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Актуальність теми. Сучасну селекцію м'якої пшениці не задо
вольняє запас генів 11 власного генофонду. Найбільше це 
стосується генів, аю контролюють стійкість до патогенів та високу 
якість білка, без яких неможливо реалізувати повною мірою ту 
високу продуктивність на яку вдатні II сорти. Разом з цим, багато 
видів з підтриби Trlticlnae мають гени, що контролюють стійкість 
до хворіб та шкідників, температурних ушкоджень, бідності 
грунтів, чи вирізняються високим вмістком білка в зерні, і такі 
гени бажано передати м'якій пшениці.

Використання якостей інших видів для покрашення м'яко! пше
ниці можливе завдяки розробці та розвитку цитогенетичних методів, 
що дає можливість включати до геному м'якої пшениці чужинні гено
ми, хромосоми та сегменти хромосом, зменшуючи, послідовно, об'єм 
чужинного матеріалу і створюючи форми, придатні для використання 
традиційною селекцією; вже зараз існує немало сортів, стійкість 
до грибкових захворювань у яких передана від жита, пирію та 
егілопсу.

Одним із напрямків таких робіт є створення гексаплоідних ге- 
номно - замішених Форм, субгеноми А та Е: яких с тетракомпонентом 
ААВВ м'яко! пшениці сорту Аврора, а і"; сусгеном L' замітане гено
мами диплоїдного виду егілопсу: UU від Aegjiopr irnoeiiuiata у 
ролатк, SS від де speltoiaes у Авродесу, SISi від snaronensis у 
Аврозису (Жиров, Терновская, 1984). На осноеі цих Форм можна 
одержувати 42-хромосомні ліні! м'яко! пшениці, що мають численні 
заміщення пшеничних хромосом хромосомам:; егілопсів, та ліні! з 
транслокаціями, передаючи, отже ряд корисних ознак егілопсів до 
пшениці разом з мінімальним вмістом " диких” генів v пшеничному 
геномові. Пей метод, шо дістав назву ** змішування геномів”, поряд 
з рядом переваг має одну особливість: є необхідна іде я тис і: сси: я



гомеологічної групи, ло якої налехит хромосома егілопсу, по 
вамістиха пшеничну. Використання а цією метою методів біохімічної 
теветики грунтується ва знанні хромосомного контролю відповідних 
білків-маркерів у пшениці та II дикорослих родичів 1 феноменові 
гомеології їх хромосом. Біохімічні маркери дають змогу виявлення 
певну хромосому з усього геному, та, використовуючи принцип гоме
ології, судити про хромосомну локалізацію генів у родичів пше

ниці.
Мета 1 яядтіяння досліджень: Створити чужинно-замішені та чу

жинно-транслоковані лінії пшениці, шо включають до складу свого 
геному від одної до декількох пар хромосом трьох видів егілопсу 
та транслокації певних ділянок чужинних хромосом на хромосоми 
пшениці. Для досягження цієї мети потрібно було вирішити такі 
завдання:

1. Використовуючи метод електрофорезу білків зерна, встанови
ти, які з них можуть бути використачіми як маркери, як визначали 
б належність окремих хромосом Аедіїор? даюеііиіаса, Ае. 
ареІДоіоея., Ае. зііагопепБіЕ до певних гомеологічних груп.

2. За допомогою знайдених біохімічних маркерів вивчити роз
маїття гексаплоідних ліній пшениці, то беруть початок вії схрещу
вання сорту Аврора з геномно- замішеними формами Авролата. Аьро- 

дес, Аврозис для виявлення носі іе хромосом { плечей хромосом, 
транслокованих ділянок) егілопсу.

3. Вивчити мейотичну конфігурацію хромосом В МІ V гібридів 
від схрещування виявлених носі і і чужинного генетичного матеріалу 

з сортом Аврора для встановлення структурно; організації і тла 
хромосома, плече, сегмент) чужинного хроматину, то замістив пше
ничний хроматин.

4. ВИВЧИТИ виявлені ЧУЖИННО- замішені ЛІНІ"' ПЕ'вЯИЦ. £ хро-

-  2 -



-  З  -  ...............

мосомами егілопсів за комплексом морфологічних ознак та стійкістю 
до борошнистої роси. Використати біохімічні маркери для встанов
лення генетичного контролю ознак, по вивчаються, стосовно хро
мосомної локалізації генів егілопсу. що їх контролюють.

Наукова новизна роботи. 1. Ідентифіковано ряд біохімічних ло- 
кусів у видів егілопсу та вивчено їх хромосомний контроль: 
611-15. бП-ІБІ, 611-25. 611-251, бій-15. бій-151, а-Ашу-Ш. 
а-Ату-ІБ, «-Ату-151, а-Ату-25. «-Ату-251, В-Ату-15, В-Ату-151,
Рег-Зи, Рег-ЗБ, Рег-351, Рег-411, Рег-45, Рег-451, ЕЛ-іи, ЕзЬ-ІБ. 
Еб1-151, Еві-Зи, Ебі-ЗБ, Езі-ЗБІ, ИБО 511, ЕзЬББ; вони мають 
діагностичне значення для Ідентифікації хромосом трьох видів 
егілопсу.

2. За допомогою білок - кодуючих генів та деяких морфо
логічних ознак здійснено генетичне маркерування наявних ліній для 
виявлення носіїв чужинних хромосом. Ідентифіковано 20 ліній з 
хромосомами АедіїорБ итЬеІІиІаІа, 23 лінії з хромосомами Ае. 
брєіРоісієб та - 14 ліній з хромосомами Ае. БпагопепБіБ.

3. Ідентифіковано лінії, що містять дві та три хромосоми 
егілопсів замість гомеологів з геному Б: ліній є хромосомами від
Ае. ишреііиіава - 8 та і, Ае. брєііоісієб - 10 та 3, Ае.
БііагопепБІБ - 3 та і відповідно.

4. Вперше у світі одержано лінії з хромосомами Ае. 
БЬагопепБіз без хромосоми 4Б1 яка відома своєю гаметоцидною д і є ю .

Практичне значення роботи: 1. Створено чужинно - замішені 
лінії пшениці, то включають де свого геномі/ від однієї до трьох 
хромосом трьох видів егілопсів і є цікавими як для генетичних та 
філогенетичних досліджені, видів ТгШсіпае, так і для практичного 
використання в селекційних програмах як донорів агрономічно - 
значущих ознак (стійкість до борошнистої роси, підвищений вміст
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білка в верві, висока зимостійкість).

2. Адаптовано методику електрофоретичного аналізу декількох 
ферментних систем, що відрізняється від вихідної методики просто
те» та універсальністю, придатністю для виконання великих обсягів 
робіт. Це дозволяє використовувати цю методику для генетичних 
досліджень пшениці та для скринінгу наявних колекцій лівій, що 
включають чужинний генетичний матеріал, з метою підтримки їх 
чистоти.

Положення, що виносяться на захист: і. ідентифіковано ряд
біохімічних локусів, які дають можливість Ідентифікації генетич
ного матеріалу видів АерИорє итЬеІШаиі, Ае. греїіоїйег та Ае. 

БйаголелБїг в геномі пшеничних гексаплоїдних ліній. 2. створено 
чужинно-заміщені лінії м'якої пшениці, що включають до свого ге
ному від однієї до трьох хромосом егілопса замість хромосом пше
ничного субгеному О. 3. Вперше в світі створене лінії з хромосо
мами Ае. БЬагопепБіє без хромосоми 4Б1.

Апрооація. Матеріали роботи доповідались на і Всеросійському 
симпозіумі " Новые методы биотехнологии растений", (Пушино, тра
вень 1993), на нараді " Молекулярно - генетичні маркери та се
лекція раслин", (Київ, травень 1994), на міжнародній науково - 
практичній конференції молодих вчених і спеціалістів " Піляхи 
раціонального використання земельних ресурсів України" (Чабани, 
березень 1995), на 3 Всеросійському си мп о з іу м і " Новые методы би

отехнологии растений" (Пушино, травень 1995).
Публікація. За матеріалами дослідження опубліковано б робіт.
Структура та об'єм роботи. Дисертаційна робота складається з 

вступу, 4 частин, висновків, викладена насторінках, має 
20 малюнків і 14 таблиць. Список літератури включає-^^позицій, 
з них^їі^ іноземних авторів.
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МАТЕРІАЛ І МЕТОПИ ДОСЛЩЕННЯ

Матеріалом слугували геномно-заміщені форми Авролата. Авро- 
зис та Авродес. геноми А та В яких являють собою тетракомпонент 
ААВВ м'якої пшениці сорту Аврора, а геном Б м'якої пшениці 
заміщено на: Б геном від АерИорБ итЬеПиХаДа у Авролати, Б1- ге
ном від Ае. БЬагопепБІБ у Аврозису та Б - геном від Ае. 
БреНоісІез у Авродесу ( Жиров, Терновская, 1984). Гексаплоїдні 
лінії пшеничного типу, що започатковані від схрещування геномно- 
замішених форм з сортом м'якої пшениці Аврора (одержані Є.Г. Жи
ровим та Т. К. Терновською), сорт м'якої пшениці Аврора, зразки 
трьох видів егілопсу: аєєііорб шюеііиіаіа. Ае. греНоісіез, Ае.
БЬагопепБіБ, чужинно- заміщені та нулі- тетрасомні ліні; сорту 
Чайніз Спрін.

Електрофоретичне розділення глютенінів проводили за методом 
Лемлі, у 12,5* акриламідному гелі, співвідношення акриламід/ 
бісакриламід 30:1, гліадинів- у модифікованій системі Вжезиксько- 
гс ( ЬггепіпБкі, 1989) pH розділяючого гелю - 3,1. ізоферменти 
альфа та бета амілаз, катодної зернової лерокскдази. анодної зер
нової естерази аналізували у трис-гліциновій системі pH 8,3 без 
концентруючого гелю, концентрація акриламідного гелю - 101. Вияв
лення запасних білків та ферментів у гелях проводилося за 
відповідними прописами з модифікаціями, стосовно нашого ма
теріалу та умов масового аналізу.

Аналіз конфігурації хромосом у М і мейозу проводили на гніче
них ацетокармінових препаратах пиляків, взятих із колосу гібридів 
між сортом Аврора та чужинно- замішеними лініями, для яких було 
показано присутність чужинних білкових локусів.

Оцінювання ліній на стійкість до борошнистої роси проводили
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у польових умовах. Ступінь враженості виражено в X.
Розмаїття ліній від схрещування геномно- заміщених форм з 

сортом Аврора було вивчено за ознаками морфолог і'і колоса та стеб
ла. Вивченню підлягали лише ті ознаки, за якими геномно - 
замішені форми мали градації, відмінні від градацій сорту Аврора.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Оскільки амфідиплоїди Авролата, Аврозис те Авродес одержано 
об'єднанням тетраллоїдного компоненту ААВВ сорту Аврора та геному 
одного з диплоїдних видів егілопсу, результати електрофорезу 
білків зерна можна інтерпретувати доволі просте: в трекові білка
будь-якого амфідиплоїду присутні компоненти спектру, що контролю
ються субгеномами А та В сорту Аврора. Всю різницю в розташуванні 
компонентів, яка спостерігається при порівнянні спектрів сорту 
Аврора та будь- якого в амфідиплсїдіЕ. має бути віднесено на ра
хунок заміщення субгекому 0 сорту Аврора геномом відповідного 
дішлоїднсго егілопсу. Пе положення, яке с центральним в нашій ро
боті. було покладено е основу аналізу електрофор-тичних спектрів 
усіх білків, залучених нами як маркери певних хромосом 
ТгШсіпа-.. Буле вивчене так.: білки зерна пшениці: запасні білки 
глютекінк та гліадини, ізоферменти оєта та альфа, амілаз;-:, катод
ної зернової персксидази, анодно! зернової естерази, мапат- 
дегідрогенази, шикіматдегідрогенази, йод-в'яжучого фактора. 
Основним нашим завданням на даному етапі дослідження суло виясни
ти, чи різниця, шо спостерігається ь електрофоретичних спектрах, 
є достатньою для однозначного доведення присутності хромосоми 
егілопсу і геномно-замішеній Форм: та І! похідних від схрещування 
с сортом Аврора. Було встановлено, шс ізоферменти малатдегідрог--



нази, шикіматдегідрогенази, супероксиддисмутави та йод-в'яжучого 
фактора не мають маркерних властивостей у застосуванні до нашого 
матеріалу. Всі інші з перерахованих Ферментних систем, а також 
запасні білки ендосперму виявилися придатними для ідентифікації 
присутності в геномі лінії чужинної хромосоми і/або відсутності 
пшеничного гомеологу.

Вивчення високомолекулярних глютенініб (мал.1). Білкова фор
мула сорту Аврора за глютенінами: ІАсіВсЮс. Тетраплоїдний компо
нент ААВВ на електрофоретичному трекові глютекіків дає лише дві 
смуги: ? та 9. Амфідиплоїди мали такий набір компонентів у
спектрі: Авролата - 7, 9, 11 та ще один, не включений до жодного
з відомих нам каталогів, розташований више компонента 2..? та поз
начений нами як 2.2а; Аврозис - 7, 9, 2.2_. 2; Авродес - 7. 9, 2,
6. Номери 6, 11, 2.2 та 2.2а присвоєно компонентам виходячи з
місця їх розташування відносно компонентів 5, 7. 10. притаман
них сортові Аврора., та 2, 7, р , 12, що характеризують сорт Чайніз 
Спрінг. Електрофорез глютенінір диплоідних донорів третього суб- 
геному ^еномно - замішених форм лаг такі результати: 
Ае.итоеі ІиІаЬа - 11, 2.2а; Ае. - 2.2, 7;
Ае.зреііоісіе5 - б, 7. У двох випадках з трьох один з компонентів 
спектру диплоїда співпадає з компонентом 7 те^ра-ЛЕрори і тому не 
може бути використаний як маркерний. Отже, для Авролати встанов
лено два компоненти-маркери хромосоми іи. це 2.2а та 11, а для 
Арозису та Авродесу по одному: 2.2 для першого та 6 - для друго
го.

Вивчення гліадинів (мал. 2). Формула сорту Аврора за гліади- 
нами: 1АЗІВ3101бА16В1606. спис компонентів егілопсу зроблено
відносно компонентів сорту Аврора у чотирьох зонах : В білковому
спектрі гліадинів маркерне значення мають такі компоненти: серед
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Мах.і. Схеми електрофоретичних спектрів компонентів HMW глю- 
тенінів: а - Аврора, б - Авролата, е - Ае. umbeliulata, г - лвро- 
дес, д - Ae.speltoldes, е - Азрозис, е - Ae.sharonensis; на м 
алюнках і-б стрілками позначено компоненти, які маркерують чужин
ну хромосому

11 компонентів електрофоретичного спектру гліадинів 
Ае.umbelIulata сигналами присутності хромосоми IV є компоненти 
di-зони. хромосоми 6U - значно менш яскравий та більш складний для 
розрізнення - нижній компонент в в-зоні. Лля егілопсу /іе.sha- 
ronensls, як і в попередньому випадку, незаперечні маркерні 
достоїнства мають компоненти о>-зони, шс контролюються, скоріш за 
все, хромосомою 15'. Усіх їх дсоре видне на спектрі сілке 
амфідиплоіда. наявність другого, третього та п'ятого компонентів 
можна пояснити лише включенням у геном хромосоми егілопсу. 
Стосовно хромосоми 65*. про її присутність у геномі амФідиялоїда 
СБідчать лише потужно забарвлена широка зона, що починається ниж
че верхнього компонента блок',' 6D6 та закінчується нижче його ?; 
другого компоненту, а також слабо помітний мінор нижче третього 
компонента того ж блоку. Відсутність двох нижніх компонентів бло
ку 6D6 повністю перекривається компонентами гліазину егілопсу. 
Лля Ae.speltoldes положення компонентів в оі-зоні легко дає змогу 
виявити !■ геномі присутність хромосоми 15 як замість хромосоми. 
1C, так. і пазом і? нею. Будь - який і? компонентів інших нон



практично повністю перекривається компонентами блоків сорту Авро
ра і тому не може слугувати надійним сигналом присутності хро
мосоми 65 в геномі.
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Мал.2. Схеми електрофоретичних спектрів компонентів гліадинів: 
а - Аврора, б - Аврслата, в - Ае. umbel luiata., г - Авродес, д - 
Ае.ореігсісегг. е * Аврозис, с - Ae.sharoner.si5-.

Вивчення ізоферменті? альфа- амілази ' нал. ? , Електрофоретич
ний спектр сльоза-амілази сорт*; Аврора та гудь - яко': ? трьох
геномно-замішених ферм має незмінний триплет «̂мпонентів. менш 
рухливі, відносно нього, зони активності складають мін ти?v части
ку спектра "malt "-амілази, що синтезується на початку проростання 
зерна (компоненти 1-4), більш рухливі - "green" амілази, то син
тезується пізніше.

Відомо, шс компонент 1 контролюється хромосомою 6D, компонент 
З - хромосомою 5В і остання в цій частині спектру зона 4 - хро
мосомою 6/., а компоненти "green"-зони хромосомами 7D, ?А та 7L. 
Вивчені зразки трьох видів егілопсу ма~ть різні спектри



"таІГ'-амі- лази: Ае. зреНоІдег характеризується присутністю 
основного триплету, інших зон активності нема; Ае.гЬагопег^ІБ має 
зону активності 3, що відповідає проявленню В-геному м'якої пше
ниці. і не має верхнього компоненту основного триплета; в спектрі 
Ае. итЬеІІиІаЬа є лише верхій компонент основного триплету та до
даткова зона активності, то завжди добре проявляється з рух
ливістю трохи Сільшою, ніж у найбільш рухливого компонента основ
ного тріплета (компонент 13). Оскільки цей компонент з'являється 
як тоді, коли на пластині є зони активності, характерні як 
длЕ’ТпаІР"-, так і для •‘дгееп" -амілази, так і, коли зони актив
ності "бтееп"-амілази відсутні через недостатній ступінь розвитку 
проростка, то можна зробити висновок, що він є продуктом 
експресії хромосоми 6-ї, а не 7-ї групи гомеологіь, тобто іден
тифіковано локус а-Ату-иі. Б зоні "£гееп'‘-амілазк Аврора та Аврс- 
зис мають по три компоненти, Авродес та Аврслата - по два. Зразок 
Ае. Бпагопеиєіє має власну зону активності в місці прояву локуса 
а-Ату-И?., то маскує його відсутність у Аврозису та зводить 
нанівець маркерні достоїнства цього локусу для дослідження 
похідних Аврозису. Отже, в зоні ''таіГ'-ауілази незаперечний доках 
ПОТСуТНОСТІ ЧУЖИННОГО ЛОКУСУ, шс маркеруе хромосому 6-ї .  групи 

можна отремати для Ae.sharon.enslє - це зона активності 3, ще 
контролюється геном а-Ату-У1! а для Ае.итЬеІІиІага - зона актив
ності 13, контрольована геном а-Ату-VI.

Вивчення ізоферментів бета-амілази (мал. 4.'. Студячи ? розта

шування окремих зон активності в електрофоретичних спектрах ое- 
та-амілази сорту Аврора та геномно-замішених' Форм, геном Г конт
ролює принаймні два з чотирьох компонентів спектру дврери - і та 
4, оскільки обидва вони відсутні в спектрах будь - яко) з трьох
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а 6 В г д е є
Маг.. 3. Схеми електрофоретичних спектрів а-амілази: а - Авро

ра, о - Авролата. в - Ае. итРеПиХаба. г - Авродес, д - 
Ае.среІРОІСІеЕ, Є - Аврозис, Є - АЄ.БГШГОПеПЗІЗ.

геномно-замішених форм. Аврозис, крім компонентів 1 та 2, харак
терних для сорту Аврора, має зону з більш високою рухливістю (зо
на 5), як і Ае.гЛаголелгїг. Авродес у доповнення до зон спектра ї 
та 2 має ше більш рухливу (зона 6), властиву також Ае. 
зреІіоіаеБ; на трекоЕі Авролатк нема інших зон активності, крім і 
та 2. Використовуючи нулї-тетрасомні лінії Чайні? Спрінг, ми по
казали, шо гомєоалелі бета-амілази локалізуються в хромосомах 4А, 
4- та 5А : ці результати цілком у з г о д ж у ю т ь с я  ? висновками, одер
жаними раніше іншими авторами з використанням методу ізоелектро- 
Фокусування.. Спектр Авролатк не містить інших зон активності, 
крім і та 2. Спектр зразка Ае. итЬеЦціага являє собою єдину і 
доволі слабку зону активності в околї зони і. Оскільки цей ген не 
залишає самостійного, відмінного від зони і, сліду на фореграм:. 
обстеження, похідних від схрещування Авролата х Аврора за спектром 
бета-амілази дає змогу виявити Форми, про які можна сказати з 
певністю лише те, шо вони не несуть алель сорту Аврора за локусом 
і:-Ату-ві. Однак системі' бета-амілази можна використовувати для 
вивчення хзомесомнсгг складу наладки від схрещування Аврозису та



Авродесу з сортом Аврора: локуси в-Ату від Ае.sharonensls та
Ae.speltoldes слугують надійними сигналами присутності в геномі 
досліджуваної лінії генетичного матеріалу, інтродукованого від 
відповідного егілопса. Перший з них було вперше Ідентифіковано 
Ainsworth et al. (1987) та позначено як в-Amy-S1!, другий Іден
тифіковано нами в даному дослідженні та позначено в-Ащу-Sl.
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а 6 в г Д е є
Мал. 4. Схеми електрофоретичних спектрів в-амілази: а - Авро

ра, б - Авролата, в - Ає. umbellulata, г - Авродес, д - 
Ae.speltoloes, е - Аврозис, е - Ае.sharonensls.

Вивчення ізоферментів катодної зернової пероксидази (мал. 5). 
На електрофоретичних треках пероксидази сорту Аврора є 6 зон ак

тивності ферменту. Всі геномно-замішені форми відрізняються від 
Аврори відсутністю 1-1 То 7-і зон активності. Логічно було L при
пустити, що ізоферменти пероксидази, котрі утворюють пі зони, 
контролюються генами D-хромосом. Податково до зон активності, ха
рактерних для сорту Аврора. Авролата має зо ну б, утворену ізофер
ментом з трохи більш високою рухливістю у порівнянні з ізофермен
том зони 7. Ця ж зона є на треках пероксидази Ае. umbellu- lata, 

тобто вона специфічна для геному U. Аврозис та Авродес не мають 
ні однієї зони активності, якої б не було в Аврори. Однак зона 4 

у Аврозису являє собою значно потужніший компонент спектру, ніж у 
Аврори, і може розглядатися як специфічна для цієї форми і виду 

Ае.sharonensls .
Пля встановлення хромосомного контролю окремих компонентів



електрофоретичного спектру пероксид ази Аврори використовували ре
зультати електрофорезу анеушюШв сорту Чайніs Спрінг,оскільки 
спектри цього сорту та сорту Аврора розбіжностей не мають. Спект
ри видів егілопсу мають декілька еон активності, місце розташу
вання яких вказує, до якої гомеологічної групи належить хромосо
ма, шо несе виявлений локус. Встановлено, шо види егілопсу мають 
ряд локусів зернової пероксидази, розташованих в хромосомах 3-ї 
та 7-ї груп гомеологів: Per-U3, Per-U4, Per-S3, Per-S4, Рег-Б^З,

PerSl4. Локус Per-S4 було ідентифіковано раніше (КоЬгелеі, 
Gautier, 1974). Г'еномно-замішені форми відрізняються від Аврори 
відсутністю ряду зон активності, то контролюються генами D-хро
мосом. У спектрах пероксидази Авролатк та Авровису є компоненти 
не притаманні сортові Аврора, але наявні у спектрах дкплоїдних 
донорів їх третього субгеному. ізозими пероксидази, шо контролю
ються локусами &ег-из та Per-35- добре відрізняються на електро
форетичному спектрі від ізозимів пероксидази сорту Аврора та то 
можна використати їх для доказу присутності хромосом (ділянки 
хромосоми) 3-ї rpvnr. Ае. ишхііиіаіа та Ae.sharonensls в геномі 
ліній, шо несуть чужинний генетичний матеріал.

-  13 -

а 6 в г д е є
Мал. 5. Схеми електрофоретичних спектрів катодної зернової

пероксидази: а - Аврора, с - Авролата, ь - Ае. ишЬеІІиіаРа, г -
Авродес, д - Ае.зреігоіоеє, є - Аврозис, є - Ае.сбагопепніа.



Вивчення зернової естераэи (мал. 6). Зимограми зернової 
естерази сортів Аврора та Чайніз Спрінг виявились ідентичними, 
тому інформацію, одержану на нулі-тетрасомних та чужинно-заміше
них лініях сорту Чайніз Спрінг можна було використати для іден
тифікації ізозимів спектру Аврори щодо їх хромосомного контролю. 
В зимограмах усіх геномно-замішених гексаллоШв не виявилося 
ізозимів, що контролюються генами хромосом геному Б. але були 
специфічні іб о з и м и, не притамані сортові Аврора. Логічно було б 
припустити, то вони контролюються генами хромосом егілопсу. 
Дійсно, всі такі ізозими було виявлено на спектрах відповідних 
зразків Аедііорє. Місце розташування специфічних ізозимів у 
спектрах геномно замішених форм дало змогу зрооитк припущення про 
їх хромосомний контроль. Було ідентифіковано декілька локусів 
зернової естерази. котрі можна використати як маркери певних хро 
мосом аоо їх ділянок в геномі пшеничних ліній з чужинними 
заміщеннями та транслокаціями. Де: ЕвЬ-иі, Еві-из, Еві-и5 у
Ае.итЬеІїиІаЬа, ЕвЬ-Зі, Ег^ЗЗ, Еві-35 у Ае.вреііоібев, Егі-З1!. 

ЕвЬ-313 у Ае.віїагопеР£ів. Деякі з ізозимів, властиві видам 
егілопсу, продукуються також і пшеничними генами 1 тому їх не 
можна використати для ідентифікації ч у ж и н н о г о генетичного ма
теріалу ь лініях пшениці.

Дктологічнї дослідження. Для визначення обсягів ч у ж и н н о г о хро
матину тіла хромосома, плече, сегмент) у геномі ч у ж и н н о - 

замішеної лінії, а також для доказу 42 - хромосомно: природи 
рослин проводили вивчення мейозу у гібридів між чужинно - заміше
ною лінією та сортом Аврора. Кількість унівалентів. у Мі мейозу 
поділена на 2 вказує на кількість чужинних: хромосом в геномі 
лінії, шо вивчається. Всі рослини на початкових етапах: свого 
створення відбиралися за Фенотипічними ознакам:', відмінними від
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ознак сорту Аврора, та притаманним відповідному амфІДишюїдові. 
Виявлено такі конфігурації хромосом в мейозі: 20+2, 19+4., 18+6; у 
випадках 20+ів - втрата пшеничного хроматину та вставка чужинного 
на пшеничній хромосомі; 20+іг - має місце або втрата пшеничного, 
або транслокація чужинного хроматину на хромосому пшениці.

Виявлення носіїв чужинного генетичного матеріалу серед 
42-хромосомних ліній. Використовуючи одержані результати, проа
налізували наявну в нас різноманітність ліній м'якої пшениці, шо 
беруть початок від схрещування сорту Аврора з геномно-заміщеними 
формами, за електрофоретичними спектрами глютенинів, 
гліадинів, альфа- та бета-амілази, зернової пероксидази та зерно
вої естерази. Серед похідних усіх трьох геномно-замішених форм 
виявлено лінії, шо несуть від 1 до 3 хромосом егілопсу замість 
пшеничних хромосом генома 2. Лише в окремих випадках чужинні хро
мосоми замістили пшеничні з інших субгеномів пшениці. Ряд ліній 
мали чужинні транслокації (табл і).

Хромосоми від егілопсу зонтичного передалися у всіх сполу
ченнях, крім 1+7 та 5+7. 20 рослин мали хромосому 311, 16- 71!, 5
-11), 6- 611 та 2- 51). У деяких випадках результати мейозу показу
ють присутність більшого числа хромосом, ніж показано біохімічно.

При аналізі ліній, то беруть початок від схрещування Аврори 
з Авродесом з 20 рослин - 9 містили хромосому 75 , 10 - ЗБ , 5 -
65 , 6 - 45 та 11 рослин хромосому 15 .

У лініях, похідних від Аврозису, у 8-ми вішалках було 
заміщено хромосому 32, у 7-й - 72, у 5-ти - 62, у 4-х - 42

Характеристика чужинно-замішених ліній та зв'язок 
біохімічних маркерів з ознаками морфології рослин. Лінії пшениці, 
ідентифіковані за допомогою біохімічних маркерів як чужин
но- заміщені або чужиннотранслоковані. було оцінено б польових
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Таблиця 1
Число ліній 8 чужинними хромосомами
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Таблиця 2
Хромосомний контроль вивчених морфологічних ознак

хромосоми
1-І

групи

хромосоми
3-ї
групи

хромосоми 
5-ї групи

хромосоми
6-ї
групи

хромосоми 
7- і 
групи

опушення кіля колоскової луски 
колір зрілої колоскової луски 
форма луски
відсутність Бдавленості основи колосково: 
жорсткість колосково: луски

ломкість колоскового стрижня 
вдавленість основи колоскової ЛУСКИ 
жорсткість колосково: луски 
стійкість до борошнистої роси 
форма колоскової луски 
форма плеча колоскової луски

спельтоїдний тип колоса 

форма колоса
наявність остів різкого ступеня розвитку 
форма колоскової луски 
форма плеча колоскової луски 
стійкість до борошнистої роси

форма колоса
наявність остів- різного ступеня рОЗБИТ-С* 
форма колоскової луски 
форма плеча колоскоеої луски 
вдавленість основи колоскової луски 
жорсткість КОЛОСКОВОЇ ЛУСКИ 
антоціанове забарвлення соломини 
опушення кіля колоскової луск::

луски



умовах за рядом морфологічних ознак та стійкості до борошнистої 
роси. Об'єднання даних такого оцінювання з інформацією про на
явність чужинних локусів певних груп зчеплення у досліджуваних 
ліній дає змогу встановити зв'язок між вивченими морфологічними 
ознаками та певними гомеологічними групами хромосом пшениці, 
встановлюючи тим самим групи зчеплення для генів, що контролюють 
їх розвиток (табл 2).

Серед вивчених ознак морфології є три, шо перебувають під 
контролем генів, розташованих лише в одній хромосомі: це забарв
лення зрілого колоса (1-а хромосома), ломкість зрілого колоса 
(3-а хромосома) та антоціанове забарвлення соломини (7-а хромосо
ма) . Ці ознаки можна використати як доказ присутності чужинного 
генетичного матеріалу певних гомеологічних груп. З двома чужинни
ми хромосомами, 3-ї та 6-ї гомеологічних груп, поЕ'язана 
стійкість до борошнистої роси. Ознаки жорсткість колоскової луски 
та вдавленість її основи контролюються декількома генами, розта
шованими в різних хромосомах егілопсу. Ця обставина зводить до 
мінімуму маркерні достоїнства цих: ознак.

Цікаву осооливість виявлено при вивченні похідних Авролатк 
та Авродесу за ознаками вдавленості основи колоскової луски. З'я
сувалося, що відсутність Бдавленості, притаманної обом геном- 
но-заміщеним формам, у нащадків Авролатк пов'язана з присутністю 
хромосоми їй, а у нащадкіЕ Авродеса - 72.

ВИСНОВКИ

і. ідентифіковано гени (кластери генів), шо кодують синтез 
запасних білків та ферментів у видів АееНорг итоеііиіаіа. Ае. 
вреііоідез, Ае-гРагопетіБ: 611-12, 611-12і. 611-22. 611-22і.
бій-12. ЄІи-121, а-Ащ'-іи, а-Ату-12, а-Ату- 12і. а-Ату-22.

-  10 -



а-Ату-ББ1. Ь-Аяу-ІБ. Ь-Аіяу-ІБ1. РегтЗН. Рег-ЗБ. Рег-ЗБ1. Рег-ЛІ. 

Рег~4Б, Рег-АБ1. Е5Ь-іи. Ш -ІБ, ЕбЬ-ІБ1. ЕБІ-Зи. ЕбЬ-ЗБ, 

\Est-3S1, ЕБЬ-ви, Еб Ь-5Б. Більша їх частина має безумовно діаг
ностичне значення для ідентифікації певних хромосом вивчених 
видів егілопсу, коди вони включені до геному пшеничної лінії.

2. Гени 611-2Б л-Ату-ІБ. а-Ату-Б11, а-Ату-ББ, а-Ащу-ЗБ1. 

Рег-ЗБ, Рег-41], Рег-4Б, Рег-4Б1 мають обмежене діагностичне зна
чення, оскільки аналіз фореграм. у формуванні яких вони беруть 
участь, дає змогу констатувати тільки відсутність хромосом геному 
Д пшениці.

3. Гени 611-2Б, а-Ату-ББ1, ЕєІ-БІ), Е&Ь-ББ1 не мають значення 
для ідентифікації чужинного генетичного матеріалу при його вклю
ченні до ліній пшениці, створених на основі сорту Аврора, оскіль
ки продукти їх експресії на фореграмах перекриваються хромосомами 
А або В геному пшениці. їх цінність як маркерів може проявитися 
при роботі з носіями чужинної генетичної Інформації, переданої в 
геном іншої пшениці.

4. Створено чужинно-замішені лінії з хромосомами Ае.итЬеІІи- 

ІаЬа: з трьома замішуючими хромосомами - 1 лінія, з двома - 8 лі
ній, з одною - її ліній. Хромосоми егілопсу в цих лініях зустрі
чаються в таких сполученнях: іи+2Ю+7и, Зи+51), Зи+711, 60+71}. Іден
тифіковано лінії 8 транслокаціями хромосом 113 (1 лінія), зи (З 
лі- нії). би (2 лінії), 7и (2 лінії).

5. Створено чужинно-замішені лінії з хромосомами Ае.єреІШ- 

Се£ з трьома заміщуючими хромосомами - 3 лінії, з двома - 10 лі
ній, з однією хромосомою - 10 ліній. Хромосоми егілопса зустріча
ються в таких сполученнях: 1Б+4Б+7Б. 1Б+6Б, 1Б+7Б, ЗБ+6Б,ЗБ+7Б,

4Б+7Б. Ідентифіковано лінії з транслокаціями хромосом 15 (6 
ліній), 7Б (5 ліній).
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6. Створено чужинно-заміщені лінії 8 хромосомами Ае. 
sharonensls з трьома заміщуючими хромосомами - 1 лінія, з двома - 
З лінії, з однією хромосомою - 13 ліній. Хромосоми егілопса 
зустрічаються в таких сполученнях: 3Sl +4S1+7Sl , 3Sl +4S1. 3S1+7’S1, 
6S1+7S1. Ідентифіковано лінії з транслокаціями хромосом 15і (З 
ЛІНІЇ), 3S1 (З ЛІНІЇ), 4S1 (2 лінії), 6S1 (2 ЛІНІЇ). 7S1 (6 
ЛІНІЙ).

7. Ознака темне забарвлення зрілої колоскової луски контро
люється генами, розташованими в хромосомах 1-ї гомеологічної гру
пи видів Ае.umbellulata. Ae.speltoldes. ознака ломкість колосово
го стрижня контролюється генами, розташованими в хромосомах 3-ї 
гомеологічної групи видів Ае.umbellulata, Ae.speltoldes, 

Ае.sharonensls. Ознака антоціанового забарвлення соломини контро
люється генами, що розташовані в 7 хромосомі егілопсів. Е1 ознаки 
можна використовувати як морфологічні маркери відповідних хро
мосом.

8. Гени, що зумовлюють стійкість рослин до борошнистої роси, 
розташовані в хромосомах 3-ї та 6-ї гомеологічної груп видів Ае. 

umbellulata, Ae.speltoldes, Ае.sharonensls. Чужинно-замішені 
лінії і лінії-трансфери, що несуть хромосоми цих видів егілопсів, 
можна використати в селекції м’якої пшениці як джерела генів 
стійкості до цього захворювання.
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Аннотация

Идентифицированы гены трех видов эгилопса, контролирующие 
синтез запасных белков эндосперма и ферменты (а- и в-амилазы, 
зерновую катодную пероксидазу, зерновую эстеразу). Используя эти 
гены как биохимические маркеры, идентифицировали гексаплоидные 
линии пшеницы, включающие чужеродный генетический материал эги
лопса, по его принадлежности к определенной группе гомеологов. 
Получены линии, включающие по одной хромосоме згилопса: 11 линий 
с хромосомами Ае. unvellulata (UU), 10 - с хромосомами Ае.
speltoi des (SS), и 13 - с хромосомами Ае. sharonensi s (S1S 1) . 

Идентифицированы линии с множественными замещениями чужеродных 
хромосом в следующих сочетаниях 1U+2U+7U, 3U+5U, 3U+7U, 6U+7U,

1S+4S+7S, 1S+6S, 1S+7S, 3S+6S, 3S+7S, 4S+7S, 3S1+4S1+7S1, 3S1+4S1, 

3S1+7S1, 6S1+7S1, а также ряд линий с чужеродными транслокациями.

В большинстве случаев были замещены хромосомы D генома пшеницы. 
Найдены морфологические маркеры 1-ой, 3-ей и 7-ой хромосом зги
лопса. Устойчивые к мучнистой росе линии (3-я, 6-я хромосомы эги- 

л о п с о в ) могут использоваться в селекции как доноры устойчивости.
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Genes of three Aegilops species controlling endosperm storage 
proteins and enzymes (a- and b-amylases, seed cathode peroxydase, 
seed esterase) were identified. Using these genes as biochemical 
markers, we identified hexaploid wheat lines involving alien ge
netic material of Aegilopses with respect to the belonging of 
this material to a certain group of homoeologs. Lines involving 
one Aegilops chromosome, 11 lines with Ae. umbellulata (UU) chro
mosomes. 10 with Ae. speltoides (SS) chromosomes and 13 with Ae. 
sharonensis (S1S1) chromosomes were obtained. Lines with multip
le alien chromosome substitutions in the following combinations 
1U+2U+7U, 3U+5U, 3U+7U, 6U+7U, 1S+4S+7S, 1S+6S, 1S+7S, 3S+6S, 3S3+ 
7S, 4S+7S, 3S1+4S1+7S1, 3S1+4S1, 3S1+7S1, 6S1+7S1, as well as £
number of lines with alien translocations were identified. In the 
majority of cases, chromosomes of the D genome were replaced. 
Morphological markers for Aegilops chromosomes 1, 3, and 7 were 
found. Powdery mildew resistant lines (Aegilops chromosomes 3 and 
5) may be used as donors of resistance for breeding.
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