus obscurus) з âеликого ³ 
ìалого êавказу, а також досл³дження хро-
ìосоìної ìутац³ї у б³лого щура, отриìаної 
унасл³док д³ї рад³ац³йних проìен³в (дозою 
5 грей). Íа основ³ результат³в цитогене-
тичного досл³дження 6 вид³в род³в 
Chionomus Meigen³ та Microtus Schrank 
автор робить висновок про їх сп³льне похо-
дження.

Професор, доктор б³ол. наук лу-
кàш л.л. (Інститут ìолекулярної б³олог³ї ³ 
генетики ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) у допов³д³ 
«генетичн³ аспекти кл³тинної терап³ї» ви-
св³тлила особливост³ кл³тинної терап³ї як 
ìетоду л³кування. àвторка розпов³ла про 
основн³ напряìки кл³тинної терап³ї, ìож-
ливост³ отриìання стовбурових кл³тин з 
еìбр³ональних та дорослих тканин; про 
цитогенетичн³ зì³ни кл³тин у процес³ дов-

готривалого культивування. âона пор³вня-
ла переваги ³ недол³ки стовбурових кл³тин з 
еìбр³ональних ³ дорослих тканин при вико-
ристанн³ у б³отехнолог³ї.

ó друг³й половин³ дня 23-го вересня 
в³дбувся пленуì ðади óтг³с ³ì. ì.І. âави-
лова, на якоìу президент товариства 
в.а. куíàх виступив з допов³ддю «П³дсуì-
ки роботи Презид³ї товариства за пер³од 
2013–2014 роки та головн³ завдання д³-
яльност³ на 2015 р³к». äопов³дач пов³до-
ìив, що вс³ поставлен³ на 2014 р³к завдан-
ня в основноìу виконан³. ðоботу товари-
ства було визнано задов³льною. Íа Пленуì³ 
було прийнято р³шення про проведення 
чергової, X ì³жнародної конференц³ї 
«Фактори експериìентальної еволюц³ї ор-
ган³зì³в» 14–18 вересня у ì. ×ерн³вц³ на 
баз³ ×ерн³вецького нац³онального ун³вер-
ситету. Значну увагу було прид³лено робот³ 
ðади та Презид³ї товариства з обласниìи 
в³дд³ленняìи, а також йшлося про п³дви-
щення виìог до наукових статей, як³ друку-
ються у зб³рнику наукових праць «Фактори 
експериìентальної еволюц³ї орган³зì³в».

Íаступного дня, 24-го вересня, вра-
н³шнє зас³дання було розпочате пленар-
ною допов³ддю професора, доктора б³ол. 
наук аòðàмеíòової л.Î. (Õарьк³вський 
нац³ональний ун³верситет ³ìен³ â.Í. êара-
з³на) «óкраинский генофонд в «3D форìа-
те». àвторка охарактеризувала ³стори-
ко-етнограф³чну п³дрозд³лен³сть україн-
ського етносу та п³дкреслила, що спектр 
гаплогруп Y-хроìосоìи в українських по-
пуляц³ях типовий для Європи, а перифер³й-
н³ популяц³ї в зонах зì³шування (Закарпат-
тя, буковина, слобожанщина) за спектра-
ìи ³ частотаìи гаплогруп Y-хроìосоìи 
генетично б³льш схож³ з ³ншиìи україн-
ськиìи популяц³яìи, н³ж з сус³дн³ìи наро-
даìи.

êандидат б³ол. наук Ñкðèпк³íà ².я. (Ін-
ститут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики 
ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) представила допо-
в³дь «â³льно циркулююч³ нуклеїнов³ кисло-
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ти як ìаркери канцерогенезу». äопов³дач-
ка пов³доìила, що нараз³ в³льно циркулю-
юч³ позакл³тинн³ нуклеїнов³ кислоти ìожуть 
бути представлен³ як д³агностичн³ ìаркери 
багатьох несприятливих под³й в орган³зì³, 
³, в основноìу, як ìаркери не³нвазивної д³-
агностики раку, прогнозу л³кування ³ вижи-
вання. П³дкреслено, що ìехан³зì виник-
нення позакл³тинних нуклеїнових кислот у 
кров³ в норìальноìу ³ патолог³чноìу ста-
нах ще не до к³нця з’ясований, а вив³льнен-
ня нуклеїнових кислот у кров³ пов’язане з 
апоптозоì ³ некрозоì ракових кл³тин.

ö³кавою та п³знавальною була допов³дь 
кандидата б³ол. наук коñòеíко Ñ.Î. (Íац³о-
нальний ун³верситет б³оресурс³в ³ приро-
докористування óкраїни, ì. êиїв) «âидо-
специф³чн³ть пол³ìорф³зìу Sus scrofa i 
Bos taurus за цитогенетичниìи та 
äÍê-ìаркераìи». Íа основ³ результат³в 
досл³дження Sus scrofa i Bos taurus автор-
ка робить висновок про те, що для управ-
л³ння внутр³шньопопуляц³йниìи генетич-
ниìи процесаìи селекц³йн³ програìи сл³д 
розробляти з урахуванняì пол³ìорф³зìу 
популяц³й за цитогенетичниìи ³ ìолеку-
лярно-генетичниìи ìаркераìи.

ó допов³д³ «îпределение Lr генов в 
сортах пшеницы ìягкой озиìой украин-
ской селекции», яку виголосила Çàйце-
вà г.П. (Інститут рослинництва ³ì. 
â.Я. Юр’єва ÍààÍ óкраїни, ì. Õарк³в), було 
показано, що за допоìогою äÍê-ìаркер³в 
виявлено сорти та л³н³ї пшениц³ ì’якої 
 озиìої, в яких знайден³ ìаркери, зчеплен³ 
з  генаìи ст³йкост³ до бурої ³рж³. Із 19 сорт³в 
селекц³ї Інституту рослинництва ³ì. â.Я. 
Юр’єва ÍààÍ óкраїни визначено 13 зразк³в 
з генаìи Lr10 ³ Lr34, причоìу у сорту Фер-
ìерка присутн³ два гени – Lr10 ³ Lr34; у ви-
вчених сорт³в селекц³ї селекц³йно-гене-
тичного Інституту ÍààÍ вид³лено 17 зраз-
к³в, 4 з яких ìають два гени Lr10 ³ Lr34 ³ 
лише 3 зразки з геноìоì Lr34 виявлено в 
сортах селекц³ї ìирон³вського ³нституту 
пшениц³ ³ì. â.ì. ðеìесла ÍààÍ. 

Інтерес присутн³х викликала допов³дь 
кандидата б³ол. наук козуб Н.Î. (Інститут 
захисту рослин ÍààÍ óкраїни, ì. êиїв) 
«ð³зноìан³тн³сть за локусаìи запасних б³л-
к³в популяц³й Aegilops biuncialis Vis. зах³д-
ного узбережжя êриìу», у як³й охарактери-
зовано генетичну р³зноìан³тн³сть двох по-
пуляц³й Ae. biuncialis зах³дного узбережжя 
êриìу – берегове-П³щане та ³зольованої 
популяц³ї на околицях запов³дника Õерсо-
нес тавр³йський (севастополь). ö³ популя-
ц³ї характеризуються високиì генниì р³з-
ноìан³ттяì за локусаìи запасних б³лк³в та 
значно в³др³зняються за частотаìи алелей 
за досл³джениìи ìаркерниìи локусаìи. 
â³дзначено, що отриìан³ результати ìо-
жуть бути використан³ для ìон³торингу 
стану р³зноìан³ття популяц³й Ae. biuncialis 
П³вденно-Зах³дного êриìу.

êандидат б³ол. наук аíдðєєв ².Î. (Ін-
ститут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики 
ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) у допов³д³ «Пор³внян-
ня показник³в ³нфорìативност³ Пëð-ìар-
кер³в для анал³зу генетичного р³зноìан³ття 
на приклад³ Gentiana lutea L.» зазначив, 
що вс³ використан³ у досл³дженн³ показни-
ки ³нфорìативност³ äÍê-прайìер³в (за-
гальна к³льк³сть аìпл³кон³в, ³ндекс ³нфор-
ìативност³ ìаркер³в, розд³льна здатн³сть, 
розп³знавальна здатн³сть, границя D за 
пряìування числа зразк³в до неск³нчено-
ст³), за виняткоì показника PIC 
(polymorphism information content), ìа-
ють ì³ж собою зв’язок середньої та висо-
кої сили, а отже певною ì³рою характери-
зують ³нфорìативн³сть Пëð-ìаркер³в, 
призначених для генетичного анал³зу 
G. lutea. âодночас, найефективн³шиì є 
показник розп³знавальна здатн³сть, який 
найб³льш повно враховує особливост³ роз-
под³лу пол³ìорфних аìпл³кон³в серед 
зразк³в, а також дозволяє розрахувати 
к³льк³сть пар зразк³в, що не ìожуть бути 
розп³знан³ прайìероì або коìб³нац³єю 
прайìер³в у виб³рц³ певного розì³ру. 
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ö³кавою ³ п³знавальною, на дуìку учас-
ник³в конференц³ї, була допов³дь кандида-
та б³ол. наук Ìоðãуíà б.в. (Інститут кл³-
тинної б³олог³ї та генетичної ³нженер³ї ÍàÍ 
óкраїни, ì. êиїв) «б³ол³стична трансфор-
ìац³я незр³лих зародк³в кукурудзи», у як³й 
представлено результати отриìання ст³й-
ких до фосф³нотрицину калюсних л³н³й ³ 
рослин-регенерант³в кукурудзи. Показа-
но, що наявн³сть гена bar у рослинн³й äÍê 
св³дчить про трансгенну природу одержа-
ного рослинного ìатер³алу.

Значну увагу привернула допов³дь кан-
дидата б³ол. наук гоëубеíко а.в. (êиїв-
ський нац³ональний ун³верситет ³ìен³ та-
раса Шевченка, ÍÍö «Інститут б³олог³ї») 
«Застосування ìетод³в б³отехнолог³ї для 
збереження та в³дтворення ц³нних р³дк³с-
них, л³карських та декоративних рослин у 
ботан³чноìу саду ³ì. акад. î.â. Фоì³на êи-
ївського нац³онального ун³верситету ³ìен³ 
тараса Шевченка». äопов³дачка зазначи-
ла, що при введенн³ рослин A. lithuanicum 
культуру in vitro виявлено, що нас³ння виду 
не ìає стану спокою, а його проростання 
в³дбувається за участ³ св³тла. âстановлено 
високу ìорфогенетичну здатн³сть рослин 
A. lithuanicum та чутлив³сть до наявност³ в 
живильноìу середовищ³ циток³н³н- ³ ауксин-
активних регулятор³в росту. Íа основ³ 
отриìаних результат³в авторка п³дсуìува-
ла, що ìожна проводити подальшу оптиì³-
зац³ю складу живильних середовищ для 
ì³кроклонального розìноження досл³джу-
ваних рослин.

25 вересня було заслухано та обгово-
рено 12 допов³дей. ö³кавою була допов³дь 
кандидата б³ол. наук б³ëèíñüкої Î.в. (Ін-
ститут рослинництва ³ì. â.Я. Юр’єва ÍààÍ 
óкраїни, ì. Õарк³в) «âплив гелеутворюю-
чого коìпонента живильного середовища 
на ефективн³сть отриìання гаплоїд³в яч-
ìеню ярого (Hordeum vulgare L.) у культур³ 
пиляк³в in vitro». äопов³дачка представила 
х³ì³чно ìодиф³кований крохìаль ä-5аì, 
який ìає пол³пшен³ пор³вняно з препара-

тоì ä-5а технолог³чн³ характеристики, зо-
креìа, утворений ниì гель ìає кращ³ во-
доутриìуючу здатн³сть та структурно-ìе-
хан³чн³ властивост³. êрохìаль ä-5аì у 
випадку його використання у склад³ жи-
вильного середовища для культивування 
in vitro пиляк³в ячìеню ярого стиìулює 
пряìий еìбр³оїдогенез ³ п³двищує частоту 
регенерац³ї рослин. àвтор п³дсуìувала, 
що цей препарат є перспективниì для ви-
користання у б³отехнолог³ї рослин як знач-
но дешевший та ефективн³ший за агар-
агар гелеутворювач живильного середо-
вища для культури пиляк³в in vitro ячìеню 
ярого. 

Інфорìативною також була допов³дь 
кандидата б³ол. наук жук ².в. (Інститут кл³-
тинної б³олог³ї та генетичної ³нженер³ї ÍàÍ 
óкраїни, ì. êиїв) «óчасть щавлевої кислоти 
в ³ндукц³ї систеìної ст³йкост³ пшениц³ до 
збудника септор³озу», у як³й в³дзначено, 
що д³я щавлевої кислоти п³двищувала не-
специф³чну ст³йк³сть рослин до патогена, а 
анал³з структури врожаю п³дтвердив пози-
тивний ефект щавлевої кислоти на реал³-
зац³ю потенц³йної продуктивност³ рослин 
озиìої пшениц³ в уìовах зараження септо-
р³озоì. 

Жваву дискус³ю викликала робота кан-
дидата б³ол. наук левеíкової е.Ñ. ³з сп³в-
автораìи (Інститут проблеì еколог³ї та 
еволюц³ї ³ì. à.Í. северцова ðàÍ, ì. ìо-
сква) «структурные перестройки хроìо-
соì в ìикроэволюции», у як³й вона на ос-
нов³ проведених досл³джень зробила ви-
сновок про те, що недопустиìою є пряìа 
екстраполяц³я ì³кроеволюц³йних под³й, 
спряìованих, очевидно, на зб³льшення 
б³о р³зноìан³тност³ усередин³ таксону та 
адаптац³ю до ìаксиìального використан-
ня еколог³чних н³ш, на под³ї ìакроеволюц³ї, 
в ход³ яких зростає складн³сть орган³зац³ї 
геноìу ³ проходить становлення таксоно-
ì³чної ³єрарх³ї.

àсп³рант Нàвðоцüкà Д.Î. (Інститут ìо-
лекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни) 
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представила допов³дь «âивчення геноì³в 
рослин Deschampsia antarctica Desv. з 
р³зних локал³тет³в прибережної àнтарктики 
за допоìогою хроìосоìних та ìолекуляр-
них ìаркер³в». äопов³дачка зазначила, що 
вперше у кар³отипах рослин D. antarctica з 
о. äарбо, поряд ³з 26 хроìосоìаìи основ-
ного набору, виявлено в³д 1 до 3 додатко-
вих хроìосоì. âикористання хроìосоì-
них та ìолекулярних ìаркер³в для анал³зу 
кар³отип³в рослин D. antarctica дозволило 
виявити пол³ìорф³зì за рисункаìи с- та 
DAPI-диференц³йного забарвлення хро-
ìосоì ³ наявн³сть двох транскрипц³йно ак-
тивних ядерце-утворювальних д³лянок 
хроìосоì. ìолекулярно-генетичний ана-
л³з ³з застосуванняì ISSR-ìаркер³в пока-
зав, що в³дì³нност³ ì³ж досл³джениìи 
зразкаìи не виходять за ìеж³ внутр³шньо-
популяц³йного пол³ìорф³зìу, властивого 
рослинаì ³з досл³джуваного рег³ону. 

Зац³кавлен³сть у присутн³х викликала 
допов³дь акадеì³ка ðàÍ коðí³єíкà а.в. 
(âсерос³йський науково-досл³дний ³нсти-
тут цукрового буряка ³ì. à.ë. ìазлуìова, 
ðос³я, âоронезька обл., ðаìонский р-н, 
п. âÍІІсс) «óстойчивые живые систеìы – 
основа эволюции при освоении иìи внеш-
него ìира». äопов³дач зазначив, що в епо-
ху технолог³чного ³ техн³чного прогресу в 
ус³х галузях б³олог³ї зì³нюються трактуван-
ня правил, законоì³рностей, парадигì 
росту ³ розвитку ст³йких живих систеì. Íа 
п³дстав³ власних досл³джень та узагаль-
ненн³ даних ³нших автор³в розроблено ìе-
тод ìаркер-групової селекц³ї, при якоìу 
в³дб³р (селекц³я) потр³бних ознак та ³ндив³-
дуальних рослин ведеться за ìорфотипоì 
орган³зìу (за основниìи груповиìи асоц³-
ативниìи ознакаìи) з урахуванняì (ìето-
д³в генетики) їх прояву (ì³нлив³сть) ³ успад-
кування (передач³ нащадкаì).

êандидатоì б³ол. наук, професороì 
Ìàмàëèãою в.Ñ. (â³нницький нац³ональ-
ний аграрний ун³верситет) у допов³д³ 
«îц³нка та створення вих³дного ìатер³алу 
для селекц³ї люцерни пос³вної в уìовах 

п³двищеної кислотност³ ґрунт³в» показано 
високу ц³нн³сть як генетичних джерел оз-
наки толерантност³ до п³двищеної кислот-
ност³ ґрунт³в сортозразк³в люцерни пос³в-
ної Жидруне (ëитва), Vika (äан³я), Ярос-
лавна та синюха (óкраїна), Mega (Швец³я) 
та перспективного вих³дного ìатер³алу, г³б-
ридних популяц³й, одержаних з їх участю. 

äопов³дь доктора с.-г. наук, професора 
козàчеíкà Ì.Р. (Інститут рослинництва 
³ì. â.Я. Юр’єва ÍààÍ óкраїни, ì. Õарк³в) 
«генетичн³ та адаптивн³ аспекти селекц³ї 
ячìеню ярого» була присвячена установ-
ленню ìорфо-б³олог³чних, генетичних, 
адаптивних та селекц³йних особливостей 
сорт³в ячìеню ярого протягоì одного се-
лекц³йного циклу з³ створення ц³нних л³н³й. 

ö³кавиìи були допов³д³ гоðбàòюк ².Р. 
(Інститут кл³тинної б³олог³ї та генетичної ³н-
женер³ї ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) «âплив синте-
тичних ауксинпод³бних регулятор³в росту 
на регенерац³йну здатн³сть калюсу ì’якої 
пшениц³», гоðпèíчеíко Ì.ю. (Õарк³вський 
нац³ональний ун³верситет ³ìен³ â.Í. êара-
з³на) «î возìожности использования ук-
раинских фаìилий для оценки уровня ин-
бридинга», доктора б³ол. наук, професо-
ра Пàð³я ф.Ì. (óìанський нац³ональний 
ун³верситет сад³вництва) «äÍê-генеалог³я 
(розселення людини)» та козàк Н.а. (Õар-
к³вський нац³ональний ун³верситет ³ìен³ 
â.Í. êараз³на) «ðепродуктивные характе-
ристики крыìскотатарских женщин».

êандидатоì ìед. наук Нàчеòовою Ò.а. 
(äержавна установа «Інститут охорони 
здоров’я д³тей та п³дл³тк³в Íац³ональної 
акадеì³ї ìедичних наук óкраїни», ì. Õар-
к³в) було представлено допов³дь «äерìа-
тоглифические показатели у девочек-под-
ростков с различныìи клиническиìи ва-
риантаìи вторичной аìенореи». àвтор 
зазначила, що результати досл³джень 
св³дчать про зв’язок ì³ж кл³н³чниì та дер-
ìатогл³ф³чниì пол³ìорф³зìоì вторинної 
аìенореї у д³вчаток-п³дл³тк³в; виявлен³ ха-
рактерн³ дерìатокоìплекси р³зних кл³н³ч-
них вар³ант³в вторинної аìенореї ìожуть 
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бути покладен³ в основу розробки про-
гностичних таблиць форìування цих пору-
шень ìенструальної функц³ї для визначен-
ня контингент³в груп ризику їх виникнення.

Інтерес та жваву дискус³ю в учасник³в 
конференц³ї викликали ³ стендов³ допов³д³, 
зокреìа роботи: Ñупðуí Ñ.Ì. òà ³í. (Ін-
ститут б³ох³ì³ї ³ì. î.â. Паллад³на ÍàÍ óкра-
їни, ì. êиїв, Інститут ì³кроб³олог³ї ³ в³русо-
лог³ї ³ì. ä.ê. Заболотного ÍàÍ óкраїни, 
ì. êиїв, Íац³ональний ун³верситет б³оре-
сурс³в ³ природокористування óкраїни, 
ì. êиїв) «ëечебно-профилактические 
свойства цинксодержащей витаìин-
но-протеиновой добавки»; Ñèðч³íà Ñ.Î. 
òà ³í. (Інститут ì³кроб³олог³ї ³ в³русолог³ї 
³ì. ä.ê. Заболотного ÍàÍ óкраїни, ì. êиїв) 
«îсобливост³ б³осинтезу позакл³тинних 
целюлаз ³ ксиланази у Fennellia flavipes 
B.J. Wiley et E.G. Simmons»; Ñоз³íовà ².Î. 
òà ³í. (Інститут захисту рослин ÍààÍ, 
ì. êиїв, äó «Інститут харчової б³отехнолог³ї 
³ геноì³ки ÍàÍ óкраїни», ì. êиїв) «âплив 
гаììа-опроì³нення на ознаки продуктив-
ност³ ì’якої пшениц³ в залежност³ в³д гено-
типу ³ уìов вирощування».

такиì чиноì, упродовж трьох дн³в ро-
боти конференц³ї – 23-го, 24-го та 25-го 
вересня, було представлено та обговоре-
но 26 пленарних та 7 стендових наукових 
допов³дей, в яких висв³тлено результати 
фундаìентальних досл³джень з актуальних 
напряì³в сучасної генетики, селекц³ї, ево-
люц³ї, б³отехнолог³ї, ìолекулярної б³олог³ї. 

Íа заключноìу пленарноìу зас³данн³ 
за багатор³чну активну участь у робот³ 
óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
ц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, за орган³за-
ц³ю та проведення IÕ ì³жнародної наукової 
конференц³ї «Фактори експериìентальної 
еволюц³ї орган³зì³в» паì’ятниìи сувен³ра-
ìи були нагороджен³: чл.-кор. ÍàÍ óкраї-
ни, д.б.н., проф. ².Ñ. коñеíко (ì. óìань), 
к.б.н. в.Ì. гðàбовñüкèй (ì. óìань), 
к. с.-г. н., проф. а.². Îпàëко (ì. óìань), 
акадеì³к ÍààÍ óкраїни в.а. кðàвчеíко 
(ì. êиїв), канд. б³ол. наук доцент 

ю.Ì. Ì³шкуðов (ì. óìань), д.б.н., проф. 
ф.Ì. Пàð³й (ì. óìань), к.б.н. Р.а. якèм-
чук (ì. óìань), Н.Ñ. якèмеíко (ì. óìань), 
Ò.в. Рехò³í³й (ì. óìань).

Íа заключноìу зас³данн³ також п³две-
дено п³дсуìки стану та перспектив розвит-
ку сучасних напряìк³в генетики, селекц³ї, 
б³отехнолог³ї, а також еволюц³йної теор³ї й 
³стор³ї б³олог³ї. â³дзначено високий р³вень 
як наукових допов³дей, так ³ орган³зац³ї та 
проведення конференц³ї, висловлено гли-
боку вдячн³сть оргкоì³тетов³. êращ³ допо-
в³д³ було визначено почесниìи граìотаìи.

За кращ³ пленарн³ допов³д³ нагородже-
но учасник³в: куëèевà гèяñ Нàãы оãëы 
(ì. баку, àзейбарджан), коðíеëюкà 
Îëекñàíдðà ²вàíовèчà (ì. êиїв), Ñкðèп-
к³íу ²íеññу як³вíу (ì. êиїв), Ìàëюòу Îëü-
ãу воëодèмèð³вíу (ì. êиїв), б³ëèíñüку 
Îëеíу воëодèмèð³вíу (ì. Õарк³в), Нàче-
òову Òеòяíу аíàòоë³ївíу (ì. Õарк³в). За 
кращу допов³дь та за багатор³чну пл³дну 
роботу в óкраїнськоìу товариств³ генети-
к³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, про-
паганду його д³яльност³ в ðос³ї та активну 
участь у IÕ ì³жнародн³й науков³й конфе-
ренц³ї «Фактори експериìентальної ево-
люц³ї орган³зì³в» нагороджено коðí³єíкà 
аíàòоë³я вàñèëüовèчà (ðос³я, âоронезь-
ка обл., ðаìонский р-н, п. âÍІІсс).

За кращ³ стендов³ допов³д³ нагородже-
но колективи автор³в: Ñупðуí Ñ.Ì., Доí-
чеíко г.в., Пàðхомеíко ю.Ì., хàðке-
вèч е.Ñ., куðчеíко ².Н., аðеòèíñü-
кà Ò.б., Còепàíеíко Ñ.П., кðàвчеí-
ко Î.а. (ì. êиїв); Ñèðч³í Ñ.Î., хàð-
кевèч Î.Ñ., Пàвëèчеíко а.к., 
юð’ євà Î.Ì., Нàкоíечíà л.Ò., Пàñ³к 
ю.Ñ., куðчеí ко ².Ì. (ì. êиїв); Ñоз³íов 
².Î., козуб Н.Î., б³дíèк г.я., Дем’яíо-
вà Н.Î., кàðеëов а.в., бëюм я.б., Ñоз³-
íов Î.Î. (ì. êиїв).

За активну участь в орган³зац³ї та про-
веденн³ IÕ ì³жнародної наукової конфе-
ренц³ї «Фактори експериìентальної ево-
люц³ї орган³зì³в» граìотаìи були нагород-
жен³: старший науковий сп³вроб³тник ÍäП 
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«соф³ївка» ÍàÍ óкраїни Îпàëко Îëüãà 
аíàòоë³ївíà; ìолодш³ науков³ сп³вроб³тни-
ки ÍäП «соф³ївка» ÍàÍ óкраїни чеðíеíко 
аíдð³й Дмèòðовèч; кучеð Нàòàë³я Ìè-
коëàївíà; Поíомàðеíко гàëèíà Ìèхàй-
ë³вíà; Поðохíявà Îëüãà леоí³д³вíà; ас-
п³рант третього року навчання ÍäП «со-
ф³ївка» ÍàÍ óкраїни Ñуëèãà Нàд³я 
воëодèмèð³вíà; заступник директора з 
питань соц³ального розвитку ÍäП «соф³їв-
ка» ÍàÍ óкраїни Поòàпов Îëекñàíдð 
Îëекñàíдðовèч.

З ìетою подальшого продуктивного 
сп³лкування та обì³ну науковиìи результа-
таìи учасники конференц³ї висловили по-
бажання ³ надал³ регулярно проводити кон-
ференц³ї з актуальних проблеì еволюц³йної 
теор³ї, сучасної генетики, селекц³ї, б³отех-
нолог³ї, ³стор³ї б³олог³ї тощо; запрошувати 
для участ³ в цих конференц³ях ширше коло 
фах³вц³в з ³нших країн. було також вислов-
лено побажання ширше вводити до складу 
îргкоì³тету наступних конференц³й пред-
ставник³в ³нозеìної наукової сп³льноти.

àêтóàëüÍЫå ПðîбëåìЫ сîâðåìåÍÍîЙ 
гåÍåтèêè, сåëåêöèè, бèîтåÕÍîëîгèè  
è ЭâîëЮöèîÍÍîЙ тåîðèè
(По ìатериалаì IX ìеждународной научной 
конференции «Факторы экспериìентальной 
эволюции организìов», 22–26 сентября 
2014 г., г. óìань, ×еркасская обл., óкраина)

М.З. Мосула1, Н.М. Дробык1, В.А. Кунах2

1 тернопольский национальный педагогичес-
кий университет иìени âладиìира гнатюка 
óкраина, 46027, г. тернополь, ул. ì. êривоно-
са, 2 
е-mаil: drobyk.n@gmail.com 
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â статье представлена инфорìация о IX ìеж-
дународной научной конференции «Факторы 
экспериìентальной эволюции организìов», 
посвященной 100-летию со дня рождения Íор-

ìана Эрнеста борлоуга и 180-летию со дня ос-
нования êиевского национального университе-
та иìени тараса Шевченко (22–26.09.2014 г., 
г. óìань, óкраина). ðассìотрены научные до-
клады, представленные на конференции, и ко-
ротко приведено их содержание; отìечены до-
клады и статьи, которые решениеì ìежду-
народного научного коìитета конференции 
признаны лучшиìи.

Ключевые слова: генетика, эволюция, селек-
ция, биотехнология, экология.

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN GENETICS, 
BREEDING, BIOTECHNOLOGY  
AND EVOLUTIONARY THEORY
(by the proceeding of the IX International con-
ference «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 
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NAS of Ukraine 
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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, breeding, 
biotechnology, ecology.
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уÑÒÎйчивые живые ÑиÑÒеÌы – ÎÑНÎва 
эвÎлюции ПРи ÎÑвÎеНии иÌи вНешНегÎ ÌиРа

à.â. êîðÍèåÍêî, à.ê. бóтîðèÍà, â.à. сóÕîðóêèÕ, с.è. сêà×êîâ,  
è.Í. сàФîÍîâà
государственное научное учреждение âсероссийский научно-исследовательский 
институт сахарной свёклы иìени à.ë. ìазлуìова ðоссийской акадеìии 
сельскохозяйственных наук 
ðоссия, 396030, âоронежская область, ðаìонский район, п. îПÕ âÍèèсс, 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.

технологический и технический прогресс во всех областях биологии и жиз-
недеятельности живых систеì объясняется развитиеì ее законоìерно-

стей, принципов, теорий, правил и гипотез [1].
Это развитие обусловлено достиженияìи в генетике, хиìии, физике, ìатеìа-

тике и связано с совершенствованиеì технологии и развитиеì геноинженерных 
работ, созданиеì новых и усовершенствованных живых систеì и их селекции.

Предлагаеì новые трактовки правила, законоìерности, парадигìы роста и 
развития устойчивых живых систеì. â развитии ìногих направлений, изложен-
ных в данной статье, важную роль играли труды и личное участие è.à. ðаппопор-
та, Жученко à.à, ìоргуна â.â., êунаха â.à., êулик à.г., Íеговского Í.à., Пария Í.Ф., 
îпалко à.è., àлтухова Ю.ë., голубовского ì.ä., сиволапа Ю.ì., äрагавцева â.à., 
Iнге-âечтоìова с.г., êильчевского à.â., созинова î.î., Шуìного â.ê., савчен-
ко è.â., ìалецкого с.è, ìедведева à.ì., äолженко â.è. и др.

Íа основании собственных и обобщении других исследований разработан 
ìетод – ìаркер-групповой селекции (MGS), при котороì отбор (селекция) 
нужных признаков и индивидуальных растений ведется по ìорфотипу организ-
ìа (по основныì групповыì ассоциативныì признакаì) с учетоì (ìетодов ге-
нетики) их проявления (изìенчивость) и наследования (передачи потоìкаì).

Принцип (MGS) селекции состоит в тоì, что если известно ìесторасположение 
ìаркерного фенотического признака и влияние на проявление хозяйственно-
го-ценного признака (наприìер, урожайности), то следить за такиì признакоì 
ìожно не только по его проявлению, но и по наследованию контролируеìых иì со-

Дискусії
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ставляющих и по наличию нужной их вели-
чины в селекционноì ìатериале.

óспехи в приìенении MGS ìогут быть 
обеспечены не только знаниеì располо-
жения кандидатских признаков, но и во-
зìожностью работать с ниìи, иìеющиìи 
достаточно сильный эффект на проявле-
ние хозяйственного признака.

Фенотипические ìаркеры полигенных 
групповых признаков (MGS) принесут оче-
видные положительные результаты в связи 
с наличиеì четких генетических и селек-
ционных представлений о тоì, как они 
форìируют хозяйственно ценный признак.

îжидаеìые усилия в области сингене-
тики растений свеклы позволяет осуще-
ствить прорыв в этоì направлении. При 
проведении MGS необходиìа тесная коо-
перация генетиков, селекционеров и дру-
гих специалистов, поскольку предполага-
ются, по крайней ìере, два обязательных 
этапа работы:

1. Подготовительный, в ходе которого 
генетикаìи проводится накопление зна-
ний о генетическоì контроле (изìенчиво-
сти и наследовании признака) и подбира-
ются подходящие ìорфобиологческие 
ìаркеры.

2. Проведение селекционной работы 
привычныìи для селекционера ìетодаìи, 
но с использованиеì предложенного ге-
нетикаìи инструìентария MGS. Íаиболее 
оправдано приìенение ìаркерных при-
знаков с использованиеì их проявления 
на ранних стадиях онтогенеза, когда при-
знак уже проявляется и возìожно уско-
ренное его разìножение (за счет биотех-
нологии и других ìетодов) и дальнейшее 
его использование. èспользование выше-
указанных ìетодов усложнит селекцион-
ный процесс, но вìесте с теì повысит его 
эффективность на 40–50 %.

Íа основании полученных результатов 
предложены ключевые значения и основные 
направления дальнейших исследований:

1. способность интенсифицировать 
фотосинтез (живых клеток) листового ап-
парата, эффективно получать и распреде-
лять биоìассу ìежду листовыì аппаратоì 

и корнеплодоì, листовыì аппаратоì и се-
ìенаìи на растении.

2. создать систеìу, обеспечивающую 
способность генотипов форìировать и 
оптиìизировать вегетативную ìассу кор-
неплода свеклы первого и второго года 
жизни. 

3. создание биологической ìодели но-
вого растения свеклы с определенныìи 
характеристикаìи фенофаз развития и 
четкиì разграничениеì вегетативной и 
генеративной фаз роста.

4. способность быстро форìировать 
вегетативную часть растения первого и 
второго года жизни; одновреìенность 
созревания (функционирования) плодов, 
сеìян, стабильность сеìян по разìеру, 
качеству и количеству.

4.1. способность листьев функциони-
ровать в плотных ценозах. большая густо-
та растений с ìеньшиì количествоì 
листьев, продолжительностью их активно-
го роста, за счет большой фотосинтетиче-
ской активности обеспечивать более вы-
сокую продуктивность.

5. èзучение организìов проводить че-
рез его создание, а не через разделение 
на части.

6. ðазвитие генетики и селекции долж-
но способствовать созданию все более 
интенсифицирующих систеì (фото-, хе-
ìосинтезирующих и др.) для получения 
высокопродуктивных живых систеì, адап-
тированных и оптиìизирующих свою ра-
боту в определенных условиях среды.

7. ðасширение границ использования 
живого и неживых ìиров за счет критиче-
ских технологий, основанных на возобнов-
ляеìых источниках ìатерии, энергии и 
биоинфорìации.

Çàкоíы, пðàвèëà, ãèпоòезы  
обеñпечеíèя уñòойчèвоñòè  
жèвых ñèñòем
1. Законоìерность развития устойчи-

вости – это реализация основной функции 
живых систеì – освоения внешнего ìира – 
фундаìентального закона эволюции.
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2. âопрос о сущности устойчивости – 
это переход живой систеìы на более вы-
сокий уровень стабильности (адаптивнос-
ти) – одно из основных условий функции 
живого – (освоение внешнего ìира), про-
исходит с изìенениеì внешних условий, 
вызывающих форìирование и создание 
внешних и внутренних связей в новых 
структурах (генетических, энергетиче-
ских), обеспечивающих за счет биоинфор-
ìации ее жизнеспособность в данных ус-
ловиях среды.

3. Законоìерность развития устойчи-
вости живых систеì определяется чувст-
вительностью, специфичностью, возìож-
ностью или невозìожностью освоения 
внешней среды, свойственной структуре 
(генетической, энергетической), живого, 
получаеìой развитие при действии био-
инфорìации и факторов среды на орга-
низì. Íе каждая живая систеìа в данной 
экологической или почвенно-клиìатиче-
ской зоне ìожет, при взаиìодействии с 
внешней средой, обеспечить создание но-
вых или изìененных (генетических и энер-
гетических) структур, обеспечивающих 
устойчивость живой систеìы в процессе 
освоения внешнего ìира.

4. ðазнообразие конкретных (почвен-
но-клиìатических, in vivo и in vitro) усло-
вий при форìировании генетических и 
энергетических структур приводит к раз-
нообразию и изìенчивости видов живых 
систеì в разных сортах и гибридов, пред-
ставленных в тоì числе разнообразиеì 
ìолекул äÍê, полученных в процессе их 
возникновения.

5. èспользовать в качестве внешней 
среды на устойчивость углеродные соеди-
нения, исходя из уникальных способнос-
тей их (проникать) вступать в органиче-
ские и неорганические сложные ìолеку-
лярные систеìы живого, так как ìолекула 
äÍê является победителеì конкуренции 
за энергию. èсходя из этого, использова-
ние углеродных соединений в качестве ìу-

тагенного фактора для расширения гене-
тической и энергетической изìенчивости 
(разнообразия) живой систеìы расте-
ний – одно из главных условий получения 
ìутаций, направленных на повышение 
устойчивости живых систеì при освоении 
внешнего ìира.

6. ðазная чувствительность живых сис-
теì определяется разной их способ-
ностью усвоения и количествоì абиофак-
торов (света, тепла, воды и почвы) и био-
тических факторов, действующих на их 
внутреннюю структуру и ìорфологические 
особенности, рост и развитие, устойчи-
вость в конкретных условиях обитания. 
×увствительность к био- и абиофактораì, 
а также их действия на растение опреде-
ляется их взаиìодействиеì, вреìенеì, 
фазой роста и развития живой систеìы.

7. структурная и энергетическая спе-
цифичность и коìплеìентарность генети-
ческих и энергетических систеì – один из 
ìеханизìов создания устойчивых живых 
систеì при действии абиотических и био-
тических факторов.

8. ðазвитие количества и качества 
биоинфорìации означает и обеспечивает 
переход от стохастического кодирования к 
более определенноìу, фиксированной 
схеìе и периоду реализации генетических 
и энергетических структур живых систеì.

9. Принципы создания сортов и гибри-
дов – это прежде всего устойчивость к лю-
боìу внешнеìу фактору. àбиофакторы с, 
Í, N, î – являются основой организации 
всех уровней живых систеì, живого веще-
ства почвы. óстойчивость нужно начинать 
создавать с необходиìого количества 
абиофакторов, их определяющих.

10. ×еì выше эволюционно развита 
живая систеìа, теì ìеньше выражено 
участие случайного в определении разви-
тия и ее направленности, теì более она 
устойчивее. óстойчивость и неустойчи-
вость живой систеìы – это количество и 
качество ðÍê, äÍê.
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11. Íаправленный ìутагенез + ìута-
ционная (генноинженерная) и классиче-
ская селекция + взаиìодействие с био- и 
абиотическиìи фактораìи и отбор – се-
ìеноводство – сеìеноведение в зонах 
использования – специализация, коопе-
рация, координация, создание государ-
ственно-частных структур – вот саìая 
простая схеìа создания живых систеì 
сельскохозяйственных растений.

При разработке этих законоìерностей 
использовалась нижеприведенная лите-
ратура [1–8].
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ÑÒРукÒуРНÎ-фуНкц²ÎНальНий ДиНаÌ²ÇÌ геНÎÌу

Рецеíз³я íà моíоãðàф³ю в.а. куíàхà 
«ÌÎб²льН² геНеÒичН² елеÌеНÒи  
² ПлаÑÒичН²ÑÒь геНÎÌу РÎÑлиН». – êиїв: ëогос, 2013, 298 с.

â останн³ десятил³ття б³олог³я набула надзвичайно швидких теìп³в свого розвит-
ку. îсновниì поштовхоì такого активного прогресу було в³дкриття подв³йної 

сп³рал³ äÍê та розшифрування її функц³ї. öе в³дкриття сприяло створенню ìетодо-
лог³ї ìолекулярної б³олог³ї, розкриттю структури окреìих ген³в, а також розшифру-
ванню повної сукупност³ ген³в, об’єднаних у нос³й спадковост³ кл³тини – геноì, який 
³нфорìац³йно забезпечує б³осинтези б³лкових сполук, а в³дтак контролює структур-
ну орган³зац³ю як окреìої кл³тини, так ³ багатокл³тинних орган³зì³в, а також прита-
ìанн³ їì процеси – р³ст, форìотворення ³ у ц³лоìу життєвий цикл. îбразно вислов-
люючись, геноì є повною ³нструкц³єю, неìов би законодавствоì життєд³яльност³ 
будь-якого орган³зìу. öя ³нструкц³я характеризується дуже консервативниì харак-
тероì у тоìу сенс³, що зазвичай спадков³сть в³дзначається тиì, що в покол³ннях в³д-
бувається дуже точне коп³ювання найдр³бн³ших ознак батьк³вських форì. ðаз ìає 
ì³сце такий неухильний консерватизì спадковост³, то лог³чно припускати над³йну 
незì³нн³сть структури геноìу. так вважали досить тривалий час, ³ коли в 70-х роках 
ìинулого стол³ття ìайбутн³й Íобелевський лауреат барбара ìакêл³нток висловила 
дуìку про ³снування систеì, як³ зд³йснюють перебудову структури геноìу, б³ль-
ш³сть генетик³в вважали це припущення незрозуì³лиì дивацтвоì ученого. àле уза-
гальнення чисельних факт³в приìусило визнати, що, справд³, ìають ì³сце струк-
турн³ перебудови геноìа завдяки ³снуванню д³лянок ìолекули äÍê, як³ здатн³ зì³-
нювати своє розташування в ланцюгу пол³нуклеотидної посл³довност³ в геноì³. ö³ 
д³лянки отриìали назву ìоб³льних генетичних елеìент³в. З їх наявн³стю стали 
пов’язувати р³зн³ генетичн³ явища, а також здатн³сть орган³зì³в ³снувати в певноìу 
д³апазон³ значень р³зних еколог³чних фактор³в, до яких необх³дно в³дпов³дниì чи-
ноì пристосовуватись, адаптуватись. Здатн³сть до адаптац³ї, зв³сно, виìагає пев-
ного корегування «³нструкц³ї життєд³яльност³», й спроìожн³сть орган³зìу до такого 
корегування назвали його пластичн³стю.

Швидко нагроìаджувався експериìентальний ìатер³ал про зв’язок ì³ж пове-
д³нкою ìоб³льних генетичних елеìент³в ³ здатн³стю орган³зìу адаптуватися до тих 
або ³нших чинник³в середовища. Íараз³ цей ìатер³ал став наст³льки широкиì ³ р³з-
ноìан³тниì, що виникла нагальна необх³дн³сть його узагальнення. таке узагальнен-
ня й зробив в³доìий генетик â.à. êунах у ìонограф³ї «ìоб³льн³ генетичн³ елеìенти ³ 
пластичн³сть геноìу рослин». öя книга ìає дуже велике значення з огляду на те, що 
природа ìоб³льних генетичних елеìент³в, котр³ надають геноìу динаì³чних власти-
востей, становлять новий довол³ потужний напряì сучасної ìолекулярної б³олог³ї ³ 
генетики, ³ узагальнення дуже великого експериìентального ìатер³алу, розс³яного 
в чисельних л³тературних джерелах, в поєднанн³ з даниìи, отриìаниìи автороì 
ìонограф³ї, безуìовно оч³кувалось достатньо ìасовиì читачеì.

Рецензія
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êнига складається з трьох частин, в яких 
всеб³чно охоплен³ як теоретичн³, так ³ прак-
тичн³ аспекти явищ, пов’язаних з³ спонтанни-
ìи або ³ндукованиìи структурниìи перебу-
доваìи геноìу, його динаì³зìоì.

Перша частина, котра складається з ше-
сти розд³л³в, присвячена загальн³й характе-
ристиц³ ìоб³льних генетичних елеìент³в. àв-
тор розпочинає розпов³дь про ц³ елеìенти з 
³стор³ї їх в³дкриття, в³дзначаючи, що неста-
б³льн³сть стану генетичних фактор³в спосте-
р³гали ще в досить давн³ часи. Як жарт, автор 
у форì³ еп³графа наводить слова з книги бут-
тя про те, що ще Як³в спостер³гав зì³ну спад-
кових ознак своїх св³йських тварин. Проте на-
уков³ пошуки причин ì³нливост³ розпочались 
з праць гуго де Фр³за, а повного розвитку до-
сягли в г³потез³ б. ìакêл³нток, у в³дкритт³ ³н-
серц³йних елеìент³в, котр³ обуìовлюють по-
яву ìутац³й у прокар³от³в.

ó розд³л³ «б³олог³я ìоб³льних генетичних 
елеìент³в» зазначається, що ц³ елеìенти 
знайдено в геноìах р³зних орган³зì³в, де 
вони становлять часоì велику частку загаль-
ної äÍê. Íаприклад, у геноì³ людини частка 
їх сягає 45 %, у геноì³ кукурудзи – понад 
70%, а у геноì³ пшениц³ – аж 90 %! äоведе-
но, що ìоб³льн³ генетичн³ елеìенти в³д³гра-
ють суттєву роль в орган³зац³ї ³ функц³онуван-
н³ геноì³в, а також в еволюц³ї останн³х. Зо-
креìа в³доì³ чисельн³ ìутац³ї, як³ виникають 
завдяки переì³щенню ìоб³льних генетичних 
елеìент³в у хроìосоìах еукар³от³в.

За ìехан³зìаìи переì³щення ìоб³льних 
генетичних елеìент³в їх под³ляють на два 
класи – ретротранспозон³в ³ äÍê-транспозо-
н³в. ó книз³ дається докладний опис власти-
востей цих клас³в ìоб³льних елеìент³в та їх 
сучасну класиф³кац³ю. ðозпов³дається ³ про 
ф³логен³ю окреìих транспозон³в, регуляц³ю 
їх активност³. âелику увагу прид³лено поши-
ренню транспозон³в серед рослин, як³ нале-
жать до р³зних крупних таксон³в. сл³д зазна-
чити, що автор не т³льки розпов³дає про все 
в³доìе про структуру, функц³ю й походження 
транспозон³в, але окреслює те, що нараз³ за-

лишається нерозкритиì, непояснениì, тиì 
саìиì наì³чаючи перспективи подальших 
наукових пошук³в.

îкреìий розд³л присвячено проблеì³ 
аìпл³ф³кац³ї ìоб³льних генетичних елеìен-
т³в, котра ìає безпосереднє в³дношення як 
до еволюц³ї геноìу рослин, так ³ до адаптац³ї 
орган³зìу до стресових уìов. саìе рол³ 
транспозон³в у адаптац³ї орган³зìу до стрес³в 
й у пластичност³ рослини присвячено другу 
частину ìонограф³ї «б³олог³чне значення ìо-
б³льних елеìент³в», яка складається з десяти 
розд³л³в. ðозпочинається ця частина твер-
дженняì автора про те, що уявлення про так 
звану надлишкову, «егоїстичну» äÍê (яка, 
вочевидь, обуìовлена наявн³стю в äÍê кл³-
тини ìоб³льних генетичних елеìент³в) посту-
пається ì³сцеì переконанню, що насправд³ 
ця надлишков³сть є «геноìниì скарбоì» 
виду, ефективниì знаряддяì природної ген-
ної ³нженер³ї, завдяки як³й створюються не 
лише нов³ форìи, але, ìожливо, й нов³ види. 
Як видно, так³ уявлення п³дводять нас до роз-
криття ìожливих ìехан³зì³в того, що ×. äар-
в³н називав «невизначеною ì³нлив³стю» та, 
не виключено, ìакроеволюц³йних процес³в.

Ще б. ìакêл³нток припускала, що ³ндук-
ц³я переì³щень ìоб³льних генетичних еле-
ìент³в є найважлив³шиì фактороì генетич-
ної вар³абельност³ орган³зìу в уìовах стресу. 
справд³, є багато спостережень, як³ св³дчать 
про активац³ю або пригн³чення переì³щень 
ìоб³льних елеìент³в у геноì³ еукар³отичних 
орган³зì³в. Íайсильн³ший вплив на переì³-
щення ìоб³льних елеìент³в у геноìах спри-
чиняють г³бридний дисгенез, ³зоген³зац³я, ³н-
бридинг та аутбридинг. âпливають на цей 
процес р³зн³ х³ì³чн³ сполуки, ³он³зуюче випро-
ì³нювання, екстреìальн³ теìператури. ó ìо-
нограф³ї детально розглянуто вибух транспо-
зиц³й у геноìах г³брид³в, активац³я переì³-
щень ìоб³льних генетичних елеìент³в у 
культур³ кл³тин ³ тканин, вплив на цей процес 
п³двищеної теìператури, а також ³нфекц³й в³-
русного, бактер³ального ³ грибкового похо-
дження. Переì³щення ìоб³льних елеìент³в у 
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геноì³ ³ндукується не т³льки стресовиìи 
впливаìи або генетичниì дисгенезоì, але й 
д³єю чинник³в, як³ контролюють розвиток ор-
ган³зìу. Íаприклад, яровизац³я рослин су-
проводжується зì³наìи активност³ транспо-
зон³в. З останн³ìи пов’язана поява ярих рос-
лин у популяц³ях деяких озиìих злакових 
культур, про що детально говориться в книз³. 
Íа приклад³ ретротранспозону BARE1 пока-
зано, як впливають р³зн³ уìови зростання яч-
ìеню на ³нсерц³ї та коп³ювання ìоб³льних 
елеìент³в.

âстановлено, що у форìуванн³ таких ва-
гоìих перебудов геноìу, як ³нверс³ї, реци-
прокн³ транслокац³ї, дупл³кац³ї та делец³ї бе-
руть участь ìоб³льн³ генетичн³ елеìенти. го-
ловниì чинникоì геноìних перебудов є 
особлив³ конф³гурац³ї 5'- i 3'-к³нц³в нуклео-
тидних посл³довностей транспозон³в, котр³ є 
субстратаìи ферìенту транспозази, яка за-
безпечує ì³жхроìосоìн³ транспозиц³ї. тран-
спозиц³ю, в як³й беруть участь транспозони 
р³зних ìолекул äÍê, називають нел³н³йною 
або альтернативною. â книз³ з належною до-
кладн³стю на ряд³ приклад³в анал³зується 
явище геноìних перебудов за участ³ ц³єї не-
л³н³йної транспозиц³ї у кукурудзи. àвтор п³д-
креслює, що саìе нел³н³йна транспозиц³я 
ìоже бути причиною утворення крупних хро-
ìосоìних перебудов, завдяки якиì виникає 
часткова стерильн³сть, репродуктивна ³золя-
ц³я, з чиì пов’язано явище видоутворення.

ó ìонограф³ї багато уваги прид³лено 
проб леì³ рол³ ìоб³льних генетичних елеìен-
т³в в еволюц³ї геноìу рослин. Зокреìа, наве-
дено дан³, як³ беззаперечно св³дчать про те, 
що структура рослинного геноìу значною ì³-
рою визначається специф³чн³стю, к³льк³стю й 
активн³стю äÍê-транспозон³в ³ ретротранс-
позон³в. Íаведено дан³, з яких видно, що 
види з великиì розì³роì геноìу ìають ви-
щий вì³ст ìоб³льних генетичних елеìент³в у 
пор³внянн³ з видаìи, котр³ ìають геноì ìа-
лого розì³ру. Зазначиìо, що розì³ри гено-
ì³в у р³зних вид³в рослин вар³юють на поряд-
ки. àвтор вважає, що аìпл³ф³кац³я й вилучен-

ня ìоб³льних генетичних елеìент³в є досить 
швидкиìи еволюц³йниìи процесаìи, що 
про³люстровано на приклад³ структури гено-
ìа культурного арах³су та його предкових 
форì. Жваво обговорюються питання ево-
люц³ї геноìу рослин, в якоìу впродовж двох 
сотень ì³льйон³в рок³в в³дбувалися процеси 
пол³плоїд³зац³ї, аìпл³ф³кац³ї ³ сегìентної дуп-
л³кац³ї транспозон³в. îтож, розгорнута вра-
жаюча картина п³стрявих ³ р³зноìан³тних пе-
ретворень геноì³в рослин у ход³ їх еволюц³ї. 
так³ перетворення геноì³в часто-густо ìали 
вибуховий характер. ó сучасних покритона-
с³нних рослин з гаплонтниìи геноìаìи, б³ль-
шиìи за 2000 ì³льйон³в пар нуклеотид³в, по-
над 50 % ядерної äÍê складається з ре-
тротранспозон³в та ³нших повтор³в. Íа 
приклад³ кв³ткових рослин продеìонстрова-
но дуже швидке утворення нових ген³в шля-
хоì захоплення транспозонаìи ³ подальшого 
перетасування екзон³в. Процесу захоплення 
транспозонаìи фрагìент³в нуклеотидних 
посл³довностей äÍê надається суттєвого 
значення в перетвореннях геноì³в в еволю-
ц³йних процесах у рослин.

ó книз³ звернуто увагу на участь ìоб³ль-
них генетичних елеìент³в в упередженн³ ен-
догенного ìутагенезу шляхоì локального 
зростання числа коп³й ретротранспозон³в у 
ì³сцях кодувальних нуклеотидних посл³дов-
ностей, що зìеншує ризик ìутац³йних по-
шкоджень останн³х. îтож, є п³дстави говори-
ти про наявн³сть «альтруїстичної некодуваль-
ної äÍê», котра виконує антиìутагенну 
функц³ю.

îкреìий розд³л присвячено рол³ 
 ìоб³льних генетичних елеìент³в в еп³гене-
тичних процесах рослин. äоведено, що ц³ 
елеìенти є ì³шенню для д³ї ìалих ³нтерферу-
ючих ðÍê, що викликають посттранскрипц³й-
ний сайленсинг в³дпов³дних транскрипт³в. 
âзаєìозв’язок ì³ж ìоб³льниìи генетичниìи 
елеìентаìи, ìалиìи регулюючиìи ðÍê, ре-
програìуванняì геноìу докладно проде-
ìонстровано на процесах, як³ в³дбуваються у 
пилкових кл³тинах.
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П³дкреслюється роль транспозон³в у рос-
линних популяц³ях, як³ за своєю генетичною 
структурою є неоднор³дниìи. генетична тео-
р³я популяц³й стверджує, що ³снує особлива 
динаì³ка транспозон³в, яка полягає у 
зростанн³ їх к³лькост³ внасл³док транспозиц³й 
³ зìеншення п³д впливоì природного добору. 
ö³ особливост³ тенденц³й зì³н транспозонно-
го складу в популяц³ї продеìонстровано на 
в³дпов³дних генетичних досл³дженнях попу-
ляц³й ег³лопсу. Простежується наявн³сть 
 певного зв’язку ì³кроеволюц³йних под³й у 
популяц³ї з динаì³кою ìоб³льних генетичних 
елеìент³в, котра зуìовлює генетичну попу-
ляц³йну гетерогенн³сть. Певна частина тран-
спозон³в ìоже вбудовуватися в окреì³ локу-
си геноìу, тиì саìиì виконуючи роль справж-
н³х ìутаген³в. ó популяц³ях ìалої чисельност³ 
зростає в³рог³дн³сть ф³ксац³ї ìутац³й 
³ зростання геноìної диверсиф³кац³ї, обу-
ìовленої ìоб³льниìи генетичниìи елеìен-
таìи, як ìутагенаìи. Є п³дстави вважати, що 
за динаì³кою транспозон³в та ³нших фракц³й 
високоповторюваної äÍê ìожна з’ясовувати 
особливост³ ì³кроеволюц³йних процес³в ³ ви-
доутворення.

Як бачиìо, спектр явищ, до прояву яких 
причетн³ ìоб³льн³ генетичн³ елеìенти, є дуже 
широкиì ³ охоплює як еп³генетичну регуля-
ц³ю процес³в в онтогенез³ рослини, так ³ ево-
люц³йн³ процеси. àвтор неодноразово ви-
словлює дуìку про сиìб³отичну природу 
транспозон³в ³ власниì геноìоì кл³тини-го-
сподаря. öе знаходить своє в³дображення в 
г³потез³, зг³дно з якою ìоб³льн³ генетичн³ еле-
ìенти розглядаються як геноìн³ паразити, 
котр³ з ходоì еволюц³ї перетворюються на 
нев³дд³льний коìпонент геноìу, який ìоже 
зазнавати ³стотних зì³н всупереч стаб³льнос-
т³ кодуючих нуклеотидних посл³довностей 
äÍê. трансì³с³я цих «паразит³в» ìоже в³дбу-
ватися завдяки статевоìу процесу. саìе з 
таких ì³ркувань ³ виникла ³дея про те, що ста-
тевий процес виник унасл³док активност³ ìо-
б³льних генетичних елеìент³в. Проблеì³ ево-

люц³ї стат³ ³ рол³ у н³й ìоб³льних генетичних 
елеìент³в присвячено спец³альний розд³л.

своєр³дниì є розпод³л ìоб³льних гене-
тичних елеìент³в у хроìосоìах: у великих за 
розì³раìи геноìах гени розташован³ остр³в-
цяìи, оточениìи транспозонаìи. При цьоìу 
вздовж хроìосоìи вì³ст ìоб³льних генетич-
них елеìент³в дуже сильно в³др³зняється. 
äистальн³ д³лянки хроìосоìи в³др³зняються 
пор³вняно низькиì вì³стоì транспозон³в, 
зате проксиìальна частина ìайже повн³стю 
складається з ìоб³льних генетичних елеìен-
т³в. îтож, ц³ елеìенти в³д³грають дуже важ-
ливу роль в орган³зац³ї структури хроìосоì.

Попри ³снування систеì, що упереджу-
ють в³льне перенесення фрагìент³в äÍê ì³ж 
кл³тинаìи, все ж ³снує процес горизонталь-
ного перенесення ген³в, ³ йоìу надають дуже 
суттєвого значення в еволюц³ї. Щодо гори-
зонтального перенесення ген³в у бактер³й 
жодних суìн³в³в неìає. àле поширення ³ зна-
чення цього процесу в еволюц³ї багатокл³тин-
них еукар³от³в залишалося недоведениì. 
êнига ì³стить розд³л, в якоìу наводяться 
дан³, котр³ деìонструють наявн³сть горизон-
тального перенесення ретротранспозон³в та 
³нших ìоб³льних генетичних елеìент³в ì³ж 
близько спор³днениìи видаìи. ðозгляда-
ються й г³потези, що певною ì³рою ìожуть 
пояснити ìехан³зìи горизонтального пере-
несення ìоб³льних елеìент³в. îдна з них 
припускає, що ретротранспозони перено-
сяться ì³ж видаìи у вигляд³ в³русопод³бних 
частинок. ðозглядається також ìожлив³сть 
залучення до процесу перенесення в³рус³в 
або бактер³й ³ гриб³в, чи ³нших внутр³шньокл³-
тинних паразит³в. ó ц³й галуз³ досл³джень, яка 
ìає дуже велике значення у вир³шенн³ питан-
ня про небезпеку генної ³нженер³ї, робляться 
лише початков³ кроки.

Íарешт³, третя частина ìонограф³ї ви-
св³тлює прикладн³ аспекти проблеìи ìоб³ль-
них генетичних елеìент³в. Звернуто увагу на 
те, що ìоб³льн³ генетичн³ елеìенти, насаì-
перед ретротранспозони, широко застосо-
вуються в анал³з³ генетичного р³зноìан³ття у 



ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2306

Д.М. Гродзинський

прикладн³й генетиц³ й у ф³логенетичних до-
сл³дженнях. Зручниì способоì перенесення 
ген³в ìоже бути використання ретротранс-
позонних вектор³в, що доведено рекон-
струюванняì геноìу рослин з допоìогою 
векторної систеìи, створеної на основ³ ре-
тротранспозона Tnt1 з тютюну. àби уникнути 
спонтанної втрати генетичного ìатер³алу, у 
нест³йких г³брид³в пропонується використо-
вувати конструкц³ю, яка складається з ц³льо-
вого гена в оточенн³ транспозон³в.

ìоб³льн³ генетичн³ елеìенти використо-
вують також у б³отехнолог³ї для вилучення з 
геноìу трансгенних рослин селективних та 
ìаркерних ген³в. ðозробляються р³зн³ п³дхо-
ди до так званого транспозонового ìутаге-
незу. â їх основ³ лежить п³двищення р³вня 
експрес³ї транспозази ³ в³дпов³дного 
зростання частоти транспозиц³й. äÍê-тран-
спозони з певниì усп³хоì використовують 
для ³ндукц³ї трансгенезу та ³нсерц³йного ìу-
тагенезу.

Íа основ³ ìоб³льних генетичних елеìен-
т³в розроблено ìаркери, як³ необх³дн³ для ви-
вчення генетичної спор³дненост³ таксон³в, 
популяц³й ³ окреìих особин у ìежах виду. 
öей тип ìаркер³в ìає певн³ переваги над ³н-
шиìи видаìи анал³зу рослинних геноì³в. 
â анал³з³ генетичного р³зноìан³ття в ìежах 
популяц³ї, вид³в чи ³ндив³д³в виявилося зруч-
ниì використовувати нативн³ ретротранспо-
зонн³ систеìи.

За складоì ретротранспозон³в ìожна 
досл³джувати ф³логен³ю окреìих таксон³в, 
що докладно деìонструється результатаìи 
досл³джень ф³логен³ї злак³в – рису ³ пшениц³, 
а також городньої капусти.

ó ìонограф³ї переконливо й посл³довно 
доводиться, що геноì не є «жорстко впоряд-
кованою й стаб³льною посл³довн³стю ген³в, а 
представляє собою достатньо в³льно орган³-
зовану структуру, що припускає значну дина-
ì³чн³сть» (с. 230). структурн³ ³ регуляторн³ 
гени зосереджен³ в остр³вцях, оточених ìо-
б³льниìи генетичниìи елеìентаìи.

âажливиìи в книз³ є роздуìи автора про 
еволюц³ю геноì³в ³ роль ìоб³льних генетич-
них елеìент³в в адаптогенез³ й забезпеченн³ 
пластичност³ геноìу. Íе згадуючи ëаìарка, 
автор наìагається розкрити ìолекулярне 
п³дґрунтя ìожливостей успадкування набу-
тих ознак рослинаìи на основ³ процес³в з 
участю транспозон³в.

Õоча в ц³лоìу книгу присвячено ìоб³ль-
ниì генетичниì елеìентаì рослин, у н³й 
ì³ститься багато в³доìостей про транспозо-
ни тваринних орган³зì³в.

ó ìонограф³ї узагальнено експериìен-
тальн³ дан³ й результати теоретичних розро-
бок б³льше, н³ж 700 л³тературних джерел. 
З особливою повнотою автор анал³зує твор-
чий доробок б. ìакêл³нток, яка вперше ство-
рила обґрунтовану систеìу ³дей щодо ìо-
б³льних генетичних елеìент³в та їхн³х функ-
ц³й. 

êнига завершується словникоì, в якоìу 
наведено найпоширен³ш³ терì³ни з генетики, 
ìолекулярної б³олог³ї, ìолекулярної генети-
ки, еколог³чної генетики ³ б³отехнолог³ї.

âих³д у св³т ìонограф³ї â.à. êунаха «ìо-
б³льн³ генетичн³ елеìенти ³ пластичн³сть ге-
ноìу рослин», безперечно, є важливою, зна-
ковою под³єю. öя книга є одниì ³з перших 
фундаìентальних узагальнень нов³тн³х знань 
про динаì³чну структуру геноìу, багатогран-
ну функц³ю ìоб³льних генетичних елеìент³в, 
про природу вар³абельност³ фенотип³в, ìе-
хан³зì³в форìування й п³дтриìки генетич-
ного р³зноìан³ття рослин. Зазначиìо, що у 
св³т³ водночас з даною ìонограф³єю вийшла 
з друку книга, також присвячена ц³й важлив³й 
проблеì³ (Plant Transposons and Genome 
Dynamics in Evolution / Ed. by N.V. Fedoroff. – 
L., N.Y.: Wiley-Blackwell, 2013. – 232 p.)

êнига розкриває нов³ обр³ї генетики ³ тео-
р³ї еволюц³ї вид³в, ³ вона, безперечно сприя-
тиìе подальшоìу розвитку генетичних до-
сл³джень.

Академік НАН України  
Д.М. Гродзинський



ISSN 18107834. Вісн. Укр. товва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2 307

Ігор Вікторович Гузєв

Іг
о

р
 В

ік
то

р
о

ви
ч 

Гу
зє

в

²гÎР в²кÒÎРÎвич гуÇЄв 
(1963–2014)

7 червня 2014 р., на 52-ìу роц³ передчасно п³-
шов з життя в³доìий учений-селекц³онер, фунда-
тор ìетодолог³ї збереження б³ор³зноìан³ття гене-
тичних ресурс³в тваринництва óкраїни, заступник 
директора з наукової роботи з генетичниìи ре-
сурсаìи Інституту розведення ³ генетики тварин 
ÍààÍ, доктор с³льськогосподарських наук, член 
óкраїнського товариства генетик³в ³ селекц³онер³в 
³ì. ì.І. âавилова Ігор â³кторович гузєв.

Íародився Ігор â³кторович 11 с³чня 1963 року 
в Õарков³ у родин³ службовц³в. П³д час навчання у 
Шахтарськ³й середн³й школ³ àнадирського району 
ìагаданської област³ почав захоплюватись п³вн³ч-
ниì оленярствоì ³ к³нолог³єю. ö³ захоплення ок-
реслили ìайбутнє коло ³нтерес³в Ігоря â³кторовича. ó 1985 роц³ зак³нчив ³з в³д-
знакою зоо³нженерний факультет óкраїнської с³льськогосподарської акадеì³ї 
за спец³ал³зац³єю «плеì³нна справа».

З 1985 року наукова д³яльн³сть І.â. гузєва пов’язана з Інститутоì розведен-
ня ³ генетики тварин ÍààÍ, де в³н пройшов шлях в³д ìолодшого наукового сп³в-
роб³тника, зав³дувача лаборатор³ї оц³нки ³ використання генофонду спец³ал³зо-
ваних ì’ясних пор³д, зав³дувача в³дд³лу розведення ì’ясної худоби до заступ-
ника директора з наукової роботи та директора ³нституту. ó 1996 роц³ за 
наукової консультац³ї акадеì³ка ÍààÍ ì.â. Зубця та à.â. герасиìчука захистив 
кандидатську дисертац³ю, а у 2012 роц³ здобув науковий ступ³нь доктора с³ль-
ськогосподарських наук.

Ігорю â³кторовичу була притаìанна р³зноб³чн³сть наукових ³нтерес³в ³ напря-
ì³в досл³джень. ó 1994 р. в³н зак³нчив ì³жнародну школу управл³ння ìолочниì 
скотарствоì у âелик³й британ³ї, а в 1999–2000 рр. навчався за канадсько-
україн ськиì проектоì розвитку ì’ясного скотарства та корìовиробництва. Íа 
виконання ì³жнародної програìи з³ збереження б³ор³зноìан³ття (FAO) його 
було призначено Íац³ональниì координатороì з управл³ння генетичниìи ре-
сурсаìи тваринництва в óкраїн³, ³ багато рок³в І.â. гузєв ефективно виконував ц³ 
функц³ї. óчениì були систеìатизован³ розгорнут³ виìоги до забезпечення на-
д³йного збереження живих популяц³й обìеженого обсягу, проведення селек-
ц³йно-генетичного ìон³торингу та форìування нац³ональної ³нфорìац³йної 
систеìи р³зноìан³ття с³льськогосподарських тварин. За сприяння І.â. гузєва 
óкраїна першою серед країн сх³дної Європи представила розроблен³ сп³льни-
ìи зусилляìи в³тчизняних вчених та широко обговорен³ на ì³жнародн³й арен³ 
(в ðос³ї, Польщ³, Італ³ї, Іспан³ї, êазахстан³, Франц³ї, óкраїн³, åстон³ї ³ Í³дерлан-
дах) ц³л³сну наукову ìетодолог³ю та державну програìу збереження «культур-
ного» б³ор³зноìан³ття тваринництва нашої країни. îзначен³ п³дходи були висо-
ко оц³нен³ ³ рекоìендован³ кер³вництвоì êоì³с³ї з генетичних ресурс³в Фàî ³н-

Некролог
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Ігор Вікторович Гузєв

шиì сх³дноєвропейськиì країнаì в якост³ 
прикладу складання такого роду програì. 
öе привело до прийняття óкраїни в 2009 
роц³ до Європейського рег³онального ко-
ординац³йного центру з генетичниìи ре-
сурсаìи тварин.

За цикл наукових праць щодо теоретич-
них аспект³в використання фактор³в при-
родної резистентност³ та показник³в про-
дуктивност³ в селекц³ї великої рогатої ху-
доби йоìу було присуджено преì³ю óààÍ 
«За видатн³ досягнення в аграрн³й науц³». 
За результатаìи досл³джень І.â. гузєвиì 
опубл³ковано понад 300 наукових праць. 
Його науков³ здобутки захищено 10-ìа ав-
торськиìи св³доцтваìи ³ патентаìи. За 
особистий внесок у розвиток аграрної нау-
ки та багатор³чну суìл³нну творчу працю 
вченого в³дзначено в³доìчиìи ³ державни-
ìи нагородаìи: Почесною граìотою Пре-
зид³ї óкраїнської акадеì³ї аграрних наук, 
ìедаллю «Íезалежн³сть óкраїни» ì³жна-

родної акадеì³ї рейтингових технолог³й ³ 
соц³олог³ї «Золота фортуна», трудовою 
в³дзнакою ì³н³стерства аграрної пол³тики 
та продовольства óкраїни «Знак пошани», 
орденоì «За заслуги» ІІІ ступеня.

Ігор â³кторович гузєв п³шов ³з життя 
раптово, у розкв³т³ сил ³ творчих план³в, 
спряìованих на забезпечення збереження 
³снуючого б³ор³зноìан³ття в³тчизняних ге-
нетичних ресурс³в тварин.

îсобист³сть Ігоря â³кторовича гузєва, 
який надихав своєю енерг³єю, доброзич-
лив³стю, людян³стю ³ чуйн³стю, назавжди 
залишиться у наш³й паì’ят³.

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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Ю
р

ій
 М

и
ха

й
л

о
ви

ч 
С

и
во

л
ап

юР²й ÌихайлÎвич ÑивÎлаП 
(18.11.1939–09.08.2014)

9 серпня 2014 року, на 75 роц³ п³шов з жит-
тя Юр³й ìихайлович сиволап – видатний уче-
ний генетик ³ б³отехнолог, доктор б³олог³чних 
наук, професор, акадеì³к ÍààÍ óкраїни, За-
служений д³яч науки ³ техн³ки óкраїни, в³-
це-президент óкраїнського товариства гене-
тик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, за-
ступник головного редактора журналу «â³сник 
óкраїнського товариства генетик³в ³ селекц³о-
нер³в».

Ю.ì. сиволап народився 18 листопада 
1939 р. у ì. äн³пропетровськ у с³ì'ї службов-
ця. Зак³нчив îдеський державний с³льсько-
господарський ³нститут у 1961 р. за фахоì 
«агроноì³я». ó 1961–1963 рр. працював агро-
ноìоì-нас³ннєзнавцеì ел³тного нас³нницького господарства; у 1963–1966 рр. 
навчався в асп³рантур³ âсесоюзного селекц³йно-генетичного ³нституту (âсгІ); 
впродовж 1969–1970 рр.  стажувався у êал³форн³йськоìу технолог³чноìу ³н-
ститут³ (сШà); у 1971–1987 рр. працював зав³дувачеì лаборатор³ї ìолекуляр-
ної б³олог³ї âсгІ; у 1988–1999 рр. – зав³дувачеì в³дд³лу ìолекулярної генетики 
âсгІ. З 1999 по 2011 р. в³н – директор П³вденного б³отехнолог³чного центру в 
рослинництв³ ÍààÍ óкраїни. 

ó 1967 р. Ю.ì. сиволап у âсгІ захистив кандидатську дисертац³ю на теìу: 
«âивчення природи ³ розробка ìетод³в отриìання в³дновлювач³в фертильност³ 
у кукурудзи». ó 1987 р. в Інститут³ генетики ³ цитолог³ї ÍàÍ б³лорус³ (ì. ì³нськ) 
захистив докторську дисертац³ю на теìу: «îсобливост³ орган³зац³ї ³ ì³нливост³ 
геноì³в культурних злак³в». óчене звання професора йоìу присвоєно у 1989 р., 
а у 1999 роц³ Ю.ì. сиволапа обрано акадеì³коì Íац³ональної акадеì³ї аграр-
них наук óкраїни.

Ю.ì. сиволап – учений св³тового р³вня. â³н одниì ³з перших у сðсð розпо-
чав досл³дження äÍê с³льськогосподарських рослин ³ став л³дероì у розкритт³ 
ìолекулярної орган³зац³ї, ì³нливост³, специф³чност³ геноìу рослин. ó 1971 р. 
вчений орган³зував одну з перших у сðсð лаборатор³ю ìолекулярної б³олог³ї. 
Ю.ì. сиволапоì сп³льно з учениìи ³нших республ³к колишнього сðсð створе-
но âсесоюзну наукову програìу «геноì рослин». За р³шенняì Презид³ї óààÍ у 
1999 р. Ю.ì. сиволап орган³зував П³вденний б³отехнолог³чний центр у рос-
линництв³ (Пбö). óстанова стала осередкоì розробки сучасних äÍê-техноло-
г³й та ìетод³в культури рослин in vitro для прискорення селекц³ї найважлив³ших 
с³льськогосподарських рослин. П³д кер³вництвоì Ю.ì. сиволапа Пбö став ко-
ординатороì ³ головною установою ³з виконання завдань ÍтП «с³льськогоспо-
дарська б³отехнолог³я». âперше в óкраїн³ Ю.ì. сиволап впровадив до б³отехно-
лог³чних досл³джень рослин сучасний ìетод пол³ìеразної ланцюгової реакц³ї. 
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Юрій Михайлович Сиволап

П³д його кер³вництвоì проведено пр³ори-
тетн³ досл³дження генетичного пол³ìор-
ф³зìу та äÍê-³дентиф³кац³ї сорт³в пшениц³, 
ячìеню, сої, винограду, хìелю, л³н³й куку-
рудзи й соняшнику. За участю вченого 
вперше в óкраїн³ та країнах сÍä ³з вико-
ристанняì ìолекулярних ìаркер³в селек-
ц³онераìи селекц³йно-генетичного ³нсти-
туту – ÍöÍс – створено г³брид кукурудзи 
ä³алог. Ю.ì. сиволап був в³це-президен-
тоì óкраїнського товариства генетик³в ³ 
селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, членоì 
ради директор³в б³отехнолог³чної асоц³ац³ї 
країн ×орноìорського рег³ону (BSBA), 
членоì ì³жв³доìчої ради з питань б³отех-
нолог³ї при ì³н³стерств³ осв³ти ³ науки óкра-
їни, членоì пост³йно д³ючої ðобочої групи 
ìàПó з питань б³обезпеки. Ю.ì. сиво-
лап – заступник головного редактора жур-
налу «â³сник óкраїнського товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в», член редакц³йної 
колег³ї журнал³в «öитология и генетика», 
«Biopolymers and Cell», «ì³кроб³олог³я ³ 
б³о технолог³я», «äосягнення б³олог³ї ³ ìе-
дицини». â³н багато рок³в працював чле-
ноì експертної ради з б³олог³чних наук âàê 
óкраїни за спец³альностяìи «генетика» ³ 
«ìолекулярна генетика», спец³ал³зованих 
вчених рад ³з захисту дисертац³й селекц³й-
но-генетичного ³нституту – ÍöÍс, îдесь-
кого нац³онального ун³верситету ³ìен³ 
І.І. ìечникова.

Ю.ì. сиволап опубл³кував понад 500 
наукових праць, у тоìу числ³ 5 ìонограф³й, 
13 ìетодичних рекоìендац³й, отриìав 
26 патент³в óкраїни на винаходи ³ сорти. 
Професор Ю. сиволап створив в³доìу в 

св³т³ школу ìолекулярних генетик³в рос-
лин. П³д його кер³вництвоì виконано ³ за-
хищено 19 кандидатських та 4 докторськ³ 
дисертац³ї.

ó 2009 р. Ю.ì. сиволапу присвоєно по-
чесне звання Заслуженого д³яча науки ³ 
техн³ки óкраїни; в³н нагороджений також 
Почесною граìотою Презид³ї óкраїнської 
акадеì³ї аграрних наук, Почесниìи в³дзна-
каìи óкраїнської акадеì³ї аграрних наук, 
голови îдеської обласної держадì³н³стра-
ц³ї, Знакоì пошани îдеського ì³ського го-
лови.

àкадеì³ку Ю.ì. сиволапу був харак-
терний широкий д³апазон наукових ³нтере-
с³в. â³н багато рок³в сп³впрацював з îдесь-
киì бюро судово-ìедичної експертизи, 
започаткувавши у п³вденноìу рег³он³ óкра-
їни використання äÍê-дактилоскоп³ї.

öе був невгаìовний вчений, науковий 
орган³затор, шанований спец³ал³ст.

öе був âчитель з великої л³тери.
öе була життєрад³сна, в³дверта, ³нтел³-

гентна людина. Писав опов³дання.
öе був гроìадянин, який дуже боляче 

сприйìав нин³шню ситуац³ю в óкраїн³.
Паì’ять про Юр³я ìихайловича сиво-

лапа назавжди збережеться у паì’ят³ ³ сер-
цях його вдячних учн³в ³ колег, ус³х, хто ìав 
щастя його знати, працювати з ниì поряд.

Президія Українського товариства 
генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова

Редколегія журналу «Вісник Українського 
товариства генетиків і селекціонерів»

Колектив Селекційногенетичного 
інституту  НААН України
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(17.06.1939–08.10.2014)

8 жовтня 2014 року, на 76 роц³ п³шов з життя 
âадиì ìус³йович êавсан – видатний учений у га-
луз³ ìолекулярної б³олог³ї, ìолекулярної генетики 
³ ìолекулярної нейрогенетики, доктор б³олог³чних 
наук, професор, член-кореспондент ÍàÍ óкраїни, 
лауреат äержавної преì³ї сðсð у галуз³ науки ³ 
техн³ки, активний член óкраїнського товариства 
генетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова.

â.ì. êавсан народився 17 червня 1939 р. у 
ì. äонецьк у с³ì'ї службовця. ó 1958–1960 рр. 
працював сан³тароì на êиївськ³й ì³ськ³й станц³ї 
швидкої допоìоги. ó 1960–1964 рр. навчався у 
êиївськоìу ìедичноìу ³нститут³ ³ì. î.î. бого-
ìольця на сан³тарно-г³г³єн³чноìу факультет³, де отриìав спец³альн³сть «л³-
кар-еп³деì³олог». ó 1965–1969 рр. навчався в асп³рантур³ Інституту ì³кроб³о-
лог³ї ³ в³русолог³ї ³ìен³ ä.ê. Заболотного àÍ óðсð (нин³ – ÍàÍ óкраїни), а з 
1969 року працював ìолодшиì науковиì сп³вроб³тникоì цього ³нституту. 
З 1973 року працював в Інститут³ ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики ÍàÍ óкраїни 
старшиì науковиì сп³вроб³тникоì, а у 1981–1983 рр. зав³дував лаборатор³єю 
б³осинтезу нуклеїнових кислот. ó 1983 р. на баз³ лаборатор³ї було створено од-
нойìенний в³дд³л, який âадиì ìус³йович очолював до останн³х дн³в свого жит-
тя. тривалий час працював за кордоноì як запрошений досл³дник ³ запрошений 
професор у пров³дних науково-досл³дних центрах сШà (1992, 1994, 2000–
2005 рр.), Íової Зеланд³ї (1995), Франц³ї (1996–1997 рр.) та ³нших країн.

ó 1969 р. â.ì. êавсан захистив дисертац³ю на здобуття наукового ступеня 
кандидата б³олог³чних наук за спец³альн³стю «б³ох³ì³я» на теìу: «с³рковì³сн³ 
аì³нокислоти ³ структура цистеїнвì³сного фрагìента пол³едренного б³лку 
Bombix mori» , а у 1985 р. – докторську дисертац³ю «синтез ³ будова ген³в глоб³-
н³в та ³нсул³н³в». óчене звання професора за спец³альн³стю «ìолекулярна б³оло-
г³я» йоìу присвоєно у 1990 р., а у 1995 роц³ â.ì. êавсана обрано членоì-ко-
респондентоì Íац³ональної акадеì³ї наук óкраїни за спец³альн³стю «ìолеку-
лярна б³олог³я ³ генетика».

Професор â.ì. êавсан – учений св³тового р³вня. â³н був одниì ³з фундатор³в 
ìолекулярної б³олог³ї ³ ìолекулярної генетики в óкраїн³ та в сðсð, першиì у 
сðсð розпочав досл³дження структури й еволюц³ї ген³в евкар³от³в ³ одниì з пер-
ших у св³т³ – процес утворення ретров³рус³в та ретров³русних онкоген³в. îтри-
ìав фундаìентальн³ пр³оритетн³ результати при вивченн³ орган³зац³ї, еволюц³ї 
та регуляц³ї експрес³ї ген³в ³нсул³нової родини. â останн³ роки його досл³дження 
були присвячен³ пухлино-специф³чниì генаì, як³ ìожуть бути ìолекулярно-ге-
нетичниìи ìаркерaìи пухлин головного ìозку людини для вдосконалення їх-
ньої д³агностики та прогностичної оц³нки, a також визначенню i характеристиц³ 
взаєìод³ї потенц³йних ìолекулярних ìаркер³в з основниìи сигнальниìи шля-
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хаìи кл³тини, що необх³дно не лише для 
розуì³ння процесу канцерогенезу, а й для 
виявлення ìехан³зì³в функц³онування 
норìального головного ìозку. Професор 
êавсан був одниì ³з фундатор³в бази син-
тезу ген³в за проектоì країн ðади åконо-
ì³чної âзаєìодопоìоги (колишн³ країни 
«соц³ал³стичного табору») «ðевертаза – 
îнкоген», на основ³ якої вперше в сðсð 
було синтезовано структурний ген; учас-
никоì âсесв³тнього проекту з досл³дження 
геноìу людини п³д ег³дою âсесв³тньої ор-
ган³зац³ї з досл³дження геноìу людини 
(HUGO, з 1988 р.), ìетою якого було ви-
значення повної нуклеотидної посл³довно-
ст³ геноìу людини. 

За цикл роб³т ³з зд³йснення наукової 
програìи проекту «Зворотна транскрип-
таза (ревертаза)» (1973–1977 рр.), при-
свяченої ферìентативноìу синтезу струк-
турних ген³в та їх використанню для ви-
вчення генетичного апарату тварин та 
в³рус³в, â.ì. êавсану у склад³ колективу ав-
тор³в у 1979 р. було присуджено äержавну 
преì³ю сðсð у галуз³ науки ³ техн³ки. à у 
1994 р. професора êавсана було нагород-
жено преì³єю ì³жнародного антиракового 
союзу (UICC).

â.ì. êавсан був активниì членоì óкра-
їнського товариства генетик³в ³ селекц³о-
нер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, обирався у ке-
р³вн³ органи товариства; був також членоì 

âсесв³тньої орган³зац³ї з досл³дження ге-
ноìу людини (HUGO), Європейської асо-
ц³ац³ї досл³дження раку (EACR), Європей-
ської асоц³ац³ї нейроонколог³ї (EANO), 
ì³жнародної асоц³ац³ї з досл³джень голов-
ного ìозку (IBRO), àìериканської асоц³а-
ц³ї сприяння розвитку науки (AAAS) тощо. 
Працював також членоì редколег³й науко-
вих журнал³в «öитология и генетика» 
(Cytology and Genetics) та «Biopolymers 
and Cell». â³н є автороì 2-х авторських св³-
доцтв на винаходи, понад 160-ти наукових 
праць, статей та розд³л³в у ìонограф³ях, 
близько 300 тез допов³дей на конференц³-
ях, з’їздах ³ конгресах, переважна б³ль-
ш³сть яких були англоìовниìи. П³д його 
кер³вництвоì виконано ³ захищено 19 кан-
дидатських та 2 докторськ³ дисертац³ї.

Паì’ять про âадиìа ìус³йовича êавса-
на, видатного óченого, суворого âчителя ³ 
принципового гроìадянина, назавжди 
збережеться у паì’ят³ ³ серцях його вдяч-
них учн³в ³ колег, ус³х, хто його знав, працю-
вав з ниì 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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валеНÒиН аНДР²йÎвич ÒРухаНÎв  
(21.11.1935–21.10.2014)

21 жовтня 2014 року на 79 роц³ життя п³сля три-
валої хвороби п³шов за в³чну ìежу âалентин àндр³-
йович труханов – в³доìий генетик, один ³з за-
сновник³в ³ активний член óкраїнського товариства 
генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, канди-
дат б³олог³чних наук.

â.à. труханов народився 21 листопада 1935 р. у 
ì. ìожайськ ìосковської област³ (ðос³я) у родин³ 
службовц³в. ó 1953 р. п³сля зак³нчення середньої 
школи вступив на б³олог³чний факультет ìосков-
ського державного ун³верситету ³ì. ì.â. ëоìоно-
сова, який зак³нчив у 1959 р. Íауковий шлях 
â.à. труханов розпочав в Інститут³ цитолог³ї ³ гене-
тики сâ àÍ сðсð (ì. Íовосиб³рськ, ðос³я), де до 
1962 р. працював старшиì лаборантоì у лаборатор³ї пол³плоїд³ї. таì в³н одниì 
з перших у ðадянськоìу союз³ розпочав досл³дження б³олог³чних ³ цитолог³чних 
особливостей форì цукрових буряк³в з цитоплазìатичною стерильн³стю пилку.

ó 1962 р. âалентин àндр³йович переїздить в óкраїну та вступає до асп³ран-
тури Інституту ботан³ки àÍ óðсð у в³дд³л генетики. Його науковиì кер³вникоì 
був в³доìий генетик, лауреат ëен³нської преì³ї, член-кореспондент àÍ óðсð 
â.П. Зосиìович. тут в³н виконав ³ у 1966 р. захистив дисертац³ю на здобуття 
канд. б³ол. наук за теìою «óспадкування деяких ознак у пол³плоїдних корìо-
во-цукрових г³брид³в буряку» ³ став одниì з автор³в корìово-цукрового г³брида 
буряк³в àÍ Пол³8. З 1965 р. в³н – ìолодший науковий сп³вроб³тник.

ó 1968 р. в³дд³л генетики рослин з Інституту ботан³ки ³ìен³ ì.г. Õолодного àÍ 
óðсð було переведено до новоствореного сектору ìолекулярної б³олог³ї ³ ге-
нетики Інституту ì³кроб³олог³ї ³ в³русолог³ї ³ìен³ ä.ê. Заболотного àÍ óðсð. Íа 
баз³ цього сектору у 1973 р. створено Інститут ìолекулярної б³олог³ї ³ генетики 
àÍ óðсð. ó 1968–1971 рр. â.à. труханов працював учениì секретареì сектору, 
а у 1971–1973 рр. – заступникоì кер³вника сектору з наукової роботи. Протя-
гоì 1973–1979 рр. був заступникоì директора з наукової роботи Інституту ìо-
лекулярної б³олог³ї ³ генетики, а в подальшоìу (п³сля сìерт³ â.П. Зосиìовича) 
– зав³дувачеì в³дд³лу цитогенетики ³ пол³плоїд³ї. ó 1986 р. в³дд³л було переведе-
но до Інституту ф³з³олог³ї рослин àÍ óðсð (нин³ – Інститут ф³з³олог³ї рослин ³ ге-
нетики ÍàÍ óкраїни), де в 1994 р. â.à. труханова призначено заступникоì ди-
ректора з наукових питань. З 1995 р. âалентин àндр³йович працював старшиì 
науковиì сп³вроб³тникоì в³дд³лу ìолекулярної генетики цього ³нституту.

â.à.трухановиì виконано низку наукових досл³джень з вивчення ìожливих 
шлях³в п³двищення плодючост³ експериìентальних пол³плоїдних форì рослин, 
генетики пол³плоїд³в, експериìентального ìутагенезу рослин, цитогенетики ³ 
генетики цукрових буряк³в. â³н є автороì понад 100 наукових праць з цитогене-
тики та пол³плоїд³ї цукрових буряк³в, використання культури тканин рослин для 
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риства генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âа-
вилова. Íеодноразово, протягоì 1986–
2002 рр., на з’їздах óтг³с його обирали в³-
це-президентоì товариства. â³н сприяв 
в³дновленню роботи óкраїнського товари-
ства генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âави-
лова п³сля здобуття óкраїною незалеж-
ност³.

За усп³хи в науков³й ³ гроìадськ³й робо-
т³ â.à. труханова нагороджено Почесною 
граìотою Презид³ї âерховної ðади óðсð, 
Почесною граìотою презид³ї àÍ óðсð ³ 
ðеспубл³канського коì³тету профсп³лки 
прац³вник³в осв³ти, вищої школи ³ наукових 
установ. ó 1975 р. був нагороджений зна-
коì «óдарник ІÕ пятилетки». Íагородже-
ний ìедаляìи «âетеран прац³», «â озна-
ìенование 1500-летия êиева».

св³тла паì’ять про âалентина àндр³йо-
вича труханова – скроìну, чуйну, глибоко- 
порядну, ³нтел³гентну, високоосв³чену й 
ерудовану людину, в³доìого вченого ³ нау-
кового орган³затора, гроìадського д³яча ³ 
патр³ота – назавжди збережеться в серцях 
його сп³вроб³тник³в, колег, ус³х, хто ìав ща-
стя його знати, працювати з ниì 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

вир³шення проблеì генетичної ³нженер³ї ³ 
кл³тинної селекц³ї. â³н отриìав перше в 
сðсð авторське св³доцтво на спос³б вияв-
лення та вивчення цитоплазìатичної чоло-
в³чої стерильност³ у буряк³в та патент на 
спос³б культивування тканин кукурудзи. 
â.à. труханов є сп³вавтороì фундаìен-
тальних книжкових видань, що вийшли у 
1970 – 1980-х роках: «ðазвитие биологии 
на óкраине», «биологи. биографический 
справочник», «справочник по биологии».

âалентин àндр³йович ìав великий дос-
в³д науково-орган³зац³йної роботи.

â³н був заступникоì голови Íаукової 
ради àÍ óðсð з проблеìи «öитология и ге-
нетика», членоì Íаукової ради àÍ óðсð з 
проблеìи «генетика и селекция», членоì 
редколег³ї журналу «биополиìеры и клет-
ка». ó 1986–1989 рр. обирався головою 
профкоìу Інституту ф³з³олог³ї рослин ³ ге-
нетики ÍàÍ óкраїни. ó 1991 р. його обрали 
членоì öê профсп³лки прац³вник³в ÍàÍ 
óкраїни. â.à. труханов також був членоì 
бюро науково-ìетодичної ðади з питань 
б³олог³ї êиївського ì³ського в³дд³лення то-
вариства «Знання». â³н прочитав велику 
к³льк³сть лекц³й з актуальних питань гене-
тики на обласних та республ³канських ìе-
тодичних сеì³нарах, курсах переп³дготов-
ки вчител³в б³олог³ї, що орган³зовувалися 
ì³н³стерствоì осв³ти та Інститутоì удо-
сконалення вчител³в.

âалентин àндр³йович багато рок³в брав 
активну участь у робот³ óкраїнського това-
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X Ì²жНаРÎДНа НаукÎва кÎНфеРеНц²я

«факÒÎРи екÑПеРиÌеНÒальНÎї евÎлюц²ї 
ÎРгаН²ÇÌ²в»

²НфÎРÌац²йНий лиÑÒ

Вельмишановні колеги!
óкраїнське товариство генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова запрошує âас взяти 

участь у робот³ X ì³жнародної наукової конференц³ї «Фактори експериìентальної еволюц³ї ор-
ган³зì³в» та асоц³йованого з конференц³єю сиìпоз³уìу «геноì рослин VII», присвяченого 75-р³ч-
чю в³д дня народження акадеì³ка ÍààÍ óкраїни, доктора б³олог³чних наук, професора  Ю.ì. си-
волапа, що в³дбудуться 14–18 вересня 2015 р. у ì. ×ерн³вц³ на баз³ ×ерн³вецького нац³онально-
го ун³верситету ³ìен³ Юр³я Федьковича, óкраїна.

Íаукову роботу конференц³ї та асоц³йованого сиìпоз³уìу планується орган³зувати за таки-
ми напрямами:

1. евоëюц³я ãеíом³в у пðèðод³ òà екñпеðèмеíò³
2. Ìоëекуëяðíà ãеíеòèкà òà ãеíом³кà ðоñëèí 
3. Ìоëекуëяðí³ òà кë³òèíí³ б³оòехíоëоã³ї
4. Пðèкëàдíà ãеíеòèкà ³ ñеëекц³я
5. аíàë³з òà оц³íкà ãеíеòèчíèх ðеñуðñ³в 
6. геíеòèкà ëюдèíè òà медèчíà ãеíеòèкà
7. ²ñòоð³я б³оëоã³ї òà евоëюц³йíої òеоð³ї

Ì³жíàðодíèй íàуковèй ком³òеò коíфеðеíц³ї:
êунах â.à. – член-кор. ÍàÍ óкраїни, êиїв, óкраїна (голова)
âолков ð. à. – доктор б³ол. наук, професор, ×ерн³вц³, óкраїна (сп³вголова)
êучук ì.â. – доктор б³ол. наук, член-кор. ÍàÍ óкраїни, êиїв, óкраїна (заступник голови)
äробик Í.ì. - доктор б³ол. наук, професор, терноп³ль, óкраїна (секретар)
àз³зов І.â. – доктор б³ол. наук, член-кор. àÍ àзербайджану, баку, àзербайджан
блюì Я.б. – доктор б³ол. наук, акадеì³к ÍàÍ óкраїни, êиїв, óкраїна 
борисов Ю.ì. – доктор б³ол. наук, професор, ìосква, ðос³я
горовенко Í.г. – доктор ìед. наук, член-кор. ÍàìÍ óкраїни, êиїв, óкраїна
гродзинський ä.ì. – доктор б³ол. наук, акадеì³к ÍàÍ óкраїни, êиїв, óкраїна
äрагавцев â.à. – доктор б³ол. наук, акадеì³к ðàÍ, санкт-Петербург, ðос³я
äубровна î.â. – доктор б³ол. наук, êиїв, óкраїна 
Єльська г.â. – доктор б³ол. наук, акадеì³к ÍàÍ óкраїни, êиїв, óкраїна
Інге-âечтоìов с.г. – доктор б³ол. наук, акадеì³к ðàÍ, санкт-Петербург, ðос³я
ê³льчевський à.â. – доктор б³ол. наук, член-кор. ÍàÍ б³лорус³, ì³нськ, б³лорусь
êовтун с.І. – доктор с.-г. наук, член-кор. ÍààÍ óкраїни, êиївська обл., óкраїна 
êонстантинов Ю.ì. – доктор б³ол. наук, професор, Іркутськ, ðос³я
êорнелюк î.І. – доктор б³ол. наук, член-кор. ÍàÍ óкраїни, êиїв, óкраїна
êравченко â.à. – доктор с.-г. наук, акадеì³к ÍààÍ óкраїни, êиїв, óкраїна 
ëукаш ë.ë. – доктор б³ол. наук, професор, êиїв, óкраїна
ìакаї Шандор – доктор б³олог³ї, професор, ìошонìадяровар, óгорщина
ìалецький с.І. – доктор б³ол. наук, професор, Íовосиб³рськ, ðос³я

Інформація
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ìалюта с.с. – доктор б³ол. наук, член-кор. ÍàÍ óкраїни, êиїв, óкраїна
ìарченко ì.ì. – доктор б³ол. наук, професор, ×ерн³вц³
ìитрофанова î.â. – доктор б³ол. наук, професор, Ялта, óкраїна
ìихайлов â.г. – доктор с.-г. наук, член-кор. ÍààÍ óкраїни, êиївська обл., óкраїна
ìоргун â.â. – доктор б³ол. наук, акадеì³к ÍàÍ óкраїни, êиїв, óкраїна
П³л³нська ì.à. – доктор ìед. наук, професор, êиїв, óкраїна
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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 com-
prehensive population studies were conducted to elucidate the effects of these processes and determine the in-
dices that can be used as well-timed signals of species extinction risk. methods. Ecological and population stud-
ies 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 accompa-
nied 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 popu-
lation and ecological indicators, evaluation of species genetic resources using molecular markers is needed.

Keywords: genetic resources, Iris pumila L., population studies, PCR markers, threatened species.
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äругий ³нфорìац³йний лист буде над³слано у травн³ 2015 р.



ISSN 1810-7834. Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2014, том 12, № 2 319

Мовний порадник

аист – чорногуз, лелека
бабочка – ìетелик
беззубка – стойка
богоìол – богоì³льник
бражник – сф³нкс
броненосец – панцерник
вальдшнеп – слуква, валюшень
варакушка – cиньошийка
веретеница, ìедяница – падалиця
вертячка – б³галка, вертик
вислокрылка – верблюдка
ворон – крук
выдра – видниха, видра
выпь большая – бугай водяний
выпь ìалая – бугайчик
вяхирь – припутень
гага – пух³вка
гаичка – пухляк-луг³вка
глухарь – глушець
голец – слизик, авдюшка
головастик – пуголовок, ополоник
горчак – пукас, г³рчак
грач – грак, гайворон
долгоножка – ìочарка, караìора
долгоносик, слоник – свинка
довгоносик аìбарный – вовчок зб³жже-

вий
древогрыз – короїд
древоточец – червиця
дровосек усач – скрипун
дрозд чёрный – к³с
дубонос – костогриз
енот – янот, полоскун
жаба – ропуха
жаворонок хохлатый – посì³тюха
жалоносные – жалуни
жеìчужница – перл³вниця справжня
жигалка осенняя – жалиця

зеìлеройка – ì³диця
зиìородок – водоìороз, рибалочка
златка – крицяк
иволга – вив³льга
каìенка – чикалка
каìышница – дика курочка
канарейка – канарка
карапузик – гнилюк
карп – короп
кваква – квак
квакша, древесница – райка, рахкавка
клинтух – голуб-синяк
клоп – блощиця
коза дикая – сарна
козодой – др³ìлюга
колпица – косар
конек – п³кавка
корнеед – п³дгризень
корненожка – розкор³нок, коренен³жка
коровка божья – сонечко
королек – золотоìушка
коростель – деркач
коршун – шул³ка
крапивник – волове очко, задерихв³ст
красноперка – чорнуха
крачка – крячок
креветка – кревета
крестоносец – хрещата кузька
кровососка – плескун к³нський
кролик – кр³ль, трусик
кроншнеп – кульон, пов³й
крохаль – крех
крыса – щур
кряква, кряковая утка – крижень
кузнечик – коник
куропатка – кур³пка
ланцетник – ланцетовець
ласка – ласиця

ÌÎвНий ПÎРаДНик 

Як правильно українською

Чужу мову можна вивчити за шість років, 
а свою треба вчити все життя. 

Франсуа âольтер
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Мовний порадник

ленточница – стяг³вка
лещ – лящ
лиìонница – палист
лошак – ослюк
ìайка – ол³йник
ìакака – ìакак
ìалиновка, зорянка – в³льшанка
ìалиновка лесная – берестянка
ìальки – ì³лька
ìаìонт – ìаìут
ìартышка – ìартин
ìедведка – капустянка, зеìляний  рак
ìонашенка – прядка черниця
ìосковка – синиця чорна
ìышь летучая – кажан
нырок – чернь
оляпка – пронурок 
орлан белохвост, белохвост – с³рува-

тень
пеликан – баба
пеночка – в³вчарик
плодожил – гор³шник гор³ховий
плодожорка яблучная – нутряк яблуч-

ний
поганка, чоìга – п³рникоза
полевка обыкновенная – нориця зви-

чайна, житник
полчек – вовчок великий
поползень обыкновенный – сìовзик 

звичайний
рябчик – орябець
сайга – сайгак, сугак

сарыч большой – каня велика, ìишоїд 
великий

свиристель – оìелюх
сип белоголовый – гриф б³логоловий
скат – плахур
славка – кропив’янка
слизень – слиìак
стрекоза – бабка
суслик – ховрашок
тетерев, косач – тетерюк
тля – поп³лиця
точильщик – шашель
турухтан – брижач, коловодник
туфелька – постолок
тушканчик ìалый – зеìляний заєць ìа-

лий
усач – ìарена звичайна
филин – пугач
форель – пструг, фореля 
цесарка – пантарка, перлиця
чайка обыкновенная – ìартин звичай-

ний
чибис, пигалица – чайка звичайна
шелкопряд – прядка
щелкун – ковалик
щитоноска, щитовка – шолоìок
щурка золотистая – бджолоїдка

Підготувала Підпала О.В. за виданням:  
Полянський Х. Словник природничої 

термінології. –  Харків: Державне видавництво 
України, 1928. – 262 с.


