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14. Резюме
Метою роботи є дослідження механізмів та факторів реакції рослин на рівні геному і
епігеному на дію гострих та пролонгованих абіотичних і біотичних стресових чинників.
Основний акцент буде зроблено на виявлення взаємодії між розвитком ураження та
включенням/індукцією захисних та репаративних процесів за умов дії різних доз гострих та
пролонгованих стресових чинників, можливість збереження/змін у часі структури цих
взаємодій, включаючи трансгенераційну передачу.
Дослідження по проєкту, що пропонується, буде базуватись на найсучасніших ідейних та
технологічних дослідженнях адаптації рослин до факторів абіотичного та біотичного стресу, що
індукують значні зміни у епігеномі, метаболоні, протеомі, тобто у так званій «-омік»
архітектурі рослинного організму. Будуть враховані результати попередніх досліджень Відділу,
що свідчать про зміни епігенетичних програм при адаптації до природних стресів, як тих, що
діють окремо, так і тих, що взаємодіють між собою.
Буде досліджено як «швидкі» реакції рослинного організму на дію мультиплікативного
стресу, так і повільні перебудови у «-омік» архітектурі, що успадковуються наступними
поколіннями.
Дослідження спрямоване на теоретичні узагальнення, визначення складної інтерактивної
картини формування адаптації, яка залежить від дози чинника, часу його впливу та дії
різноманітних модифікуючих факторів, оскільки саме взаємодія цих двох груп процесів –
розвитку ураження та захисних реакцій визначає можливості та тривалість формування
адаптації організму.
15. Обґрунтування доцільності виконання роботи
15.1. Цілі та завдання роботи, її актуальність, соціальна та економічна значимість (вказати
також вид кінцевої продукції (концепція, теорія, новий метод, матеріали і т.п.) та
охарактеризувати результати, що очікуються).
Метою роботи є дослідження факторів та механізмів реакції рослин на рівні геному і
епігеному на дію гострих та пролонгованих абіотичних і біотичних стресових чинників.
Основний акцент у завданнях проєкту буде зроблено на виявлення взаємодії між
розвитком ураження та включенням/індукцією захисних та репаративних процесів за умов дії
різних доз гострих та пролонгованих стресових чинників, можливість збереження/змін у часі
структури цих взаємодій, включаючи трансгенераційну передачу.
Один з основних сучасних напрямків розвитку біологічних наук тісно пов’язаний із
дослідженням важливого у теоретичному та прикладному аспекті явища адаптації організмів
до дії різноманітних факторів середовища. З теоретичної точки зору непересічна важливість
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цих досліджень пов’язана з відкриттям принципів самоорганізації живого. Безумовно, ці
відкриття неодмінно будуть підхоплені технологічними розробками, як в свій час суто
фізіологічний принцип зворотнього зв’язку став підґрунтям для розвитку кібернетики.
Очевидна важливість практичного застосування досліджень механізмів самозахисту і
адаптації рослин для сільського господарства, тому що надає інструменти для розробки засобів
збереження високої продуктивності сільськогосподарських рослин.
Важливо, що один з найефективніших підходів до одержання сучасних генотипів
сільськогосподарських культур базується на генній модифікації рослин. Відомо, що
перенесення «чужої» ДНК сприймається клітиною як стресовий фактор. Встановлено, що дія
стресових факторів підвищує рівень геномної нестабільності – найбільш загрозливого прояву
ураження організму, його сталого розвитку і змін у реалізації епігенетичної регуляції
проходження онтогенезу. Це так звана первинна відповідь на стрес, за якою йде індукція ряду
неспецифічних захисних процесів, включаючи підвищення рівня АФК, метилування певних
послідовностей ДНК, що призводить до «замовчування» цільових генів. Дослідження
розгортання цих захисних механізмів утворило б підґрунтя для цілеспрямованого впливу на
зниження ризику неефективності генної модифікації організмів.
Далі, аналізуючи сучасні дослідження реакцій рослин на стрес та беручи до уваги
існування економічної та соціальної проблем з’ясування причин неповної реалізації
генетичного потенціалу продуктивності культурних злаків, приходимо до висновку про
необхідність дослідження ефективності епігенетичних механізмів забезпечення їх
продуктивності. Планується, що у проєкті буде приділено увагу саме дослідженням
ефективності різних захисних механізмів культурних рослин (індуцибельних та пасивних,
структурних і активних).
В якості об’єктів будуть використані посівні культури, деревні та лікарські рослини, а
також «модельні» рослини.
Планується вивчення зміни експресії генів, продукти яких задіяні в процесах росту та
розвитку рослин, стійкості до стрес-факторів, репарації ДНК, фолдингу білків і трансдукції
стрес-індукованих сигналів, тобто які відіграють важливу роль в системній стійкості і адаптації
рослин. Буде проаналізована активність «генів–кандидатів», продукти яких включені у ряд
метаболічних шляхів і беруть участь в формуванні стійкості рослин.
Будуть досліджені зміни у епігеномі та протеомі рослин (соя, льон, арабідопсис), що
зазнали дії гострого (УФ-В, УФ-С) і хронічного іонізуючого опромінення (лабораторні та
польові умови), проведена оцінка часу збереження набутих змін стійкості, включаючи
можливість їх трансгенераційної передачі.
Буде досліджено реакцію імунної системи рослин на інвазійний стрес та його
модифікацію біогенними і абіогенними еліситорами, а також можливість трансгенераційного
збереження набутих модифікацій імунного відгуку.
На кількох видах лікарських рослинах в умовах лабораторних, вегетаційних та польових
дослідів із використанням молекулярно–біологічних та біохімічних методів (ПЛР,
високоефективна рідинна хроматографія, спектрофотометрія) будуть досліджені зміни у
метаболомі, пов’язані із іонізуючим та УФ-С, УФ-В опроміненням та дією біотичного стресу,
кінетика синтезу вторинних метаболітів, що мають захисний характер, та можливості
трансгенераційної передачі набутих властивостей.
Дослідження спрямоване на теоретичні узагальнення, визначення складної інтерактивної
картини формування адаптації, яка залежить від дози чинника, часу його впливу та дії
різноманітних модифікуючих факторів, оскільки саме взаємодія цих двох груп процесів –
розвитку ураження та захисних реакцій – визначає можливості та тривалість формування
адаптації організму.
Виконання проєкту обіймає ряд завдань:
- Дослідити можливість виникнення геномної нестабільності при дії різних доз стресових
факторів, оцінити можливість трансгенераційного збереження цього ефекту, його
взаємодії із включенням захисних і репаративних процесів.
- Провести оцінку зв’язку ознак геномної нестабільності з появою пріоноподібних білків.
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-

Провести кількісні оцінки дозових закономірностей цих процесів, їх розвиток та
трасгенераційне збереження для сільськогосподарських, лікарських та модельних
рослин.
- В лабораторних та польових дослідженнях визначити вплив біогенних та абіогенних
еліситорів на зміни стійкості рослин, час її збереження та трансгенераційну передачу
набутої стійкості.
- На лікарських рослинах (ромашка лікарська, шавлія лікарська, звіробій звичайний) в
умовах лабораторних, вегетаційних та польових експериментів із використанням
молекулярно–біологічних та біохімічних методів (ПЛР, високоефективна рідинна
хроматографія, спектрофотометрія) дослідити зміни метаболому лікарських рослин, що
відображаються як на загальній продуктивності, так і рівнях синтезу вторинних
метаболітів при рентгенівському, УФ-С, УФ-В опроміненні, кінетику їх змін в
онтогенезі і можливості трансгенераційної передачі. Результати аналізу метаболічних
змін та ступеня адаптованості рослин до дії стресових чинників будуть покладені в
основу розробки ефективних методів підвищення системної стійкості рослинного
організму.
15.2. Стан розроблення проблеми.
Один з основних напрямків розвитку біологічних наук тісно пов’язан із дослідженням
важливого у теоретичному та прикладному аспекті явища адаптації організмів до дії
різноманітних факторів середовища.
Дані останніх десятиліть спростували уявлення про існування однієї критичної структури
в геномі, ураження або активізація якої призводить до формування реакції всього організму.
Для сучасних досліджень механізмів стійкості і адаптації характерна зміна парадигм, що
певною мірою висвітлює прогрес у технологічному і методичному забезпеченні біологічного
експерименту. Якщо попередні покоління дослідників акцентували увагу на появі та поведінці
при дії стресового фактору одного чи кількох показників стану рослини, то сучасні біологічні
дослідження, що забезпечені нанотехнологічним обладнанням, дозволяють перейти до
системних оцінок молекулярно-генетичних змін рослинного організму під дією того чи іншого
стресового фактору.
Встановлено, що реакція рослин на дію абіотичного і біотичного стресів супроводжується
значними змінами у епігеномі [1, 9, 29], метаболомі [3, 21, 22, 30], протеомі [3, 5, 7, 9, 10], тобто
у так званій «-омік» архітектурі рослинного організму [17]. При певних рівнях та часі дії
стресових факторів, наприклад, в умовах підвищеного радіаційного фону та температури
довкілля, спостерігається активізація в геномі мобільної ДНК [2, 8, 15, 20, 23, 26], що є одним із
проявів нестабільності геному та передує мікроеволюційним процесам.
Дослідження змін транскрипційного профілю при дії опромінення із використанням
мікрочипів [12, 14] показало підвищення транскрипційної активності кількох десятків генів, що
свідчить про значний, системний відгук організму на стрес. Подібні перебудови транскриптому
встановлено при дії стресових факторів довкілля (посуха та підвищена температура) [13, 16, 18,
31]. Під дією стресів різної природи спостерігається переключення метилування ДНК як одного
з механізмів епігенетичної регуляції з підтримуючого на режим de novo[1, 19], що також
свідчить про системність реакції клітини на стрес. При вивченні реакцій протеому на гостре і
хронічне опромінення встановлено, що спостерігаються зміни не тільки у тих компартментах
протеому, які відповідають за репараційні процеси [27], але й зміни окислювально–
відновлювального блоку метаболізму, сигнальних, транспортних підсистем та метаболізму
амінокислот [10, 24], що належать до найбільш консервативної (housekeeping) підсистем
метаболізму [4, 6, 24, 31]. Аналогічні дані, що свідчать про генералізовану перебудову
метаболізму, одержані при вивченні впливу сольового стресу та посухи [7, 9, 25].
Виявлено існування як «швидких» реакцій рослинного організму на дію однофакторного
та мультиплікативного стресу [4, 19, 28], так і повільних перебудов у «–омік» архітектурі, що
спостерігаються за умов хронічного стресу [10, 19, 33], а також можливість їх
трансгенераційної передачі. Узагальнення цих важливих експериментальних даних свідчить
про залежність змін у «–омік» архітектурі не тільки від фактору, що викликає стрес, але й від
часу його дії, про узгодження швидкості формування ієрархії захисних реакції на рівні
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транскриптому і метилому, існування «пам’яті» збереження сформованих змін у часі,
включаючи її трансгенераційну передачу.
Вивчення ефектів малих доз на різних біологічних системах виявило появу множинних
генетичних ушкоджень за умов прямої чи непрямої дії опромінення – явища, яке увійшло у
наукову термінологію під назвою «радіаційно – індукованої нестабільності ДНК». За сучасними
уявленнями, радіаційно – індукована нестабільність геному (РІНГ, RIGI) – це виникнення de
novo множинних генетичних ушкоджень у значній кількості (до 30%) нащадків опромінених
клітин, що супроводжується підвищенням рівня активних форм кисню (АФК), активації
мобільних елементів, інших епігенетичних перебудов [31, 32]. На сьогодні явище геномної
нестабільності розглядається як найбільш загрозливий результат впливу малих доз стресових
факторів і процес, що відволікає метаболічний ресурс організму на процеси репарації та
відновлення. Саме взаємодія цих двох груп процесів – розвитку ураження та захисних реакцій –
визначає можливість і результат адаптивного процесу. Разом з тим питання структури взаємодії
цих процесів та дозових залежностей залишається відкритим.
Таким чином, співставлення літературних даних та надбання колективу Відділу свідчить
про перехід досліджень до вивчення системних механізмів стійкості і адаптації рослин, оцінки
швидкості та дозових залежностей формування окремих захисних реакцій та їх взаємодії,
механізмів їх збереження у часі. Одержані результати свідчать про появу та поширення
інтересу до цих питань, але їх недостатнє вивчення. Дослідженню цього кола питань буде
присвячено проєкт, що запропоновано.
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В Україні провідними установами, що проводять дослідження проблеми стійкості та
неспецифічної адаптації рослин є Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ,
Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ.
15.3. Досвід і доробок авторів.
В основу проєкту покладена ідея про залежність змін в «-омік»–структурі рослини не
тільки від природи, але й від тривалості дії фактору, який впливає на характер перебудов у
епігеномі і метаболомі рослини та збереження «пам’яті» про дію стресу, включаючи її
трансгенеративну передачу.
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15.4. Ідея досліджень.
В основу проєкту покладена ідея про існування складної системи взаємозв’язків між
розвитком ураження та включенням/індукцією захисних і репаративних процесів та існування
залежністі змін в «-омік»–структурі рослини не тільки від природи, але й від тривалості дії
фактору, який впливає на характер перебудов у епігеномі і метаболомі рослини та збереження
«пам’яті» про дію стресу, включаючи її трансгенераційну передачу.
15.5. Структура досліджень.
Дослідження буде включати вирішення наступних задач.
– В перший рік виконання проєкту буде розпочато серію експериментів, що мають на меті
дослідження як короткотривалих, так і довготривалих ефектів дії біотичних та
абіотичних стресів.
– Планується включити в дослідження всі традиційні для Відділу види і сорти
сільськогосподарських, лікарських так і модельних рослин.
Метою короткострокових експериментів є оцінка взаємодії в залежності від дози
формування ознак геномної нестабільності, появи пріоподібних білків та включення захисних,
антиоксидантних та репаративних процесів.
Метою довготривалих експериментів буде дослідження збереження ознак геномної
нестабільності і визначеного в короткотривалих експериментах патерну взаємодії ураження із
стимуляцією/індукцією захисних і репаративних процесів протягом декількох поколінь.
Всі дослідження орієнтовано на публікації результатів у виданнях з високими показниками
цитування – вітчизняних (Q3) та закордонних (Q1, Q2).
Таким чином:
.
І. Перший етап. Дослідження взаємодії ефектів геномної нестабільності та появи
пріоноподібних білків із стимуляцією/індукцією захисних і репаративних процесів в
залежності від дози стресового фактора.
З використанням молекулярно – генетичних, біохімічних та методів статистичного
аналізу
буде
досліджено
взаємодію
ознак
геномної
нестабільності
та
стимуляції/включення антиоксидантних та репаративних систем за умов дії малих та
середніх доз рентгенівського та УФ-С опромінення. Буде проведено дослідження
активності генів, що беруть участь у репараційних процесах та стійкості до стресових
чинників за умов гострого та хронічного опромінення рослин (арабідопсис, соя, льон,
горох).
Буде використано ITS-ISSR-RAPD-ПЛР, що дозволяє оцінити ефекти геномної
нестабільності в різних послідовностях ДНК та ефективності стимуляції при різних
дозах ферментативних та неферментативних антиоксидантних систем.
Будуть проведені експерименти по дослідженню короткострокових реакцій рослин на дію
еліситорів та створена база для подальших довгострокових досліджень трансгенераційної
передачї впливу еліситорів на стійкість до стресових факторів у сільськогосподарських рослин
та з’ясування їх епігенетичних ефектів.
ІІ. Другий етап. Дослідження стабільності системного відгуку рослинного організму на дію
біотичного та абіотичного стресу та його трансгенераційного збереження.
Дослідження другого етапу виконання проєкту буде зосереджено, крім оцінки
стабільності патерну відгуку на дію біотичного та абіотичного стреса у
короткострокових експериментах з сільськогосподарськими та модельними рослинами,
початку вивчення трансгенераційного збереження системного відгуку.
Буде досліджено стабільність залежності від дози стресового чинника характеру
взаємодії між ефектами ураження (ступінь розвитку геномної нестабільності) та
захисними, репаративними процесами. Як і всі ефекти малих доз у значній мірі
модифікуються різноманітними природними чинниками. Окрім дослідження стійкості
радіаційного відгуку за означеними процесами, будуть досліджено епігенетичні
механізми трансгенераційної передачі ефектів ураження.
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Будуть досліджені біофізичні (активність фотосинтезу) та біохімічні показники (вміст
білків, які можуть мати пріонні властивості) у рослин за дії гострого та пролонгованого
опромінення. Використання ПЛР з неспецифічними ITS-ISSR-RAPD –праймерами та
інфрачервоної Фур’є спектроскопії дозволить перевірити гіпотезу про зв’язок геномної
нестабільності та появи пріоноподібних білків.
На основі досліджень першого року виконання проєкту буде розпочате вивчення
трансгенераційної передачі впливу еліситорів на стійкість до стресових факторів у рослин та
з’ясовані механізми епігенетичних ефектів еліситорів.
ІІІ Етап. Дослідження ефективності активних і пасивних захисних епігенетичних
механізмів відповіді рослини на довготривалі абіотичні та біотичні стресові фактори.
Будуть досліджено зміни за два роки спостереження протеому сільськогосподарських
рослин, патернів метилування ДНК та антиоксидантної системи. При дослідженні цього
питання будуть залучені як усталені методи біохімічного аналізу (контроль ферментативних та
низькомолекулярних антиоксидантів), так і найсучасніші методи епігенетичного та
протеомного аналізу.
Буде продовжено дослідження активність фотосинтезу та біохімічних показників
метаболізму (вміст білків, які можуть мати пріонні властивості) у рослин за дії гострого та
пролонгованого опромінення. Використання ПЛР з неспецифічними ITS-ISSR-RAPD –
праймерами та інфрачервоної Фур’є спектроскопії дозволить перевірити гіпотезу про зв’язок
геномної нестабільності та появи пріоноподібних білків.
Будуть продовжені дослідження трансгенераційної передачі впливу еліситорів на стійкість
до стресових факторів рослин та з’ясовані механізми їх епігенетичних ефектів. Цей цикл
теоретичних досліджень включає також суто практичну спрямованість.
ІV. Дослідження видо – та сортоспецифічних епігенетичних механізмів захисту та
формування адаптованості до біотичних і абіотичних стресів у сільськогосподарських і
модельних рослин на різних етапах онтогенезу.
Роль адаптивних і репаративних змін, а також змін метаболічного патерну рослин під час
цвітіння як чутливої фази онтогенезу рослин.
Буде продовжено дослідження зв’язку геномної нестабільності, індукованої опроміненням
(рентгенівське, УФ-С, УФ-В) із змінами у структурі протеому та появою атипових
пріоноподібних білків.
У генеративній фазі онтогенезу рослин, під час цвітіння, буде вивчено роль адаптивних і
репаративних змін, а також змін метаболічного паттерну за дії гострого та хронічного
опромінення.
Будуть продовжені
дослідження трансгенераційної передачі впливу еліситорів на
стійкість до стресових факторів рослин та з’ясовані механізми їх епігенетичних ефектів.
V. Виявлення зв’язку ознак геномної нестабільності та ефективності відновлювальних
процесів із неспецифічною адаптованістю до абіотичних та біотичних стресових чинників
довготривалої дії.
Будуть проведені заключні етапи протеомного та геномного аналізу рослин за умов
трансгенераційної передачі радіаційного пошкодження у рослин сої, льону та арабідопсису. Із
застосуванням аналізу баз даних, одержаних в наших попередніх дослідженнях, а також
загальнодоступних міжнародних баз даних, буде продовжено протеомний та геномний
пошуковий аналіз щодо трансгенераційної передачі радіаційного пошкодження у рослин. На
основі п’ятирічних досліджень питання буде зроблено теоретичне узагальнення щодо факторів і
механізмів формування адаптивних реакцій на рівні геному і протеому при довготривалих
стресових впливах.
Буде продовжено дослідження дії біотичних та абіотичних еліситори захисних реакцій,
індукція з використанням УФ-В опромінення гормезисних та адаптивних процесів, зроблено
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певні теоретичні узагальнення щодо стійкості їндукції в поколіннях неспецифічної адаптації
до біотичного стресу та сформульовані певні рекомендації для сільского господарства .
На лікарських рослинах (ромашка лікарська, шавлія лікарська, звіробій звичайний) в
умовах лабораторних, вегетаційних та польових досліджень із використанням молекулярно–
біологічних та біохімічних методів (ПЛР, УФ-спектрофотометрія, ВЕРХ), буде досліджено
зміни метаболому лікарських рослин, що відображаються у загальній продуктивності
фармацевтичної сировини, та можливість трансгенераційної передачі набутого метаболічного
патерну.
15.6. Наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи.
Світлові мікроскопи, камери для вирощування рослин, ампліфікатори, інфрачервоний
Фур’є cпектрофотометр, УФ - спектрофотометр, камери для форезу призначені для детекції
генів та визначення рівнів їх експресії методами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР),
мультиплексної ПЛР, нисхідної ПЛР, градієнтної ПЛР, зворотньотранскрипційної ПЛР (ЗТПЛР), а також ампліфікатор новітного зразка для “real –time” ПЛР.
Витратні матеріали планується купувати за кошти проекту.
16. Техніко-економічне обґрунтування
немає
16.1. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується
[ ] немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги
[X] немає аналогів в Україні
[ ] краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками
[ ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками
16.2. Очікувані наукові та науково-практичні результати, об’єкти права
інтелектуальної власності (ОІВ), які плануються до впровадження після завершення
роботи
немає
16.3. Потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, об’єктів
права інтелектуальної власності (ОІВ)
Країна

Україна

Назва підприємства, організації
Міністерство аграрної політики та
продовольства України

Найменування результатів, ОІВ

Рекомендації

Міністерство екології і природних
ресурсів

17. Об’єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), використання яких
передбачається під час проведення досліджень (для прикладних досліджень та
фундаментальних, де використовуються ОІВ)
немає
18. Фінансові аспекти роботи
18.1. Загальна вартість роботи
18.2. Вартість роботи:
Роки виконання роботи
Вартість виконання робіт
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(тис. грн.)

19. Наукові ради (комітети, комісії) НАН України, ради регіональних наукових
центрів НАН і МОН України, яких доцільно залучити до експертної оцінки запиту
Наукова рада з проблем навколишнього середовища і сталого розвитку, Міжвідомча
наукова рада НАН України та Української академії аграрних наук з проблем агропромислового
комплексу
20. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої відноситься робота, що
пропонується
Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Кірізій Дмитро Анатолієвіч

Д.б.н., професор, провідний науковий співробітник,
Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ

Прядкіна Галина Олексіївна

Д.б.н., с.н.с., Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ

Стасік Олег Остапович

член-кореспондент НАН України, д.б.н.,
завідувач відділу, Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ

21. Додатки, що є невід’ємною частиною запиту:
1.Технічне завдання на виконання роботи за відомчим замовленням (Додаток А).
2.Планова калькуляція кошторисної вартості роботи за відомчим замовленням
(Додаток Б) та розрахунки витрат за статтями.
3.Перелік статей накладних витрат (Додаток В).
______________________
дата

Директор
ІКБГІ НАН України
член-кореспондент НАН України

_________________________ М.В. Кучук
(підпис)

М.П.
Науковий керівник роботи
Зав. відділу
ІКБГІ НАН України
д.б.н., с.н.с.

_________________________О.П. Кравець
(підпис)

Додаток А
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до Запиту на відкриття наукової
(науково-технічної) роботи

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ІКБГІ НАН України
член-кореспондент НАН України

Академік-секретар ВЗБ НАН України
академік НАН України

____________________ М.В. Кучук

____________________ В.Г. Радченко

(підпис)

«_____»________________20___ р.
М.П.

(підпис)

«_____»________________20___ р.
М.П.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання наукової (науково-технічної) роботи
«Генетичні і епігенетичні механізми та фактори захисних і адаптивних
реакцій рослин»
Iнститут клiтинної бiологiї та генетичної iнженерiї НАН України
1. Рішення про затвердження роботи
_________________________________________________________________
2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
держави
3. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних
розробок
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
4. Код та назва наукового напряму або проблеми з Основних наукових напрямів та
найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і
гуманітарних наук (для фундаментальних досліджень)
2.3.1 Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування живих
систем
5. Основний напрям наукової діяльності установи, за яким проводяться роботи
З’ясування
молекулярно-біологічних
та
молекулярно-генетичних
механізмів
життєдіяльності рослинних клітин в природних та експериментально створених системах.
6. Мета роботи
Метою роботи є дослідження механізмів та факторів реакції рослин на рівні геному і
епігеному на дію гострих та пролонгованих абіотичних і біотичних стресових чинників.
7. Термін проведення роботи:
початок — 01 січня 2023 р. ; закінчення — 31 грудня 2027 р.
Орієнтовний обсяг коштів на виконання роботи в цілому 0 тис. грн.
та по роках
8. Календарний план роботи
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№
п/п

1

Найменування основного
етапу роботи
Дослідити можливість виникнення
геномної нестабільності при дії різних
доз стресових факторів, оцінити
можливість
трансгенераційного
збереження цього ефекту, його
взаємодії із включенням захисних і
репаративних процесів.
Провести кількісні оцінки дозових
закономірностей цих процесів для
сільськогосподарських, лікарських та
модельних рослин.
Дослідити зміни у протеомі рослин як
ті,що пов’язано з розвитком ураження,
так і
направлені на процеси
відновлення.
Визначити
можливість
трангенераційної передачі модифікації
біотичними і абіотичними елісіторами
імунного
потенціалу
сільськогосподарських культур.

Термін виконання

Відповідальний
виконавець

01 січня 2018 р.
- 31 грудня 2022 р.

член-кор.
НАН України,
д.б.н., проф.,
О.П.
Дмитрієв;
д.б.н., с.н.с.,
Н.М.
Рашидов;
д.б.н., с.н.с.,
О.М. Міхєєв;
к.б.н., с.н.с.,
Ю.В. Шиліна.

9. Зміст, основні вимоги до виконання роботи, рівня і способів її виконання
Дослідження має фундаментальний характер та спрямоване на теоретичні узагальнення,
визначення складної інтерактивної картини формування адаптації, яка залежить від дози
чинника, часу його впливу та дії різноманітних модифікуючих факторів, оскільки саме
взаємодія цих двох груп процесів – розвитку ураження та захисних реакцій – визначає
можливості та тривалість формування адаптації організму. В основу теоретичних узагальнень
будуть покладені не тільки дослідженнях авторського колективу, які вже були одержані
попередньо, але й додатково будуть встановлені значні зміни у «-омік» архітектурі посівних
культур, модельних рослин та лікарських трав, що пов’язані із дієї хронічного та гострого
опромінення, аналіз інформації з міжнародних баз даних по геноміці та протеоміці, робота з
найновішими міжнародними літаратурними джерелами.
Експериментальні дослідження будуть використовувати найсучасніші методи
протеомного та молекулярно-генетичного аналізу: двомірний електрофорез, інфрачервону
Фур’є спектроскопію, УФ-спектроскопію, ВЕРХ, рестрикційний аналіз, ПЛР з неспецифічними
та ген- специфічними праймерами. Акцент на кількісні закономірності формування адаптивних
реакцій буде сприяти наближенню фундаментальних досліджень до технологічних
впроваджень.
Виконання певних завдань проєкту, зокрема, дослідження трансгенераційної передачі
ефектів використанням біогенних і абіогенних еліситорів може бути впроваджено в практику у
найкоротші терміни. Використання даних суто теоретичних досліджень по стимуляції
вторинного метаблізму у відповідь на радіаційно індуковану геномну нестабільність стане
підгрунтям для технологічного використання гормезисних і захисних реакцій у
фармакологічній практиці.
10. Наукові (науково-технічні) результати, що очікуються за основними етапами та
роботою в цілому
Дослідження наблизить до визначення складної інтерактивної картини формування
адаптації, яка залежить від дози чинника, часу його впливу та дії різноманітних модифікуючих
факторів, оскільки саме взаємодія цих двох груп процесів – розвитку ураження та захисних
реакцій – визначає можливості та тривалість формування адаптації організму.
Акцент на кількісні закономірності формування адаптивних реакцій буде сприяти
наближенню фундаментальних досліджень до технологічних впроваджень.
11. Прогноз стосовно використання результатів роботи
Дослідження буде спрямоване на теоретичні узагальнення, визначення складної
інтерактивної картини формування адаптації, яка залежить від дози чинника, часу його впливу
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та дії різноманітних модифікуючих факторів, оскільки саме взаємодія цих двох груп процесів
– розвитку ураження та захисних реакцій визначає можливості та тривалість формування
адаптації організму. Поглиблення знання про основні закономірності взаємодії захисних і
відновлювальних реакцій рослин на дію стресів різної природи буде покладено в основу
рекомендацій для сільськогосподарській та фармакологічній практик.
12.Перелік науково-технічної та іншої документації, що надається по завершенню роботи
Поточні і заключний звіт, наукові публікації у виданнях з високим імпакт-фактором
(міжнародні - Q1, Q2, вітчизняні -Q3)
Науковий керівник роботи
Зав. відділу біофізики та радіобіології
ІКБГІ НАН України
д.б.н., с.н.с.
_________________________О.П. Кравець
(підпис)

Додаток Б
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до Запиту на відкриття наукової
(науково-технічної) роботи

Планова калькуляція кошторисної вартості наукової (науково-технічної)
роботи

«Генетичні і епігенетичні механізми та фактори захисних і адаптивних
реакцій рослин»
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