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ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАТОГЕННИХ
ДЛЯ ШКІДНИКА ГРИБІВ BRADISIA PILISTRIATA FREY
ШТАМІВ BACILLUS SP. ONU15 ТА BACILLUS SP. ONU29
Із застосуванням методів аналізу жирно-кислотного складу, реакції
мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) із групо-специфічними
праймерами, методів фазово-контрастної та електронної мікроскопії, аналізу
плазмідного профілю, SDS-PAGE, градієнтного ультрацентрифугування та
RAPD з універсальним праймером М13 охарактеризовано та ідентифіковано
штами Bacillus sp. ONU15 та Bacillus sp. ONU29, які є ентомопатогенними проти Bradisia pilistriata Frey. За складом жирних кислот та продуктами реакції
мультиплексної ПЛР з групоспецифічними праймерами досліджувані штами ідентифіковано як Bacillus thuringiensis. Показано, що ізоляти проявляють
міжштамову гетерогенність за складом загально клітинних білків, плазмідним
профілем та продуктами RAPD реакції з універсальним праймером М13.
Ключові слова: Bacillus thuringiensis, жирнокислотний склад, мультиплексна
ПЛР, Bradisia pilistriata Frey.

Представники родини Bacillus об’єднанні у велику та гетерогенну групу мікроорганізмів космополітів з широким спектром фізіолого-біохімічних властивостей. Вони широко використовуються в сучасній біотехнології для синтезу
протеолітичних ферментів, біосурфактантів, фітогормонів, тощо. Особливим
видом, який відрізняється від інших представників групи є Bacillus���������
thuring�
��������
iensis. На сьогодні представники цього виду бактерій широко вивчені та інтенсивно використовуються у сільському господарстві в боротьбі з комахамишкідниками [10], проте з’являються нові ізоляти, які розширюють відомі уявлення про фізіолого-біохімічні характеристики цієї групи.
Метою роботи було провести ідентифікацію, охарактеризувати та визначити гетерогенність штамів Bacillus sp. ONU15 та Bacillus sp. ONU29, патогенних
для Bradysia pilistriata Frey.
Матеріали і методи дослідження
Об’єктом дослідження були ендоспоро-утворюючі штами Bacillus sp.
ONU15 та Bacillus sp. ONU29, виділені із мертвих комах виду Bradysia����������
���������
pilistri�
ata ����������������������������������������������������������������������������
Frey������������������������������������������������������������������������
– шкідника їстівних грибів (глива, печериця), які зберігаються в колек© А. М. Остапчук, 2015
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ції мікроорганізмів кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова [1].
Культивування проводили на рідкому поживному середовищі Лурія-Бертані
при 30 °С впродовж 24 год за 180 об/хв. Для індукції спороутворення та кристалоутворення добову культуру поміщали в розчин 0,86 % �����������������
NaCl�������������
та культивували при 30 °С впродовж наступних 24 год за 180 об/хв. Формування спор та
кристалів спостерігали в фазово-контрастний мікроскоп Laboval 4 (Karl Zeiss,
Німеччина).
Морфологію та розміри клітин досліджували методом електронної мікроскопії на електронному мікроскопі ����������������
JEM�������������
-1400 (������
Jeol��
, ������������������������
Японія) при 80 кВ. Зразки адсорбували на мідних сіточках з формваровою підложкою впродовж 10 хв,
промивали водою та контрастували спиртовим розчином ураніл ацетату (1 %).
Для виділення кристалів добову культуру поміщали в колбу з стерильною
водою та культивували при 30 °С впродовж 72 год до повного лізису клітин.
Ступінь лізису контролювали методом фазового контрасту та забарвленням
розчином 0,1 % сафраніну.
Очистку кристалів проводили методом ультрацентрифугування в лінійному
градієнті розчину ренографіну згідно [12] на ультрацентрифузі Beckman при
20 000 g впродовж 1 год.
Розчинення очищених кристалів проводили в розчині 50 мМ Na2CO3 pH 10,5
для вивільнення молекул протоксинів, які входять до складу кристалів.
Спектр протоксинових білкових субодиниць очищених кристалів досліджуваних штамів вивчали методом вертикального електрофорезу в поліакриламідному гелі в присутності додецил сульфату натрію (��������������������
SDS�����������������
-����������������
PAGE������������
). Розділення проводили в 14 % гелі на електрофоретичній камері Mini Protean (Bio-Rad,
США).
Для визначення загальноклітинного білкового профілю 20–40 мг бактеріальної маси змішували з 60 мкл лізуючого буферу (20 % гліцерол, 2 % 2-меркаптоетанол, 4 % SDS, 70 % концентруючий буфер для електрофорезу – 1,0 M
Tris-HCl, pH 6.8) та витримували впродовж 5 хв при 100 °С, додавали 60 мкл
води. Проби центрифугували та вносили по 10 мкл в лунку. Розділення здійснювали методом SDS-PAGE на електрофоретичній камері Mini Protean (BioRad, США).
Реакцію мультиплексної ПЛР проводили згідно [11]. Групоспецифічні праймери (BCGSH-1F з послідовністю 5‘-GTG CGA ACC CAA TGG GTC TTC-3‘ та
BCGSH�����������������������������������������������������������������
-1���������������������������������������������������������������
R��������������������������������������������������������������
з послідовністю 5‘-������������������������������������������
CCT���������������������������������������
��������������������������������������
TGT�����������������������������������
����������������������������������
TGT�������������������������������
������������������������������
ACC���������������������������
��������������������������
ACT�����������������������
����������������������
TGC�������������������
������������������
TC����������������
-3‘), які визначають належність досліджуваного мікроорганізму до групи бактерій B. cereus
та специфічно взаємодіють з геном groEL (продукт 400 п.н.), та видоспецифічні праймери до B. thuringiensis (BTJH-1F з послідовністю 5‘-GCT TAC CAG
GGA AAT TGG CAG-3‘ та BTJH-R з послідовністю 5‘-ATC AAC GTC GGC
GTC GG-3‘), які взаємодіють з геном gyrB (продукт 299 п.н.). В якості негативного контролю використовували ДНК B. subtilis ATCC 7001, позитивного
12
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контролю на групоспецифічний праймер ДНК B. cereus АТСС 10702 та ДНК
B. thuringiensis IMV 7173 на видоспецифічний праймер.
RAPD аналіз проводили з універсальним праймером М13 (5‘-GAG GGT
GGC GGT TCT-3̀‘) згідно [9].
Виділення плазмід здійснювали згідно [2]. Біомасу бактерій ресуспендували в 100 мкл буфера Е (10 мМ Т�����������������������������������������������
ris��������������������������������������������
-HCl, 1 мМ ЕДТА, рН 8,0). До суспензії додавали подвійний об’єм (200 мкл) лізуючого буфера Кадо (0,05 M Tris, 3 % SDS,
pH���������������������������������������������������������������������������
12,5). Зразки інкубували при 58–60 °С впродовж 60 хв. Після цього до лізату додавали подвійний об’єм (300 мкл) суміші кислого фенолу з хлороформом
(1:1), акуратно перемішували до утворення однорідної суспензії. Зразки центрифугували 5 хв за 8800g.
Ідентифікацію за жирно-кислотним складом проводили методом газової
хроматографії з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock (MIDI, США) на базі газового хроматографа з полум’яноіонізаційним детектором Agilent 7890 (Agilent Technologies, США). Колонка
капілярна 25м×0,2мм×0,33мкм ������������������������������������������������
Ultra�������������������������������������������
2, швидкість потоку 3 мл/хв, газ-носій водень, градієнт температури від 150 °С до 300 °С впродовж 6 хв. Досліджувану
культуру двічі пересівали на тверде поживне середовищі Лурія-Бертані.
Чисту культуру пересівали на TSA середовище (виробник Sigma-Aldrich,
США, кат. № 22091) та вирощували впродовж 24 год при 28 °С. Послідовно проводили: омилення ліпідів клітинної стінки бактерій після додавання метанольного розчину NaOH, метилювання вивільнених солей жирних кислот
в присутності кислого розчину метанолу, екстракцію органічним розчинником методом рідинно-рідинної екстракції та нейтралізацію проби з додаванням 0,1 М розчину NaOH. Отримані метилові ефіри аналізували методом газової хроматографії.
Результати дослідження та обговорення
Штам Bacillus sp. ONU15 характеризувався поодиноко розташованими та
рухливими клітинами. Клітини штаму Bacillus sp. ONU29 – розміщувались
ланцюжками, не рухливі. Для двох штамів на 3 добу культивування спостерігалось утворення ендоспор, за Грамом досліджувані штами забарвлювалися позитивно.
Методом електронної та фазово-контрастної мікроскопії показана здатність
досліджуваних штамів формувати контрастні включення, неправильної форми для штаму Bacillus sp. ONU15 та овальної – для Bacillus sp. ONU29 (рис. 1).
Подібні білкові включення характерні для представників виду B�����������
.����������
thuringi�
ensis та є факторами патогенності поряд з фосфоліпазами, хітиназами, протеазами, β-екзотоксином та речовинами з антифунгіцидною дією, такими як
цвітерміцин [8]. Формування таких кристалів у B. thuringiensis є унікальним
генетично детермінованим феноменом, який індукується стресовими факто13
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рами навколишнього середовища та пов’язаний із фізичним виходом води в
процесі споруляції. Біологічно, такий ефект направлений на виживання клітин, провокуючи летальну дію, направлену на комаху господаря. Потрапивши
до кишково-шлункового тракту комахи, кристали розчиняються з утворенням
протоксинів, які в свою чергу, активуються протеазами, перетворюючись у активну токсичну форму. Така форма токсину проявляє дві функції – рецепторзв’язувальну (високо-специфічне зв’язування з рецепторами епітеліальних клітин) та функцію формування іонних каналів, яка індукує руйнування цих клітин. Рівень токсичності мікроорганізмів визначається наявністю специфічних
рецепторів до токсину та ступенем розчинності кристалів в кишківнику комахи. Параспоральні включення B. thuringiensis являють собою олігомери, які
складаються з поліпептидних протоксинових субодиниць. Розчинення кристалів і вивільнення протоксинів відбувається за лужних умов середнього відділу
кишківника комах [4].

Рис. 1. Ендоспори (С) та кристали (К) штамів Bacillus sp. ONU15 (15а, 15б)
та Bacillus sp. ONU29 (29а, 29б) отримані методом електронної мікроскопії

Методом ультрацентрифугування були отримані очищені кристалічні включення досліджуваних штамів. Методом SDS-PAGE для штаму Bacillus sp.
ONU29 показано, що після розчинення кристалів утворюються протоксини з
молекулярною масою близько 65 кДа. Також виявлена інтенсивна білкова по14
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лоса з молекулярною масою близько 30 кДа (рис. 2). Для штаму Bacillus sp.
ONU15 характерним є утворення трьох мажорних білкових зон (близько 70, 20
та 25 кДа). Відомо, що B. thuringiensis можуть формувати два типи протоксинів з молекулярною масою 125–135 кДа, які процесуються в активні токсини з молекулярною масою близько 65 кДа та протоксин з молекулярною масою 72 кДа,
що утворюють токсин в 68 кДа [10]. Крім того, до складу кристалів можуть входити різні Cry та Cyt токсини.
Так, Cry токсини вимагають специфічного білкового
рецептора для зв’язування з епітеліальним клітинами
кишково-шлункового тракту комахи та характеризуються вибірковістю дії щодо комахи. У свою чергу, Cyt
токсини не мають такої суворої специфічності, можуть
зв’язуються з фосфоліпідами, а тому можуть формувати пори в клітинах різного походження [7], вони мають
молекулярну масу близько 22–28 кДа [5] та можуть підРис. 2. SDS-PAGE
силювати дію Cry�����������������������������������
��������������������������������������
токсинів [13]. Обидва токсини форочищених кристалів
штаму.
мують пори в мембранах епітеліальних клітин, пору15
–
Bacillus
sp. ONU15,
шуючи гомеостаз та руйнуючи клітини-мішені. Про29 – Bacillus sp. ONU29,
ростання спор активує експресію та продукцію інших St – маркер молекулярної
факторів вірулентності, які включені в деструкцію ткамаси білків
нин кишково-шлункового тракту комахи.
Серед методів ідентифікації мікроорганізмів можна виділити класичні підходи – морфологічна ідентифікація, біохімічна характеристика, серологічні методи, так і більш сучасні – методи засновані на
ДНК технологіях, MALDI-TOF мас-спектрометрії, тощо. Загальновизнаним
методом ідентифікації мікроорганізмів є аналіз їх загальноклітинного жирнокислотного профілю.
Для жирно-кислотного складу досліджуваних штамів (рис. 3) виявлено характерні розгалужені та ненасичені жирні кислоти. Для Bacillus sp. ONU15 домінантними в профілі були С15:0 iso (33,67 %), ізомери С16:1 (9,64 %), С13:0
iso (8,32 %), ізомери С17:1 iso (7,61 %), С17:0 iso (10,25 %), в менших кількостях виявлені С14:0 iso (3,38 %), С14:0 (3,63 %), С15:0 anteiso (4,15 %), С16:0 iso
(4,45 %), С16:0 (4,16 %). Для штаму Bacillus sp. ONU29 – С15:0 iso (33,73 %),
ізомери С16:1 (11,8 %), С13:0 iso (7,86 %), ізомери С17:1 iso (6,9 %), С17:0 iso
(7,9 %), в менших кількостях виявлені С14:0 iso (4,48 %), С14:0 (4,37 %), С15:0
anteiso (4,93 %), С16:0 iso (5,14 %), С16:0 (3,66 %), для обох штамів ізомери
С12:0 iso, С12:0, С13:0 anteiso, С17:0 anteiso, С17:1 anteiso представлені кількостями до 2 % від загальної суми площ піків. Жирні кислоти можуть містити
в своїй структурі розгалуження у вигляді додаткових метильних груп. Їх положення визначає тип ізомерів, так, iso���������������������������������������
������������������������������������������
– розгалуження на передостанньому ато15
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Рис. 3. Жирно-кислотні профілі штамів.
Bacillus sp. ONU15 (3а) та Bacillus sp. ONU29 (3б)

мі вуглецю молекули жирної кислоти, anteiso – на атомі вуглецю, який передує
передостанньому атому вуглецю молекули жирної кислоти.
Автоматичною системою ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock
(MIDI, USA) досліджувані штами ідентифіковано як B. thuringiensis.
Методом мультиплексної ПЛР для досліджуваних штамів показана здатmin
ність до утворення продуктів двох типів – амплікону в 400 п.н. до гену groEL,
який характерний для всіх представників групи B. cereus та амплікону в 299 п.н.
до гену gyrB діагностичного маркера для виду B. thuringiensis (рис. 4).
Відомо, що характеристика загально-клітинного білкового профілю може
бути використана для визначення штамової подібності та ідентифікації бактерій [3]. Білковий профіль штаму Bacillus sp. ONU29 був ідентичним до профілю штаму B. thuringiensis IMV 7173 (рис. 5). Профіль штаму Bacillus sp. ONU29
відрізнявся присутністю мажорного білка близько 45 кДа, який був відсутній у
штаму Bacillus sp. ONU29.
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Рис. 4. Електрофорез продуктів мультиплексної ПЛР ДНК штамів
з групо- та видоспецифічними праймерами.
15 – Bacillus sp. ONU15, 29 – Bacillus sp. ONU29, Bs – B. subtilis ATCC 7001,
Bc – B. cereus АТСС 10702, Bt – B. thuringiensis IMV 7173,
Sт – маркер молекулярної маси ДНК

Рис. 5. Загально-клітинний білковий профіль досліджуваних штамів
бацил визначений методом SDS-PAGE.
15 – Bacillus sp. ONU15, 29 – Bacillus sp. ONU29, Bs – B. subtilis ATCC 7001,
Bc – B. cereus АТСС 10702, Bt – B. thuringiensis IMV 7173,
St – маркер молекулярної маси білків

Для визначення міжштамової гетерогенності B. thuringiensis застосували
RAPD��������������������������������������������������������������������
аналіз з універсальним праймером М13 [6]. Показано, що профіль продуктів штаму Bacillus sp. ONU29 був більш близьким до профілю B�����������
. ���������
thuringi�
17
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ensis IMV 7173 (рис. 6). Набір продуктів реакції для штаму Bacillus sp. ONU15
мав інший характер розподілу, що може свідчити про міжштамову гетерогенність досліджуваних штамів.
Відомо, що Cry������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
-токсини кодуються генами розміщеними на великих плазмідах, хоча деякі можуть бути інтегровані і в хромосоми. Той факт, що гени
Cry-токсинів містяться на трансмісибільних плазмідах, підвищує можливість
горизонтального генного переносу серед різних штамів Bacillus thuringiensis,
що може призвести до появи нових штамів з іншим набором Cry-токсинів [4].
Аналіз плазмідного профілю показав, що досліджувані штами мали різні набори великих плазмід, що підтверджує їх міжштамову гетерогенність (рис. 7).

Рис. 6. Електрофоретичний розподіл
продуктів реакції RAPD ДНК досліджуваних
штамів з праймером М13 в агарозному гелі.
15 – Bacillus sp. ONU15, 29 – Bacillus
sp. ONU29, Bs – B. subtilis ATCC 7001,
Bc – B. cereus АТСС 10702,
Bt – B. thuringiensis IMV 7173,
Sт – маркер молекулярної маси ДНК

Рис. 7. Плазмідний профіль досліджуваних
штамів.
15 – Bacillus sp. ONU15, 29 – Bacillus
sp. ONU29, Bc – B. cereus АТСС 10702,
Bt – B. thuringiensis IMV 7173, Sт – маркер
молекулярної маси ДНК, стрілками відмічені
мегаплазміди, на яких кодуються
Cry-токсини

Відомо, що Cry������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
-токсини кодуються генами розміщеними на великих плазмідах, хоча деякі можуть бути інтегровані і в бактеріальні хромосоми. Той
факт, що гени ������������������������������������������������������������
Cry���������������������������������������������������������
-токсинів містяться на трансмісибільних плазмідах, підвищує можливість горизонтального генного переносу серед різних штамів Bacil�
lus thuringiensis, що може призвести до появи нових штамів з іншим набором
Cry-токсинів [4].
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Висновки
З використанням мікробіологічних та молекулярно-біологічних методів
охарактеризовано ендоспоро-утворювальні штами Bacillus sp. ONU15 та Bacil�
lus sp. ONU29. Для досліджуваних штамів характерні кристали неправильної
та овальної форми, відповідно, до складу яких входить протоксини з молекулярною масою близько 65 та 25 кДа. За жирно-кислотним складом та продуктами реакції ПЛР штами віднесено до виду Bacillus thuringiensis. Досліджувані штами виявили міжштамову гетерогенність за складом загально клітинних білків, плазмідним профілем та продуктами ��������������������������
RAPD����������������������
реакції з універсальним праймером М13.
Автор висловлює щиру вдячність науковому співробітнику кафедри мікро�
біології, вірусології і біотехнології Н. В. Коротаєвій за допомогу в організації
та проведенні експериментів.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОГЕННЫХ
ДЛЯ ГРИБНОГО КОМАРИКА BRADISIA PILISTRIATA FREY
ШТАММОВ BACILLUS SP. ONU15 И BACILLUS SP. ONU29
Резюме
Методами анализа жирно-кислотного состава, реакции мультиплексной полимерозной цепной реакции (ПЦР) с группоспецифическими праймерами, методами фазово-контрастной и электронной микроскопии, анализа плазмидного профиля, SDS-PAGE, градиентного ультрацентрифугирования, RAPD с
универсальным праймером М13 охарактеризированы и идентифицированы
Bacillus sp. ONU15 и Bacillus sp. ONU29 с энтомопатогенной активностью против Bradisia pilistriata Frey. Состав жирных кислот и продукты реакции мультиплексной ПЦР позволяют отнести их к виду Bacillus thuringiensis. Показано,
что изоляты проявляют межштаммовую гетерогенность по составу общеклеточных белков, плазмидным профилям и продуктам реакции RAPD с универсальным праймером М13.
Ключевые слова: Bacillus thuringiensis, жирно-кислотный состав, мультиплексная ПЦР, Bradisia pilistriata Frey.
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IDENTIFICATION AND CHARACHTERIZATION OF ACTIVE
AGAINST FUNGOUS MIDGE BRADISIA PILISTRIATA FRAY
STRAINS OF BACILLUS SP. ONU15 AND BACILLUS SP. ONU29
Summary
By the methods of FAMES analysis, multiplex PCR with group-specific primers,
phase-contrast microscopy, electron microscopy, plasmids profile detection, SDSPAGE, gradient ultracentrifugation and RAPD with M13 Bacillus sp. ONU15 and
Bacillus sp. ONU29 strains active against Bradisia pilistriata Frey were identified
and characterized. Fatty acids composition and multiplex reaction products make it
possible to identify the strain as Bacillus thuringiensis. The strains are heterogenic
according to whole cell proteins and plasmids composition and also as RAPD amplification products developed with M13 primer.
Key words: Bacillus thuringiensis, fatty acids composition, multiplex PCR, Bra�
disia pilistriata Frey.
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра біохімії,
вул. Дворянська, 2, 65082, Одеса, Україна

РЕГУЛЯЦІЯ ТІАМІНОМ І ТІОХРОМОМ РІВНЯ
НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У КРОВІ БІЛИХ ЩУРІВ
Вивчено вплив ін’єкцій тіаміну і тіохрому на рівень сумарних нуклеїнових
кислот та РНК у крові білих щурів. Продемонстровано, що тіохром здатний
підвищувати вміст як сумарних нуклеїнових кислот, так і РНК на протязі 7 днів
після ін’єкцій, а ін’єкція тіаміну не впливає на досліджуваний показник. Обговорюються можливі механізми некоферментного впливу тіохрому на рівень
нуклеїнових кислот.
Ключові слова: тіамін, тіохром, нуклеїнові кислоти.

Участь тіаміну, але не його коферментної форми, в регуляції синтезу РНК
відома вже давно [5]. Це досягається за рахунок зв’язування даного вітаміну
з певними ділянками ДНК, що впливає на ДНК-залежну РНК-полімеразу [1].
Крім цього, відомо, що тіамін або його тіазоловий компонент суттєво пригнічує синтез м-РНК від гена thi2, що відповідає за синтез тіазолу та гену thi3,
що відповідає за синтез піримідинового компоненту тіаміну [7]. Тіамін регулює експресію деяких генів, які кодують синтез ТПФ-залежних ферментів [6].
Показано також пряму участь тіаміну в синтезі РНК в пухлинних клітинах.
В даному випадку цей вітамін надає потенціюючу дію на процес транскрипції,
але механізм її досі не з’ясований. Оскільки дані, наявні в літературі, досить
суперечливі, було поставлено за мету вивчити вплив тіохрому на рівень біосинтезу нуклеїнових кислот у крові білих щурів.
Матеріали і методи досліджень
В дослідженні використані статевозрілі нелінійні білі щурі масою 180–200 г.
Усіх тварин утримували на стандартному раціоні віварію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Усі маніпуляції з тваринами проводили
згідно з Європейською конвенцією про захист тварин, які використовуються з
експериментальною науковою метою.
Тваринам у хвостову вену вводили: одній групі – розчин тіохрому в дозі
20 мкг/100 г маси, іншій – розчин тіаміну 20 мкг/100 г маси, контрольній групі
тварин вводили 0,2 мл 19 % спиртового розчину, що застосовувався як розчинник тіаміну та тіохрому. Протягом 7 днів брали кров для дослідження з хвос© В. Є. Якименко, С. А. Петров, 2015
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тової вени, в якій визначали сумарний вміст нуклеїнових кислот та вміст РНК
у крові щурів[4].
Для аналізу отриманих даних застосовували методи статистичного опрацювання з використанням параметричних критеріїв оцінки розбіжності між вибірками[3].
Результати досліджень та їх обговорення
Для оцінки впливу вітаміну на синтез нуклеїнових кислот було проведено
визначення сумарного вмісту ДНК та РНК і загальний вміст РНК окремо.
При визначенні сумарного вмісту нуклеїнових кислот у крові контрольної групи щурів було встановлено, що вміст ДНК+РНК складав у середньому 0,042 мкг/г, винятком став лише 6-й день після введення, де було відмічено
найнижчий вміст нуклеїнових кислот (рис. 1). Вміст РНК у середньому складав 0,005 мкг/г. Після введення тіаміну та тіохрому сумарний вміст нуклеїнових кислот значно підвищився відносно контрольної групи тварин. Винятком
був лише перший день після введення тіаміну, коли показник був меншим на
9 %. На другий і третій дні спостерігалося підвищення показника в середньому на 22,9 %, та на 4–5 дні значення підвищилося на 33 %.
За введення тіохрому досліджуваний показник у перший день підвищувався на 17,3 % відносно контролю. За період з 2 по 4 день значення в середньому були вище на 38,1 %, на п’ятий, шостий та сьомий дні показники підвищувалися на 22,4 %.
Найбільший рівень ДНК+РНК за введення тіаміну був відмічений на
6-й день досліду і складав 0,077 мкг/г, а за введення тіохрому на 4-й день –
0,081 мкг/г тканини.
мкг ДНК+РНК/г
тканини
0,09
0,08

Контроль

0,07

Тіамін
Тіохром

0,06
0,05
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0,03
0,02
0,01
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Рис. 1. Сумарний вміст ДНК+ РНК в крові білих щурів.
1– контроль, 2– за введення тіаміну, 3 – за введення тіохрому.
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Що стосується вмісту РНК, то за введення тіаміну приріст рівня показника
спостерігався лише на 3-й день досліду. Найбільше значення було відмічене в
останній день. Показники загального вмісту РНК у перший та другий дні після
введення тіаміну були на 16,6 % нижчими порівняно з контрольною групою
тварин. На третій і п’ятий дні збільшення показників було в середньому на
12 %. На 6-й день суттєвих змін не відбулося. На четвертий та сьомий дні спостерігалося найбільше підвищення рівня РНК і складало в середньому 27 %.
При введенні тіохрому максимальна кількість РНК визначалася на 5-й день
і складала 0,030 мкг/г. У період з першого по четвертий день показник був у
середньому вище від контролю на 23,4 %. На 7-й день рівень РНК був вищим
на 13,2 % (рис. 2).
мкг РНК/ г
тканини
0,035

Контроль
Тіамін

0,03
0,025

Тіохром

0,02
0,015
0,01
0,005
0
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2

3

4

5

6

7

Доба

Рис. 2. Вміст РНК в крові білих щурів.
1– контроль, 2– за введення тіаміну, 3 – за введення тіохрому

Таким чином, наведені результати свідчать про те, що введення дослідним
тваринам тіохрому збільшує вміст нуклеїнових кислот, що підтверджує дані
про некоферментну роль метаболітів тіаміну в синтезі ДНК та РНК [2].
Висновки
1. Введення тіаміну підвищує сумарний вміст ДНК та РНК у крові щурів починаючи з третього дня досліду. На загальний вміст РНК тіамін суттєво
впливає лише на 7-й день після введення його в організм.
2. Тіохром здатний підвищувати рівень сумарних ДНК+РНК і загальний
вміст РНК з першого дня введення в організм і до кінця експерименту.
2. Описані ефекти можуть бути проявленням некоферментної функції тіохрому.
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РЕГУЛЯЦИЯ ТИАМИНОМ И ТИОХРОМОМ УРОВНЯ
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС
Резюме
Изучено влияние инъекций тиамина и тиохрома на уровень суммарных нуклеиновых кислот и РНК в крови белых крыс. Продемонстрировано, что инъекция
тиамина не влияет на исследуемый показатель, а тиохром способен повышать
содержание как суммарных нуклеиновых кислот, так и РНК на протяжении 7
дней после инъекции. Обсуждаются возможные механизмы некоферментного
влияния тиохрома на уровень нуклеиновых кислот.
Ключевые слова: тиамин, тиохром, нуклеиновые кислоты.
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REGULATION BY THIAMINE AND THIOCHROME THE LEVEL
OF NUCLEIC ACIDS IN WHITE RATS BLOOD
Summary
There were studied the effect of injections of thiamine and thiochrome on the level
of total nucleic acids and RNA in the blood of white rats. It was demonstrated that
the injection of thiamine did not affect the analyzed indicator, but tiochrome is able
to increase the total content of both nucleic acids and RNA for 7 days after injection.
Possible mechanisms of noncoenzymic thiochrome influence on the level of nucleic
acids have been discussing.
Key words: thiamine, thiochrome, nucleic acids.
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СТРУКТУРА СИНАНТРОПНОЇ ФЛОРИ МАЛИХ РІЧОК
ПОНИЗЗЯ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТЕР – ТИЛІГУЛ
Досліджено особливості синантропної флори долин малих річок у пониззі
межиріччя Дністер – Тилігул. Виявлено 291 вид синантропних рослин, що
складає 55,7 % від загальної кількості видів. Для долини річки Великий Куяльник характерна найбільша кількість синантропних видів (61,8 %), для
р. Тилігулу – найменша (51,9 %). У всіх флорах домінують види апофітної
фракції (31,7 %–38,5 %). Усі досліджені флори долин невеликих річок можна
характеризувати як трансформовані.
Ключові слова: синантропна флора, долини малі річки, Дністер, Тилігул.

Поява та існування синантропних рослин є причиною низки проблем не
лише для господарського комплексу, а й загалом – для природного флористичного різноманіття регіонів. У той же час, цінність таких видів полягає також у
формуванні піонерних угруповань на трансформованих ділянках, де у подальшому створюються умови для відновлювальних процесів [22].
Пошук, інвентаризація, всебічне вивчення синантропних видів рослин нині
залишається актуальною темою [1–7; 10; 13; 14; 16; 17; 21, 28; 29]. Однак,
аспекти цього питання, які б сприяли створенню цілісної картини для флори
Одеської області, висвітлені не в повній мірі.
Хоча територія Півдня України досить сильно змінена, немала частина помірно трансформованих ділянок зі рештками природної флори наявна у долинах малих річок.
На території Одеської області нараховується 1143 річки і їх притоки; більше
75 малих річок мають довжину 10 км, з них лише п’ять – більше 100 км. Малі
річки межиріччя беруть початок на південних околицях Волино-Подільської і
Молдавської височин, мають вузькі басейни, незначну протяжність і впадають
у прибережні лимани. Схили їх долин сильно порізані сіткою балок та ярів
[20; 23].
Річковий режим малих річок маловодний і визначається місцевими фізикогеографічними умовами – вони живляться, переважно, за рахунок опадів. У
посушливі роки, а особливо влітку – вони пересихають. Згінно-нагінні явища
призводять до коливання рівня води в межах 50 см. Внаслідок цих процесів
русла малих річок замулюються, заростають і втрачають дренуючу здатність
[15; 20].
© О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, 2015
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У рослинному покриві коротко- та середньозаплавних ділянок (дещо менше – знижених ділянок грив та заплавних грив) невеликих річок, переважають засолені луки, які у флорі плавнево-літорального ландшафту (ПЛЛ)
Причорномор’я за площею займають третє місце [14].
Метою роботи була оцінка сучасного стану флори долин чотирьох малих
річок у пониззі межиріччя Дністер – Тилігул за рівнем синантропізації їх флор.
У завдання досліджень входило:
1. Визначити видовий склад флори долин малих річок: Балай, Свинна, Тилігул та Великий Куяльник і виділити синантропні види.
2. Проаналізувати синантропні види дослідженої флори за хронотипом.
3. Виділити алвентивну та апофітну фракції флори
4. Порівняти отримані результати із даними щодо флори регіону.
Матеріали та методи
Вивчення флори проводили маршрутним методом протягом 2003–2013 років. Обстежувана територія відноситься до Одеського геоботанічного округу
злакових і полиново-злакових степів, засолених лук, солончаків та рослинності карбонатних відслонень [12].
Видову приналежність рослин встановлювали за «Определитель…» [19] та
численною фаховою літературою, номенклатурні назви видів наведені за довідником [27].
Назви річок наведені за «Каталогом річок …» [24]. Під «долинами» малих
річок розуміємо всі їх складові: дно (ложе долини), тальвег, русло, заплаву,
схили долини, тераси та бровку [24].
Ступінь натуралізації або адаптації синантропних видів рослин у змінених
екотопах та час потрапляння видів адвентивної фракції на територію України,
встановлювали за довідковою літературою [22; 26].
Д. В. Дубина, Ю. Р. Шеляг-Сосонко [14] використовують поняття «малі річки». У літературному огляді ми зберегли авторську термінологію. Проте, враховуючи існуючі нормативи щодо визначення «мала» річка [24], для характеристики досліджуваних річок використовували узагальнююче поняття «невелика» річка, оскільки всі вони належать до різних категорій величини річок,
але не є «великими», такими як Дунай чи Дністер.
Так, річка Свинна, яка впадає у Хаджибейський лиман, має довжину 41 км
та площу басейну 871 км2 та, відповідно до сучасної класифікації річок, має
характеризуватися як «мала» річка [24]. Річка Великий Куяльник, що впадає
у Куяльницький лиман, має довжину 150 км та площу басейну 1860 км2 і за
цими параметрами знаходиться у проміжку між «мала» і «середня» річка. Річка Тилігул впадає у Тилігульський лиман, має протяжність 173 км та 3550 км2
площу басейну та повинна характеризуватися як «середня» річка. Річка Балай
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(Балайчук), яка також впадає у Тилігульский лиман та має більш-менш виражене русло, має характеризуватися як «мала».
Всі згадані річки мають виражені долини, представлені різноманітними екотопами з різним ступенем антропогенного навантаження, що робить їх цікавими у флористичному відношенні.
До флористичного різноманіття річкових долин використовували загальний
термін «флора» у розумінні Б. А. Юрцева [25] з деякими уточненнями Я. П. Дідуха [11]. Таким чином, флору долини окремої річки характеризували як «…
багатство популяцій видів рослин, які у своїй сукупності відображають її властивості та які населяють певну територію у природних межах» [11].
Результати та обговорення
Отримані результати базуються на багаторічному вивченні флори пониззя
межиріччя Дністер – Тилігул в межах Одеського геоботанічного округу.
За результатами досліджень, флора долин невеликих річок пониззя межиріччя Дністер – Тилігул в межах Одеського геоботанічного округу представлена 522 видами (табл. 1). Їх кількість, становить 60,6 % видів флори межиріччя,
або ж – 25,8 % видів Північного Причорномор’я [18].
Це дещо перевищує вже існуючі дані для малих річок флори геокомплексів
всього ПЛЛ. Причорномор’я, де кількість видів становить 505 видів [14].
Частка синантропних видів рослин у флорі долин малих річок становить
291 вид (55,7 % загальної кількості видів). Аналогічний показник для всієї
флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул є лише 51,0 %.
Серед флор обстежуваних долин річок найбільшу кількість видів відмічено
для річки Великий Куяльник (322 види, або 61,7 % загальної кількості видів
флори невеликих річок).
На схилах долин цієї річки збереглося доволі багато природних ділянок із
зональною та інтразональною флорою, проте часткова зарегульованість русла
річки, інтенсивний антропогенний вплив поблизу численних селищ на її узбережжі можуть бути причиною появи та існування тут значної кількості синантропних видів рослин (61,8 % видів її флори).
Протяжність річки Балай не є надто великою, проте, на схилах, у заплаві,
терасах долини є досить багато збережених природних ділянок, у пониззі розміщується Петровський ліс, тому і флористичне різноманіття тут також – доволі високе (294 види; 56,3 %). За кількістю синантропних видів рослин флора
долини р. Балай також знаходиться на другому місці (56,1 %).
Найменша кількість видів загалом, як і найменша кількість синантропних
рослин, представлена для флори долини р. Тилігул. Проте, отримані дані можна пояснити невеликим розміром її ділянки у межах дослідженої території.
Для флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул виділено 38 видів, які
також мають вважатися синантропними, оскільки є рослинами, що у регіоні
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представлені в екотопах різних класів антропогенних екосистем: зокрема – на
трансформованих узбіччях залізничних колій, на засіяних полях (в якості сегетальних бур’янів) тощо [9].
Таблиця 1
Розподіл синантропних видів у флорах долин малих річок межиріччя
Фракції і групи
синантропних
видів

Малі річки
Балай
Абс.
число

Хронотип

Свинна

%

Абс.
число

61

20,8

Археофіти

32

Кенофіти

29

Адвентивна
Ергазіофіти

Тилігул

%

Абс.
Число

45

16,1

10,9

24

9,9

21

64

21,8

13

4,4

Епекофіти

31

Агріофіти
Ефемерофіти

В. Куяльник

%

Абс.
число

34

18,0

8,6

20

7,5

14

47

16,8

4

1,4

10,5

27

19

6,5

1

0,3

Апофітна

99

Евапофіти

14

Геміапофіти
Апофіти випадкові
Види з прогресивним типом
ареалу

Загалом

%

Абс.
число

%

71

22,1

119

22,8

10,6

35

10,9

59

11,3

7,4

36

11,2

60

11,5

37

19,7

73

22,7

126

24,1

5

2,7

7

2,2

19

3,6

9,7

19

10,1

46

14,3

66

12,6

16

5,7

13

6,9

19

5,9

39

7,5

-

-

-

-

1

0,3

2

0,4

33,8

97

34,8

60

31,8

124

38,5

162

31,1

4,8

15

5,4

3

1,6

13

4,0

22

4,2

65

22,1

66

23,7

48

25,4

87

27,0

111

21,3

20

6,8

16

5,7

9

4,8

24

7,5

29

5,6

2

0,7

3

1,1

1

0,5

2

0,6

3

0,6

Синантропні

165

56,1

147

52,7

98

51,9

199

61,8

291

55,7

Загалом видів

294

100,0

279

100,0

189

100,0

322

100,0

522

100,0

Для флори пониззя межиріччя їх виділено 38 видів. У флорах долин малих річок пониззя межиріччя Дністер – Тилігул, трапляються 25 із них: Apia�����
ceae (Cелерові): Seseli tortuosum L. (жабриця звивиста); Asteraceae (Айстрові):
Centaurea orientalis L. (волошка східна), Crepis ramosissima ������������������
D�����������������
’����������������
Urv�������������
. (скерда галузиста), Sonchus palustris L. (жовтий осот болотний), Tragopogon major Jacq.
(козельці великі), Tragopogon tesquicola Klokov (козельці пустельні), Xeran�
themum annum L. (безсмертки однорічні); Brassicaceae (Капустяні): Erysimum
diffusum Ehrh. (жовтушник розлогий); Caryophyllaceae (Гвоздичні): Arenaria
viscida Hall. f. ex Lois. (піщанка уральська), Herniaria besseri Fisch. ex Hornem.
(остудник Бессера), Spergularia media (��������������������������������������
L�������������������������������������
.) ����������������������������������
C���������������������������������
. �������������������������������
Presl��������������������������
(стелюшок середній); ����
Chenopodiaceae (Лободові): Kochia prostrate (�������������������������������������
L������������������������������������
.) Schrad���������������������������
���������������������������������
. (віниччя сланке); Convol�������
vulaceae (Берізкові): Convolvulus cantabrica ����������������������������������
L���������������������������������
. (березка кантабрійська); Cyper������
aceae (Осокові): Bolboschoenus maritimus (L.) Palla (бульбокомиш морський),
32

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

B. Maritimus (L.) Palla var. compactus (���������������������������������������
Hoffm����������������������������������
.) T������������������������������
�������������������������������
. ����������������������������
V���������������������������
. �������������������������
Egorova������������������
(бульбокомиш скучений); Fabaceae (Бобові): Medicago romanica Prodán. (люцерна румунська);
Juncaceae (Ситникові): Juncus gerardii Loisel. (ситник Жерара); Lamiaceae
(Глухокропивові): Stachys recta L. (чистець прямий), Teucrium polium ���������
L��������
. (самосил білоповстистий); Linaceae (Льонові): Linum hirsutum L. (льон шорсткий);
Poaceae (Тонконогові): Calamagrostis epigeios (L.) Roth (куничник наземний),
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (очерет звичайний), Poa angustifolia L.
(тонконіг вузьколистий), Poa pratensis L. (тонконіг лучний); Scrophulariaceae
(Ранникові): Linaria maeotica Klokov (льонок азовський).
Відмінність регіональних екологічних умов, урізноманітнення місцезростань, внаслідок фрагментації рослинного покриву, є основою для появи нових
синантропних видів, їх натуралізації та адаптації.
Для всіх флор долин досліджуваних річок встановлено переважання кількості видів апофітної фракції над адвентивною. Для річки Свинної цей показник є найбільшим (1:2,0), для інших річок співвідношення дещо менше: Великий Куяльник 1:1,7, Балай та Тилігул – по 1:1,6. Для флори малих річок, загалом, співвідношення становить лише 1:1,3, що співпадає з даними щодо показника для флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул [7].
Таким чином, флора малих річок більш синантропізована, ніж флора досліджуваного межиріччя і частка синантропних видів тут є вищою, за рахунок видів апофітної фракції.
Проведений аналіз дав змогу констатувати, що більшість видів адвентивної
фракції для всіх флор є епекофітами: від 9,7 % видів у флорі річки Свинна
до 14,3 % у флорі Великий Куяльник порівняно з 12,6 %, характерними для
флори малих річок в цілому. Таким чином, у адвентивній фракції спостерігається домінування видів, які натуралізуються переважно на трансформованих
ділянках.
За даними Д. В. Дубини [14], на кінець 1980-х років частка епекофітів для
флори малих річок ПЛЛ. Причорномор’я становила 79,1 % видів адвентивної фракції. Згідно з отриманими даними, цей показник нині становить лише
52,4 %.
Порівняно з даними 35-річної давнини, частка видів у інших групах адвентивної фракції (агріофіти, ергазіофіти, ефемерофіти) – суттєво збільшилася.
Так, для флори малих річок ПЛЛ. Причорномор’я наводилося лише три агріофіти, в той час як зараз 13–19 видів. Для флори малих річок зафіксовано зростання 39 агріофітів, або 31,0 % видів адвентивної фракції флори досліджених
річок.
Як було показано раніше, 126 видів адвентивної фракції флори малих річок становлять 64,3 % обсягу цієї фракції пониззя межиріччя Дністер – Тилігул [7], що складає лише 22,3 % видів адвентивної фракції флори Північного
Причорномор’я [17].
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У апофітних фракціях флор всіх малих річок, за кількістю видів, домінує
група геміапофітів: від 22,1 % у флорі Балай, до 27,0 % у флорі Великий Куяльник. Ці дані є дещо вищими проаналізованої флори долин невеликих річок
в цілому – 21,3 %. Для флори ж межиріччя загалом цей результат становить
лише 18,3 %.
Таким чином, серед апофітної фракції спостерігається домінування видів,
які активно поширюються на трансформованих екотопах, проте утримують
свої позиції і у природній флорі.
Розподіл видів адвентивної фракції за хронотипом є доволі неоднозначним:
у флорі річки Великий Куяльник переважають кенофіти, у флорах інших річок – археофіти. У загальній флорі малих річок частки видів у вказаних групах – практично однакові, хоча у флорі пониззя межиріччя Дністер – Тилігул
відмічено незначне переважання кенофітів (на 2,0 %). Проте, в цілому, для флори Північного Причорномор’я характерна значна частка кенофітів [17].
Оскільки частка синантропних видів у досліджуваному регіоні перевищує
50 %, слід констатувати уніфікацію флори та її перетворення у штучну. Однак,
відновлення порушених екотопів, зменшення або припинення антропогенного
впливу на природні ділянки може сприяти появі у долинах малих річок регіону
резерватів природної флори.
Висновки
1. У дослідженому регіоні виділено 522 види рослин, з яких 291 вид є синантропним, що складає 55,7 % від загальної кількості видів флори пониззя межиріччя Дністер-Тилігул.
2. Найбільшою кількістю видів представлена синантропна флора долини
р. Великий Куяльник (61,8 %), найменшою – р. Тилігул (51,9 %).
3. За хронотипом у долинах всіх річок, крім Великого Куяльника, переважають археофіти, хоча у загальній флорі досліджуваного регіону кенофітів на 2 % більше.
4. Виділено 25 видів рослин з 12 родин, що можуть також вважатися синантропними для досліджених флор чотирьох річок.
5. Загальною тенденцією у досліджуваних флорах є переважання видів
апофітної фракції, в якій домінують види, що активно поширюються на
трансформованих екотопах, зберігаючи свої позиції у природній флорі
(геміапофіти); у фракції адвентивних видів – рослини, які заселяють переважно трансформовані екотопи (епекофіти).
6. Через значну трансформацію екотопів досліджені флори набули уніфікованого вигляду та стали штучними, хоча при зменшенні антропогенного
впливу можлива поява осередків природної флори.
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СТРУКТУРА СИНАНТРОПНОЙ ФЛОРЫ МАЛЫХ РЕЧЕК
НИЗОВИЙ МЕЖДУРЕЧЬЯ ДНЕСТР – ТИЛИГУЛ
Резюме
Установлены особенности синантропной флоры долин четырех малых речек в
низовьях междуречья Днестр – Тилигул. Выявлен 291 вид синантропных растений (55,7 % общего количества видов). В долине реки Большой Куяльник
произрастает наибольшее количество синантропных видов (61,8 %), в долине
р. Тилигула – наименьшее (51,9 %). Во всех флорах, количественно, преобладают виды апофитной фракции (31,7 % – 38,5 %). Все исследованные флоры
можно охарактеризовать как трансформированные.
Ключевые слова: синантропная флора, малые речки, низовья Днестр – Тилигул.
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STRUCTURE OF SYNANTHROPIC FLORA OF SMALL RIVERS
OF THE DNIESTER – TILIGUL LOWER REACHES INTERFLUVE
It was considered the peculiarities of synanthropic flora of four small rivers valleys
in the Dniester – Tiligul lower reaches interfluve. There were found 291 species of
synanthropic plants (55 % from all region species). The most of them (61.8 %) are
in Large Kujalnik valley, the less (59�������������������������������������������������
.������������������������������������������������
1 %)��������������������������������������������
–������������������������������������������
in Tiligul valley. In all floras the species of apophytes fraction prevail (31.7 %–38.5 %). So the explored floras may be
characterized as transformed.
Key words: synanthropic flora, small rivers, lower reaches, Dniester, Tiligul.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ
CRASSULACEAE, ЇХ ТАКСОНОМІЧНЕ ТА ЕВОЛЮЦІЙНЕ
ЗНАЧЕННЯ
Наведено літературний огляд наукових досліджень до вивчення особливостей
анатомо-морфологічної будови представників родини Crassulaceae. Показана
стабільність ознак (скульптура насіннєвої шкірки, тип продихового апарату,
ступінь розвитку провідної системи та ін.) та їх значимість у систематиці цієї
родини.
Ключові слова: анатомо-морфологічна будова, Crassulaceae, систематика.

Родина Crassulaceae DC. є досить складною у систематичному відношенні. В кінці XIX����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
– на початку XX������������������������������������������
��������������������������������������������
сторіччя було запропоновано декілька систем цієї родини. Сучасна система товстолистих світу включає дві підродини:
Crassuloideae Burnett (250 видів з двох родів) і Sedoideae Berger�����������������
(понад 1100 видів з 28 родів) [38]. Товстолисті флори СРСР опрацювала А. Г. Борисова [7].
Представники родини широко розповсюджені по всій земній кулі. Більшість
родів зосереджено в посушливих районах Південної Африки. Це сукуленти,
для них характерний САМ-тип фотосинтезу, який є більш ефективним в умовах високих температур та дефіциту вологи.
Підродина Sedoideae, відома своїм поліморфізмом та складністю ідентифікації видів, розділена на дві триби: Kalanchoeae Adans і Sedeae Fr. Триба Sedeae
містить підтриби: Telephiinae ������������������������������������������������
Graebn������������������������������������������
. і Sedinae ������������������������������
Kitt��������������������������
. До першої входять, головним чином, східно-азіатські роди, до другої – роди, поширені по всій Північній півкулі. Найбільшим за кількістю видів (близько 600) є рід Sedum L.,
широко розповсюджений у помірному поясі північної півкулі.
У дикорослому стані в Україні зустрічається лише 17 видів цього роду [44].
Завдяки легкості вегетативного розмноження та декоративності, більшість із
них культивується у ботанічних садах та використовується у ландшафтному
озелененні.
Таксономічні проблеми сконцентровані у родовій та внутрішньовидовій
класифікації підродини Sedoideae та її типового роду Sedum. Недостатня вивченість очитків у природних та інтродукованих популяціях привела до повторних описів багатьох видів. Дійсне ж різноманіття видів не встановлено й
до сих пір, що є актуальним як для родини в цілому, так і для її представників
на території України. Тому встановлення анатомічних характеристик є додат© Н. А. Кириленко, 2015
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ковим важливим критерієм для складання ключів та визначальних таблиць для
таксонів цієї родини.
Крім того, кількісні характеристики анатомічних ознак (товщина епідермісу, кількість продихів на 1 мм2, діаметр стебла та ін.) Crassulaceae, які майже
відсутні в літературі, можуть бути використані у вирішенні питань про походження рослин, про вплив зовнішніх умов на різні види та сорти, а також при
вирішенні багатьох завдань не лише біології і агрономії, але й криміналістики
та ряду галузей промисловості — харчової, фармацевтичної та ін. [2, 41].
Метою роботи було узагальнення літературних даних щодо вивченості анатомо-морфологічних особливостей будови представників родини
Crassulaceae флори України та країн колишнього СНД.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1) сформувати цілісне уявлення про особливості анатомічної будови представників родини товстолистих та виділити основні ознаки, що мають таксономічне значення;
2) дослідити зв'язок будови анатомічних структур рослин з їх функціями;
3) вивчити значення елементів внутрішньої будови Cras��������������������
sulaceae������������
в онтогенезі та процесі еволюції рослин.
Вегетативні органи
Корінь Rhodiola rosea L., на відміну від симподіальних кореневищ представників родів Hylotelephium H. Ohba і Aizopsis Grulich, має два концентричних шари пучкового камбію, причому внутрішній – «інвертований» [26], що
продукує флоему у напрямку до центру, а ксилему – до периферії органу. За
твердженням H. Hart [37], зовнішній камбій є продовженням пучкового камбію
первинної стели, а внутрішній походить з тканин аксилярних пагонів. Цікаво
відзначити, що пагін має провідну систему непучкового типу, а корінь – пучкового [37].
Дослідження багатьох авторів [4, 15, 5] показали, що стебла розвинених
однорічних генеративних пагонів покриті епідермою з сильно потовщеними
кутинізованими зовнішніми клітинними стінками. Характерною ознакою усіх
вивчених видів є добре розвинена кора, яка складається з великих паренхімних
клітин, що є типовим для сукулентів (рис.������������������������������������
 �����������������������������������
1.). У периферичній частині первинної кори у деяких видів (Sedum aizoon L., S. kamtschaticum Fisch. et Mey.) є 1–3
шари клітин пластинчастої коленхіми, що утворює безперервний циліндр [19].
Число шарів клітин корової паренхіми варіює від 6–8 (Aizopsis middendorfiana
subsp. middendorfianа Maxim.) до 28–31 (Orostachys japonica (Maxim.)). Клітини корової паренхіми заповнені зернами крохмалю, дубильними речовинами і
слизом. У O. japonica в коровій паренхімі присутні молочники, знайдені раніше
тільки в кореневищах Rhodiola coccinea (Royle) Boriss. [27]. У A. middendorfiana
subsp. middendorfianа внутрішні шари корової паренхіми дерев’яніють. У осно38
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ви однорічних відмираючих генеративних пагонів Sedoideae епідерма змінюється перидермой. Багаторічні частини надземних пагонів, які не відмирають,
покриті 7–11 шарами перидерми. У корі A. middendorfianа subsp. middendorfianа
і Hylotelephium ussuriense (Kom.) H. Ohba виявлені сочевички [14].

Рис. 1. Схема анатомічної будови стебел Sedum acre L. (A) і Hylotelephium triphyllum (Haworth)
Holub (Б): 1 – епідерма, 2 – паренхіма первинної кори, 3 – флоема, 4 – прокамбій, 5 – ксилема,
6 – клітини серцевини, 7 – повітряна порожнина (за Т. В. Бабак, Д. С. Бачаров, 2010)

Багаторічні стебла Hylotelephium pluricaule (Kudo) H. Ohba покриті кіркою, утворення якої пов'язане з неодноразовим закладенням філогену [24]. Одним з характерних ознак анатомічної будови стебел Sedoideae, раніше відзначених Г.����������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������
М.�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
Борисовською [8], є слабкий розвиток флоеми та ксилеми. Клітини флоеми дуже дрібні. Флоема рано старіє внаслідок переходу в генеративну фазу. Межа між ксилемою і серцевиною не рівна, так як тяжі первинної ксилеми вдаються у серцевину. Серцевина складається з тонкостінних паренхімних клітин. До кінця вегетаційного періоду однорічних пагонів стебла
стають порожнистими. Судини первинної ксилеми мають кільчасті й спіральні
потовщення. У більшості вивчених видів вторинна ксилема непучкового типу,
утворює компактний циліндр і представлена судинами, волокнистими трахеїдами, волокнами лiбриформу (прозенхімні здерев’янілі клітини) і тонкостінною паратрахеальнoю паренхімою. Судини округлі, зібрані в невеликі групи
або вузькі ланцюжки, занурені в волокнисті трахеїди або волокна лібриформу. На ранніх етапах розвитку судини вторинної ксилеми вузькі (значно вужче судин первинної ксилеми), на поперечних зрізах вони майже не помітні серед волокнистих елементів і паренхіми. На пізніших етапах розвитку формуються судини з більш широкими просвітами. Перфорації судин прості, вторинні потовщення членників судин кільчасті, спіральні, дуже рідко сходові або
сітчасто-сходові. Волокна несептовані, з численними порами. У вторинній ксилемі більшості представників Crassulaceae відсутні вторинні промені [37, 40].
Стебла Orostachys paradoxa (A. Khokhr. et Worosch.) Czer. мають пучкову будову вторинної ксилеми. Пучки різного розміру (ксилема складається із судин
39
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з кільчастими і спіральними потовщеннями і малою кількістю волокон лібриформу) розділені широкими серцевинними променями. Ширина первинних
променів варіює залежно від умов зростання і віку рослини. Так, екземпляри
O. paradoxa з природних місцезростань містять значно більшу кількість паренхіми, ніж екземпляри, вирощені в оранжереї. У старих частинах багаторічних
надземних стебел ксилема сильно паренхіматизована. Крім того, серцевинні
промені присутні у одно- та дворічників з секції Epeteium Boiss. роду Sedum [8]
та Kalanchoe Adans [40].
У стеблах однорічних квітконосних пагонів утворення волокон відповідає
кінцевій стадії вторинного росту і початку відмирання пагона, проте в базальних частинах стебел хамефітів вторинний ріст триває кілька років, а у напівчагарникових хамефітів утворюються річні кільця [37].
Слід зазначити, що анатомічна будова стебла Crassulaceae не типова для
звичайної будови деревини. Основні відмінності будови ксилеми товстолистих – короткі судинні елементи, відсутність вторинних променів і наявність
кільчастих і спіральних потовщень трахеальних елементів вторинної ксилеми.
На думку К. Есау [30], вторинна оболонка відкладається в два етапи. Першим будується спіральний остов (вторинна оболонка першого порядку), потім
між кільцями спіралі відкладається додаткова порція вторинної оболонки у вигляді пластин або тяжів.
Первинні і вторинні трахеальні елементи у деяких випадках мають не тільки різну будову, але й різні функції. Первинна ксилема, на відміну від вторинної, не тільки проводить водні розчини, але і перерозподіляє їх між навколишніми тканинами [11].
У зв’язку з анатомічними і фізіологічними особливостями сукулентів, серцевинна і корова паренхіми виконують водозапасаючу функцію [8]. Ксилема
ж, яка зберегла ознаки первинної будови, має значно більшу поверхню водопровідних ділянок, що сприяє ефективнішому перерозподілу і використанню
води.
Так, A. Berger [32], S. Carlquist [33], H. Hart і J. Koek-Noorman [40] вважали кільчасте або спіральне вторинне потовщення пагонів деяких представників
Crassulaceae пристосуванням швидше до дефіциту води, ніж до високої температури. А види, поширені в помірних районах, зберігають анатомічну структуру, типову для тропічних представників [19].
Структура листка є простою і досить надійною діагностичною ознакою для
оцінки взаємовідношень рослин і середовища. Під типом анатомічної будови
листка розуміють певне розміщення асиміляційної, провідної та водозапасаючої тканини відносно поздовжньої та поперечної площини листка.
Клітини епідерми великі, з кутинізованими стінками. На поверхні часто
відкладається значний шар воску, який визначає сірувате забарвлення листків. Для багатьох видів характерне антоціанове забарвлення листків: Sedum
hybridum L., S. moranense H. B. et K., S. pachyphyllum Rose, S spectabile Boreau
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та S. spurium Marsch. Bieb., яке визначається забарвленням пігментами всіх епідермальних клітин. У видів S. morganianum E. Waither і S. weinbergii Rose антоціанові пігменти присутні лише в окремих клітинах епідермісу [4].
Листя очиткових, як і усіх товстолистих, несуть продихи на обох сторонах
листків, для них характерний анізоцитний продиховий апарат з трьома побічними клітинами різних розмірів [4, 19]. За спостереженнями Є. К. Левченко
[22, 23] ця анатомічна ознака зберігається у різних видів очитків, незалежно від
умов зростання. Проте Н. Ohba [46] вказує для представників роду Orostachys
Fisch. секції Orostachys продихи з двома побічними клітинами.
У деяких представників очитків, які ростуть на сході Грузії, спостерігається, окрім анізоцитного типу, також аномоцитний та енциклоцитний типи продихового апарату [20].
Характерною особливістю анатомічної будови листків сукулентів взагалі і
товстолистих зокрема вважається слабка диференціація мезофілу (рис. 2В.) на
стовпчастий та губчастий, або її повна відсутність (рис. 2А, Б.) [4, 5, 8, 17, 18,
35], що характерно і для більшості Sedoideae, які мають характерний сукулентний вигляд.

Рис. 2. Схема анатомічної будови листків Sedum acre (A) і Hylotelephium triphyllum
(Б – поперечний зріз листа з недиференційованим мезофілом, В – зі слабкою диференціацією):
1 – верхня, 2 – нижня епідерми, 3 – асиміляційна, 4 – палісадна, 5 – губчаста,
6 – водоносна тканини
(за Т. В. Бабак, Д. С. Бачаров, 2010)

Проте мезофіл листків очиткових з мезофітних місцезростань може бути
диференційований на стовпчасту і губчасту паренхіму і мати дорзовентральну
будову. Спеціалізовані водоносні тканини, як правило, відсутні [12], вся паренхіма виконує водозапасаючу функцію. Однак за даними І. Дальке [29] листки
Sedum acre мають водозапасаючий шар. Клітини мезофілу великі, тонкостінні, заповнені дрібними хлоропластами. Окрім цього, у видів з плоскими листками в клітинах мезофілу верхньої сторони листка міститься значно більше
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хлоропластів, ніж в клітинах нижньої сторони (S. bellum Rose., S. dendroideum
Moc. et Sessé ex de Candólle). У листків, які мають круглий поперечний переріз (S. morganianum, S. rubrotinctum Clausen, S. stahlii Solms-Laub.), різниця в
кількості хлоропластів між нижньою та верхньою сторонами листка не спостерігається [4]. Міжклітинники можуть бути добре виражені (Orostachys), або
клітини мезофілу щільно прилягають одна до одної (Aizopsis, Hylotelephium).
У епідермі та мезофілі зустрічаються клітини, що містять слиз. Слиз може
міститися і в міжклітинниках [9].
Морфогенез листка типовий для ксерофітів. Ріст листка відбувається головним чином за рахунок поділу клітин в його основі, що типово для брунькових
лусок [8, 10].
Анатомія насіння
Насіння Crassulaceae вивчено досить докладно [1, 16, 21, 28, 34, 42, 43, 45].
Відомо, що ознаки макроскульптури насіннєвої шкірки стабільні у більшості досліджених зразків. Однак не завжди ці ознаки можуть бути використані
для диференціації видів. Так, наприклад, Rhodiola alsia (Fröderström) S.H. Fu.,
Rh. angusta Nakai, Rh. ishidae (Miyabe & Kudô) Hara не мають чітких видових
відмінностей за будовою насіннєвої шкірки, хоча добре розрізняються за іншими ознаками [13].
Дослідження насіння товстолистих флори російського Далекого Сходу
Aizopsis kamtschaticа (Fisch.) Grulich [16] та Rh. rosea [25] показало, що ознаки
вторинної скульптури насіння цих видів досить мінливі. Найбільш часто зустрічається насіння з майже гладенькою кутикулою, рідше – зі зморшкуватою
або горбкуватою. Як правило, найбільш скульптуровані епідермальні поверхні
мають рослини, що живуть у посушливих умовах. Рослини вологих місць зростання часто мають більш гладенькі поверхні [31].
Дані про будову поверхні насіння Aizopsis selskiana (Regel et Maack) Grulich,
наведені �������������������������������������������������������������������
H������������������������������������������������������������������
. Hart і W��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
. Berendsen [39], демонструють стабільність ознак скульптури і відсутність помітного впливу природно-кліматичних умов зростання
виду.
Опушення
Більшість вивчених Sedoideae зазвичай не мають опушення. Лише деякі представники мають більш або менш виражені волоски. Це, наприклад,
Aizopsis selskiana, A pilosa S. Gontch. et Koldaeva, Sedum albertii Regel, S. stahlii,
S. selskianum Rgl. Et Maack., Orostachys paradoxa та інші. Ці види несуть покривні, зазвичай одноклітинні нерозгалужені волоски; дуже короткі й рідкі.
У O. paradoxa вони помітні тільки на анатомічних препаратах, а у S. albertii,
A. selskiana і A. pilosa – неозброєним оком [13].
Тип опушення, як правило, є стабільною ознакою, але зустрічаються представники не лише з різною інтенсивністю опушення і довжиною волосків, але і
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з розгалуженими багатоклітинними волосками. Так, на підставі наявності опушення A. selskiana був виділений в монотипу серію Villosae [6], а потім в секцію Villosae (Boiss.) S. Gontch. [36].
Еволюційне значення ознак
Як зазначено вище, анатомічна будова стебла Crassulaceae (наявність спіральних і кільчастих потовщень судин) не є типовою для звичайної будови деревини. Поясненням такого феномену може бути педоморфоз [40].
Теорія утворення нетипового вторинного здерев’яніння в результаті педоморфозу була запропонована і розвинена S.� Carlquist
����������������������������
[33]. В основу теорії покладено будову вторинної ксилеми, яка містить ознаки первинної.
S. Carlquist описав це явище і у Crassulaceae. Автор вважав, що явище педоморфозу (збереження ювенільних характеристик у дорослому віці) у вторинній ксилемі зустрічається у високоспеціалізованих деревних рослин, які
розвинулися від трав’янистих предків, таких як розеткові дерева і стеблові
сукуленти. В протилежність камбію споріднених трав’янистих представників родини, камбій розеткових дерев і стеблових сукулентів довго залишається активним, і деякі ознаки будови первинної ксилеми зберігаються у
вторинній. Однак вторинна ксилема деяких представників Sedoideae поряд
з примітивними ознаками має і досить прогресивні – волокна лібриформу,
прості перфораційні пластинки [13].
Ймовірно, що будова вторинної ксилеми Crassulaceae є результатом рівня
розвитку і спеціалізації зрілих органів, що досягнуто в процесі еволюції.
На основі узагальнення даних літературних джерел встановлено, що родина Crassulaceae характеризується наступними анатомо-морфологічними ознаками:
1) у пагонів провідна система непучкового типу, а у коренях – пучкового;
2) добре розвинена кора, епідерма з кутинізованими зовнішніми клітинними стінками, провідна система слабко розвинена;
3) у листків наявна щільна кутикула, характерний анізоцитний тип продихового апарату, мезофіл є слабко диференційованим, відсутня спеціалізована
водоносна тканина;
4) насіння рослин з посушливих місць зростання має більш скульптуровану епідермальну поверхню;
5) у більшості представників родини опушення відсутнє.
Отже, наявність залежності між деякими морфологічними ознаками товстолистих та їх анатомічними особливостями підтверджує таксономічну значущість і важливість останніх для вирішення питань еволюції та систематики
Crassulaceae.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ CRASSULACEAE, ИХ ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ
И ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Резюме
Приведен обзор научных исследований по изучению особенностей анатомоморфологического строения представителей семейства Crassulaceae. Показана
стабильность признаков (скульптура семенной кожуры, тип устьичного аппарата, степень развития проводящей системы и др.) и их значимость при использовании в систематике этого семейства.
Ключевые слова: анатомо-морфологическое строение, Crassulaceae, систематика.
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CHARACTERISTICS OF ANATOMIC-MORPHOLOGICAL
STRUCTURE OF CRASSULACEAE, THEIR TAXONOMIC
AND EVOLUTIONARY SIGNIFICANCE
Summary
The literature review of scientific research relevant to the study of the peculiarities
of anatomical and morphological structure of the family Crassulaceae. There were
shown the stability of characteristics (the sculpture of the testa, the type of stomatal
apparatus, the degree of development of the conduction system and others) and their
significance when used in the systematics of this family.
Key words: anatomic-morphological structure, Crassulaceae, systematics.
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РІСТ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ
СПЕЛЬТИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
Рослини озимої плівчастої пшениці спельти (Triticum spelta L������������
.) вирощували в польовому досліді за грунтово-кліматичних умов півдня степової зони.
Досліджували особливості росту, формування листової поверхні, насіннєвої
продуктивності та якості зерна. Проведена порівняльна характеристика визначених показників із аналогічними показниками сортів озимої м’якої пшениці
(T. аestivum L.) степової зони України. Виявлено, що за умов агротехніки,
традиційної для озимої пшениці в даному регіоні та кліматичних умов 2011–
2012 років, дослідні зразки спельти пройшли всі фенологічні фази розвитку
та мали насіннєву продуктивність колосу та рослини на 31–57 % менше, ніж у
сортів м’якої пшениці. Рослини спельти характеризувались більшими довжиною та масою вегетативної частини, площею та масою сирої речовини листя
з однієї рослини, вмістом хлорофілу в листках. Зерно спельти відрізнялось,
у порівнянні із м’якою пшеницею, більшим вмістом білка та іншим його
біохімічним складом.
Ключові слова: спельта, Triticum spelta L.����������������������������������
, ріст, продуктивність, фотосинтетична поверхня, якість зерна, вміст білка.

Пшениця спельта (Т. spelta L������������������������������������������������
�������������������������������������������������
.) – давній, майже зниклий з культури вид. Генетично – це гексаплоїдна пшениця з геномним складом, гомологічним до м’якої
пшениці. В теперішній час в багатьох країнах Європи відмічається збільшення
інтересу до цієї культури, зростають площі її вирощування. Підвищена увага
до спельти зумовлена низкою факторів, серед яких можна назвати придатність
до низькозатратного землеробства, а також харчові і технологічні переваги
[17, 19, 24]. Останнім часом збільшується кількість публікацій, присвячених
всебічному вивченню спельти: походженню виду, харчовим властивостям продукції, ідентифікації сортів, що вже вирощуються, придатності до органічного
землеробства, впливу агроекологічних умов на продуктивні властивості [15,
18, 25, 29]. В зв’язку з цим, актуальним є вивчення зразків національних колекцій спельти з метою виявлення біологічних особливостей цієї культури,
формування її продуктивного та адаптивного потенціалу за різних умов вирощування [17]. В Україні комплексних досліджень з вивчення особливостей
вирощування, функціонування рослин спельти, її стійкості до несприятливих
чинників та формування продуктивності, майже не проводиться. У вітчизняній
© О. М. Ружицька, О. В. Борисова, 2015
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науковій літературі відсутні відомості щодо особливостей вирощування, функціонування та продуктивності рослин спельти в степовій зоні України. Відомо,
що в умовах східного Лісостепу України вирощування існуючих сортів і форм
озимої спельти значно обмежено через недостатню зимостійкість [9].
Як відомо, ріст та зернова продуктивність рослин є інтегральними показниками їх життєдіяльності, що відображають стан рослин в конкретних умовах середовища, а якість зерна рослин залежить не лише від виду чи сорту, а й,
значною мірою, від умов вирощування [25].
Метою роботи було вивчення біологічних особливостей та формування продуктивності рослин озимої плівчастої пшениці спельти (T. spelta L���������������
.) та їх порівняння з сортами озимої м’якої пшениці (Triticum аestivum L.) в умовах польового вирощування на півдні степової зони України.
В зв’язку з цим, були поставлені наступні задачі:
1. Визначити показники росту вегетативної частини рослин;
2. Визначити особливості формування листової поверхні рослин та вмісту
хлорофілу в листках у фазі цвітіння;
3. Визначити показники насіннєвої продуктивності та якості зерна рослин
у фазі повної стиглості.
Матеріали та методи досліджень
Рослини гексаплоїдної озимої плівчастої пшениці спельти (T. spelta L. var.
duhamelianum) вирощували на дослідних ділянках відділу генетичних основ
селекції Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ НЦНС) НААНУ (м. Одеса), територія якого
розташована в південній частині Причорноморської низовини на півдні степової зони Одеської області. Насіння спельти отримали із колекції Національного центру генетичних ресурсів рослин України Інституту рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН України. Спельта була представлена трьома зразками
різного еколого-географічного походження Європейської групи, з номерами
згідно національного каталогу: UA�����������������������������������������
�������������������������������������������
0300306; �������������������������������
UA�����������������������������
0300259; �������������������
UA�����������������
0300101. Для порівняльної оцінки біологічних властивостей та морфо-біометричних показників спельти, за вказаних умов вирощування, використовували також рослини
озимої м’якої пшениці (T. aestivum L.) двох сучасних високоврожайних сортів
степової зони України – Куяльник і Селянка.
Представлені дані за результатами вирощування рослин в сезон 2011/2012
років, який характеризувався несприятливими погодними умовами для формування урожаю зернових культур: посуха восени, сильні зимові морози та відсутність сніжного покриву, а також аномальна тепла весна [12].
Насіння висівали широкорядним способом та вирощували рослини із дотриманням стандартних вимог агротехніки для озимої пшениці в даному регіо48
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ні. Облікова площа ділянок складала 5 м2. Зволоження ґрунту відбувалось тільки за рахунок атмосферних опадів.
Спостереження за фенологічними фазами розвитку рослин проводили за
традиційною методикою [3]. В фазі цвітіння визначали довжину головного пагону (ГП), вагу надземної частини та коренів рослин, площу, масу сирої та
сухої речовини зелених листків, а також вміст в них хлорофілів. В фазі повної
стиглості визначали морфометричні параметри колосу, а також показники насіннєвої продуктивності [5].
Довжину головного пагону вимірювали від прикореневої шийки до верхівки
колосу. Для розрахунку площі листка визначали його довжину, найбільшу ширину, та враховували коефіцієнт, який визначали окремо для кожного виду або
сорту. Площу листків розраховували також за ваговим методом [10]. Зразки для
визначення фотосинтетичних пігментів відбирали у фазі цвітіння та молочної
стиглості. Пігменти екстрагували із висічок прапорцевих листків в 96 % етанолі. Вміст хлорофілу в листках визначали спектрофотометричним методом [7].
Зібране у фазі повної стиглості зерно спельти та м’якої пшениці тестували
за показниками якості: вмістом білка (ISO 20483), твердозерністю (ISO 8611),
вмістом розчинних в 50 % 1-ізопропанолі білків, тестом Зелені (ISO 5529) та
вмістом сухої клейковини (ISO 21415) [21, 22, 23].
У таблицях представлені середні арифметичні та їх стандартні похибки.
Для оцінки достовірностей відмінностей середніх арифметичних за визначеними параметрами між різними генотипами використовували критерій Стьюдента [4]. Розрахунки проводили, використовуючи стандартний пакет програм
Microsoft Excel 2007.
Результати та їх обговорення
З’ясування біологічних особливостей та формування продуктивності спельти, розробка та удосконалення технології її вирощування неможливі без вивчення та з’ясування особливостей росту, розвитку та функціональних особливостей життєдіяльності рослин даної культури в певних агро-кліматичних
умовах середовища. Південь степової зони Одеської області характеризується
недостатньою кількістю річних опадів, частими посухами навесні і високими
середньорічними температурами. Дані літератури [16] свідчать, що спельта є
традиційною для більш прохолодних кліматичних зон із надлишковим зволоженням. Водночас відомо, що дана культура також успішно вирощується в різних країнах Європи та Азії.
Згідно з отриманими нами даними, рослини пшениці спельти усіх трьох
зразків в польових умовах виявили здатність до перенесення умов зимівлі та
посухи та нормально пройшли усі фенологічні фази розвитку, навіть за надзвичайно несприятливих метеорологічних умов 2011–2012 років. Спостереження
за проходженням фенологічних фаз розвитку рослин після відновлення вегета49
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ції у весняний період до повної стиглості показало, що рослини пшениці спельти всіх зразків відрізнялись більш тривалою фазою весняного кущіння та пізнішими строками настання фаз «вихід в трубку», «цвітіння», а також відповідно і всіх фаз стиглості: «молочна», «воскова» та «повна», порівняно з рослинами м’якої пшениці сортів Селянка та Куяльник. Виявлені більш пізні строки
настання виходу в трубку та цвітіння узгоджується з даними, наведеними в
літературі для даного виду пшениці [1, 2, 27, 29].
Відмінності біометричних параметрів рослин сортів озимої пшениці T. ����
aes�
tivum L. та пшениці T. spelta L. у фазі цвітіння візуально добре помітні (рис. 1),
вони відображені в табл. 1.

А

Б

А
Б
Рис. 1. Рослини озимої пшениці T. aestivum L. (А) та T. spelta L. (Б) у фазі цвітіння
У фазі цвітіння всі зразки спельти відрізнялись достовірно більшими значеннями висоти рослин, маси сирої речовини надземної частини та коренів,
у порівнянні із сортами м’якої пшениці, та не мали достовірних відмінностей
між собою за даними параметрами (табл. 1). Відомо, що високорослість спельти є характерною властивістю даного виду [29] та було показано результатами
попередніх досліджень [14].
50
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Слід відзначити, що середня висота рослин, як сортів м’якої пшениці, так і
спельти, була дещо меншою, порівняно з середніми показниками за попередні
роки, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, зокрема посухою в період інтенсивного росту рослин.
Таблиця 1
Біометричні параметри рослин м`якої пшениці
та пшениці спельти у фазі цвітіння

№

Сорт,
зразок

Довжина головного
пагону (ГП), см

Вага сирої речовини, г
Надземна
частина

Корінь

Співвідношення
ваги коренів до
надземної частини

T. aestivum L.
1

Селянка

54,7±1,5

25,7±1,9

1,06±0,16

0,041

2

Куяльник

60,6±1,9

17,9±1,6*

1,01±0,10

0,056

T. spelta L.
3

UA 0300306

86,3±2,1*

29,3±2,7*

1,84±0,18*

0,063

4

UA 0300259

89,0±2,5*

28,5±2,5*

2,08±0,27*

0,073

5

UA 0300101

88,8±2,3*

28,1±2,4*

2,08±0,26*

0,074

Примітка: * – відмінності достовірні у порівнянні з сортом Селянка при р<0,05.

Площа листкової поверхні, тривалість життя зелених листків, вміст хлорофілу є важливими показниками функціонування рослин, що мають значення
для формування його продуктивності, так як забезпечують потенційну потужність фотосинтетичного апарату та тривалішу їх роботу [6, 8,13]. В той же час,
стан листової поверхні відіграє важливу роль в процесах транспірації та газообміну рослини [11].
За результатами досліджень фотосинтетичного апарату було виявлено, що
рослини усіх зразків спельти, порівняно з рослинами м’якої пшениці, мали
меншу площу прапорцевого листка, однак більшу загальну площу листків однієї рослини та масу сирої речовини листків з однієї рослини (табл. 2). Водночас, більшою вагою сухої речовини листків з однієї рослини спельта не відрізнялась, що, як було виявлено, пов’язано з меншим відсотковим вмістом сухої
речовини в її листках. В порівнянні з сортами м’якої пшениці, всі зразки плівчастої пшениці мали більший вміст в листках хлорофілу (у розрахунку на суху
речовину) та достовірно не відрізнялись між собою, як в фазу цвітіння, так і
молочної стиглості (рис. 2).
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Таблиця 2
Характеристика листової поверхні рослин пшениці
T. aestivum L. та T. spelta L. у фазі цвітіння
№

Сорт,
зразок

Площа, см2
Прапорцевий листок

Листки
головного
пагону

Листки
рослини

Маса листків
рослини, г

Кількість
листків
рослини,
шт.

Сира
речовина

Cуха
речовина

T. aestivum L.
1.

Селянка

22,6±1,1

41,7±1,9

153,8±9,70

12

1,78±0,3

0,40±0,02

2.

Куяльник

22,4±1,2

41,9±2,1

138,1±10,8

11

1,74±0,1

0,41±0,03*

T. spelta L.
3.

UA 0300306

18,9±0,9*

39,7±1,4

225,9±11,1*

16

3,89±0,4*

0,40±0,02

4.

UA 0300259

17,3±0,8*

56,2±1,7*

268,8±14,1*

23

4,11±0,3*

0,48±0,02*

5.

UA 0300101

17,2±0,8*

42,9±2,1

264,9±13,3*

18

4,20±0,3*

0,57±0,03*

Примітка: * відмінності достовірні у порівнянні з сортом Селянка при р < 0,05.

Більший, порівняно з м’якою пшеницею, вміст хлорофілу в прапорцевому
листку (мг/г сухої речовини), може свідчити як про певні відмінності в ультраструктурі фотосинтетичного апарату листка двох видів, так і в реакції фотосинтетичного апарату на певні умови навколишнього середовища, що може
бути предметом подальших досліджень.

А

А

Б

Б

Рис. 2. Вміст хлорофілу (мг/г сухої речовини) в прапорцевих листках рослин пшениці
T. aestivum L. та T. spelta L. в фазі цвітіння (А) та молочної стиглості (Б)
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Відомо, що плівчасті співродичі культурних пшениць, зокрема пшениця
спельта (T. spelta L.), привертають все більше уваги у світі завдяки високим
харчовим цінностям зерна, а також своїй невибагливості до родючості ґрунтів,
природній стійкості до шкідників, що робить їх придатними для органічного
фермерства. Водночас відомо, що плівчасті співродичі м’якої пшениці, у порівнянні із сучасними її сортами, характеризуються набагато нижчою врожайністю [24]. Саме це вказується як одна з причин, через яку в сучасному світі вона
обробляється лише обмежено.
У фазі повної стиглості колоси спельти відрізнялись від сортів м’якої пшениці більшою довжиною та відсутністю остів, що є цілком закономірним для
даних видів. За числом колосків у колосі м’яка пшениця та пшениця спельта
між собою суттєво не відрізнялись (рис. 3, табл. 3).

Рис. 3. Колоси сортів озимої м’якої пшениці
T. aestivum L. та зразків спельти T. spelta L. у фазі повної стиглості.

Рослини спельти всіх проаналізованих зразків, за вказаних умов вирощування, поступались (на 31–57 %) сортам Куяльник та Селянка за масою зерен
у колосі головного пагону (табл. 3). Ці дані узгоджуються з літературними, де
вивчалась продуктивність спельти за вирощування у різних регіонах [24, 29].
Для зерна спельти та для м’якої пшениці було визначено основні характеристики якості: твердозерність, вміст білка, сухої клейковини, розчинних у 50 %
1-ізопропанолі фракцій білка, визначено значення за тестом Зелені (табл. 4).
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Таблиця 3

Морфометричні показники та насіннєва продуктивність колосу пшениці
T. aestivum L. та T. spelta L. у фазі повної стиглості
№

Довжина
Число
Щільність
колосу
колосків
Сорт, зразок
колосу, шт./
головного у колосі,
см
пагону, см
шт.

Кількість
зерен у
колосі
головного
пагону, шт.

Маса 1000
зерен, г

Вага зерен
у колосі
головного
пагону, г

T. aestivum L.
1.

Селянка

9,1±0,3

18±1

1,9±0,1

57±2

39,3±1,4

2,26±0,27

2.

Куяльник

9,1±0,3

18±1

1,9±0,2

57±3

41,5±0,9

2,32±0,15

T. spelta L.
3.

UA 0300306

15,9±1,0*

20±2

1,2±0,1*

73±6*

20,8±1,7*

1,56±0,36*

4.

UA 0300259

15,3±1,5*

18±1

1,2±0,1*

30±4*

41,9±0,9

1,26±0,05*

5.

UA 0300101

11,3±0,4*

18±1

1,6±0,2*

28±1*

34,5±1,4*

0,98±0,09*

Примітка: * відмінності достовірні у порівнянні з сортом Селянка при р < 0,05

Твердозерність є важливою технологічною характеристикою якості зерна,
що впливає на напрями його використання. За даним показником розрізняють
твердозерні та м’якозерні сорти [26]. Згідно отриманих даних, твердозерність
спельти була на 37–72 одиниць нижчою від такої сортів м’якої пшениці. Вміст
білка у зерні пшениці спельти перевищував такий м’якої пшениці на 3,8–4,7 %,
що узгоджується із даними інших дослідників [28]. Хоча, слід відзначити, що в
зв’язку з посухою в період вирощування, зерно обох сортів характеризувалось
значно більшим вмістом білка, ніж в середньому по роках для сортів м’якої
пшениці в даному регіоні.
Харчова цінність зерна зумовлена не лише кількістю білка, а й, значною
мірою, його якістю. Вміст сухої клейковини у зерні спельти виявився до 7,6 %
вищім, ніж у м’якої пшениці. Розділення білків у ізопропанолі є чутливим методом для фракціонування мономерних (альбуміни, глобуліни та гліадіни) та
полімерних білків клейковини [20]. Саме фракція відносно легкорозчинних
білків визначає харчову цінність зерна для людини, в зв’язку з кращим його
засвоєнням. Вміст розчинних у ізопропанолі білків був у зерні спельти у 2 рази
вищий, ніж у зерні м’якої пшениці. Це може свідчити про те, що зерно спельти
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є більш багатим на мономерні білки, порівняно із м’якою пшеницею сучасних
дослідних сортів. Значення тесту Зелені були нижчими для спельти, що є індикатором низької сили клейковини. Ці результати погоджуються з даними інших
авторів [27, 28].
Таблиця 4
Біохімічні показники зерна спельти та м’якої пшениці у фазі повної стиглості
Вид/сорт, зразок
Параметр

T. aestivum L.

T. spelta L.

Селянка

Куяльник

UA 0300306

UA 0300259

UA 0300101

61

49

-11

12

5

Вміст білка, %

16,0±0,1

16,5±0,3

20,1±0,1*

20,7±0,2*

19,8±0,1*

Тест Зелені, мл

43

41

25

24

27

Вміст сухої клейковини, %

9,2±0,2

9,7±0,3

15,9±0,3

14,9±0,1

16,8±0,4

Вміст розчинного
у 1-ізопропанолі
білка, %

21,7±0,5

25,8±0,6

46,0±0,8

55,0±0,4

49,2±0,6

Твердозерність, од.

Примітка: * − різниця достовірна порівняно з сортом Селянка при p < 0,05

Отже, зерну спельти, зібраному у фазі повної стиглості, за вирощування на
півдні степової зони Одеської області, були притаманні усі властивості показників якості зерна, які цінуються у цій культурі: більший, ніж у сучасних сортах пшениці загальний вміст білка, а також білка розчинної фракції, нижча за
м’яку пшеницю твердозерність та більший вміст сухої клейковини.
Висновки
1. За складних метеорологічних умов для формування урожаю зернових
сезону 2001–2012 року на півдні України, пшениця спельта (T. spelta L.)
трьох вивчених зразків (������������������������������������������
UA����������������������������������������
0300306; UA����������������������������
������������������������������
0300259; UA����������������
������������������
0300101) колекції Національного центру генетичних ресурсів рослин України Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, виявила здатність до
перенесення умов зимівлі, нормально проходячи усі фенологічні фази
розвитку, притаманні онтогенезу пшениці.
2. У фазі цвітіння рослини спельти характеризувались, порівняно з рослинами м’якої пшениці, більшою висотою рослин, масою сирої речовини надземної частини та коренів, більшою площею листової поверхні
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на одну рослину при меншій площі кожного окремого листка, більшим
вмістом хлорофілу у розрахунку на суху речовину.
3. У фазі повної стиглості рослини спельти відрізнялись меншою (на 31–
57 %) вагою зерен у колосі головного пагона та зерна з однієї рослини,
порівняно з сортами. Водночас для зерна спельти були притаманні: більший, ніж у сортів м’якої пшениці, вміст загального білка та фракції розчинного білка, нижча твердозерність та більший вміст сухої клейковини.
Автори вдячні завідувачу відділу генетичних основ селекції Селекційногенетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААНУ доктору біологічних наук Рибалці Олександру Іллічу та молодшому науковому співробітнику Поліщуку Сергію Сергійовичу за сприяння при
проведенні досліджень та надану допомогу при вирощуванні рослин.
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РОСТ, ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ
СПЕЛЬТЫ В УСЛОВИЯХ ЮГА СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ
Резюме
Растения озимой пленчатой пшеницы спельты (Triticum spelta L.) выращивали в полевом опыте в почвенно-климатических условиях юга степной зоны.
Исследовали особенности роста, формирования листовой поверхности, семенной продуктивности и качества зерна. Проведена сравнительная характеристика определенных показателей с аналогичными показателями сортов мягкой
озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) степной зоны Украины. Выявлено, что
в условиях агротехники, традиционной для озимой пшеницы в данном регионе и климатических условиях 2011–2012 годов, исследуемые образцы спельты
прошли все фенологические фазы развития и имели семенную продуктивность
колоса и растения на 31–57 % меньше, чем сорта мягкой пшеницы. Растения
спельты характеризовались большей длиной и массой вегетативной части,
площадью и массой сырого вещества листьев с одного растения, содержанием
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хлорофилла в листьях. Зерно спельты отличалось, в сравнении с мягкой пшеницей, большим содержанием белка и его иным биохимическим составом.
Ключевые слова: спельта, Triticum spelta L., рост, продуктивность, фотосинтетическая поверхность, качество зерна, содержание белка.
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Odesa National Mechnykov University, Department of Botany,
2, Dvoryanska str., Odesa, 65082, Ukraine

GROWTH, PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY OF WINTER
SPELT UNDER UKRAINIAN SOUTH STEPPE ZONE
Summary
Plants of winter hulled wheat spelt (Triticum spelta L.) were grown in field experiment on soil and climatic conditions of southern steppe zone. The features of spelt
plants growth, leaf surface formation, seed productivity and grain quality were studied. The comparative characteristics of determined indicators for spelt wheat and
winter wheat species (Triticum aestivum L.) of Ukrainian steppe zone were provided. It was found that under traditional for the winter wheat farming in the studied
region, and under given climatic conditions of 2011–2012 years, investigated spelt
samples passed all phenological phases of development and had 31–57 % less seed
productivity of ears and plants compared to winter wheat cultivars. Spelt plants were
characterized by higher length and weight of vegetative parts of the plant, plant
leaves size and fresh weight from one plant, chlorophyll content in leaves. Spelt
grain had higher protein content with different biochemical composition compared
to winter wheat one.
Key words: spelt, Triticum spelta L., wheat growth, productivity, photosynthetic
surface area, grain quality, protein content.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ДЕМУТАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА АГРОЗАЛЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ
ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА
В статье рассмотрен состав травостоя и проективного покрытия на участках,
выведенных из сельскохозяйственного использования различного возраста.
Проведена экологическая паспортизация (по методу А. Л. Бельгарда), что дало
возможность составить соотношение экоморф в травостое исследованных
участков. В результате выявлено, что длительность бурьянистой стадии демутации растительного покрова в условиях Донбасса длится не менее 10 лет.
Ключевые слова: сукцессии, агрозалежи, состав травостоя, адвентивные
виды, экологическая паспортизация.

Биогеоценотические процессы, которые происходят на сельскохозяйствен
ных землях после того, как они перестают обрабатываться, кардинально меняются по сравнению с теми, которые характерны для агроценозов [3, 4]. Происходит перестройка экосистем от простых малоорганизованных и быстро
стихийно изменяемых группировок со слабой индикативной способностью
отражения градиентов окружающей среды до сложных, хорошо связанных,
зонально и экологически уравновешенных, в которых внутреннее состояние
экосистем находится в максимальном равновесии с окружающей средой [5,
9]. При нарушении по любой причине биологических систем на залежах биогенетический процесс восстановления происходит в том же направлении [11,
13]. В критическом состоянии находятся начальные стадии зарастания залежей, т. е. когда предыдущих агроценозов уже нет, а новые группировки еще не
сформированы [3, 4, 11].
Процесс демутации залежей имеет зональную и региональную специфику.
Поэтому целью данной работы явилось выявление особенностей растительного покрова залежей 2–9 летнего возраста в условиях Донбасса.
Место и методы исследования
Исследования проводились на 10 агрозалежах разного возраста на территории Луганской и Донецкой областей. В соответствии с геоботаническим районированием Украины [6], 9 участков расположены в Донецком лесостепном
округе дубовых лесов, луговых и разнотравно-злаковых и петрофитных степей
Черноморско-Азовской степной подпровинции. Один участок – в г. Счастье
© Сулейман Дара Н., 2015
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Луганской области – лежит в Северскодонецком округе разнотравно-злаковых
степей, байрачных дубовых лесов и растительности меловых обнажений (томилляров) Среднедонской степной подпровинции. Обе подпровинции относятся к Понтической степной провинции Степной подобласти Евразийской
степной области.
Ключевые участки представляют собой совхозные и колхозные поля,
которые не обрабатывались на протяжении срока от 2 до 9 лет. Они выбирались
с таким условием, чтобы охарактеризовать разнообразие растительных сообществ. Исследования проводили маршрутно-рекогносцировочным и детальномаршрутным методами.
Участки довольно однородны по характеру рельефа и типу почв: рельеф
равнинный, почвы – черноземы глубокие и обыкновенные на лессовых породах. Но в то же время залежи довольно сильно различаются содержанием гумуса, азота, фосфора, калия, а также кислотностью почвы (табл. 1).
Таблица 1

Агрохимический состав почвы агрозалежей
Донецкой и Луганской областей по данным Национального атласа Украины[7]
№

Исследованный участок
(район, область, возраст сукцессии)

Содержание
гумуса, %

рН

Количество вещества, мг/кг почвы
азот

фосфор

Калий

1.

Донецкая обл, г. Енакиево (2 года)

2,30

8,7

78

58

145

2.

Луганская область, г. Счастье (2 года)

4,74

8,6

123

364

620

3.

г. Донецк, ул. Щетинина (3 года)

4,65

8,4

122

91

160

4.

Луганская область, г. Алчевск (4 года)

6,23

8,4

143

175

510

5.

Донецкая обл., г. Макеевка (5 лет)

3,44

8,6

85

35

130

6.

г. Донецк, Ленинский район (5 лет)

4,00

9,1

112

279

390

7.

г. Донецк, Киевский район (6 лет)

1,60

8,7

77

47

120

8.

г. Донецк, Буденовский район 8 лет

0,94

8,8

84

28

50

9.

Донецкая обл., Шахтерский р-н (8 лет)

5,30

8,0

150

71

310

10

г. Донецк, Кировский р-н (9 лет)

4,20

8,4

148

45

200

В почвах исследованных залежей содержание гумуса варьирует от очень
низкого до очень высокого, азота – от очень низкого до низкого, фосфора –
от низкого до очень высокого, калия – от очень низкого до очень высокого
(табл. 1).
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Экологическую паспортизацию проводили по методу А. Л. Бельгарда [1].
Оценивали видовой состав и структуру доминантов, проективное покрытие
видов. Принадлежность видов к адвентивной или апофитной фракции устанавливали по В. В. Протопоповой [8]. Выделение ценоморф проведено по
В. В. Тарасову [10].
Для выявления сходства флористического состава и доминантов растительного покрова на участках использовали коэффициент Стугрена-Радулеску, значения которого от -1 до 0 свидетельствуют о сходстве флоры, а значения от 0 до
+1 — о ее различии [12]. Названия растений приведены по [14].
Результаты исследования и их обсуждение
На всех залежах в совокупности был зафиксирован 81 вид цветковых растений, при этом на каждом отдельном участке видовое богатство колеблется
от 7 до 31 вида. Наибольшая встречаемость наблюдается у полыни горькой
(Artemisia absinthium L.) – 0,9, тысячелистника степного (Achillea stepposa
Klokov & Krytzka), синяка обыкновенного (Echium vulgare L.) – по 0,8, чертополоха акантовидного (Carduus acanthoides L.) – 0,7, вязеля пестрого
(Securigera varia (L.) Lassen) – 0,6, осота полевого (Sonchus arvensis L.), льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris Mill.) – по 0,5. Иные виды характеризуются
меньшей встречаемостью: 6 видов – по 0,4; 10 видов – по 0,3; 13 видов – по
0,2 и 44 вида – по 0,1. Таким образом, в рассматриваемых сообществах доля
случайных видов (с встречаемостью менее 0,4) очень велика и составляет 67
видов или 82,7 %.
В 80 % сообществ доминируют тысячелистник степной и полынь горькая, в 50 % сообществ в качестве субдоминантов к ним добавляются чертополох акантовидный и синяк обыкновенный. Таким образом, часть доминантов
растительных сообществ практически всех залежей одинакова.
Сравнение флористического состава и состава доминантов изученных
залежных участков в возрасте от 2 до 9 лет было проведено на основании
коэффициента Стугрена-Радулеску (табл. 2).
Из табл. 2 следует, что для всех рассмотренных пар участков можно говорить не о сходстве флористического состава, а о его различии [12]. Только одна
пара участков (в г. Счастье, 2 года и в г. Алчевске, 4 года) демонстрирует минимальное сходство (коэффициент Стугрена-Радулеску k=0,1). Эти оба участка
находятся в Луганской области. Наибольшее различие наблюдается между залежами в г. Енакиево (2 года) и г. Донецке (3 года) (k=1,0), г. Енакиево (2 года) и г.
Макеевка (5 лет) (k=0,95), Донецке (3 года) и Донецке (5 лет) (k=0,94), Донецке
(3 года) и г. Алчевске (4 года) (k=0,93), г. Счастье (2 года) и г. Донецке (3 года)
(k=0,92). Наименьшим различием флористического состава характеризуются
участки в г. Счастье (2 года) Киевском р-не г. Донецка (6 лет) (������������������
k�����������������
=0,17) и в г. Алчевске (4 года) и в г. Шахтерск (8 лет) (�������������������������������������
k������������������������������������
=0,22). Все другие пары участков де61
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монстрируют средний и сильный уровни различия (табл. 2). Таким образом, для
залежей одного возраста различие флористического состава и доминантов, в
основном, превышает разницу между залежными участками разных возрастов.
Сравнение флористического состава и состава доминантов
растительных сообществ на исследованных залежах
(значения коэффициента Стугрена-Радулеску)
Номера
участков

Таблица 2

Номера участков
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

-

0,43

1

0,38

0,95

0,56

0,79

0,68

0,72

0,89

2

1

-

0,92

-0,1

0,83

0,60

0,17

0,73

0,48

0,74

3

1

0,8

-

0,93

0,72

0,94

0,76

0,52

0,55

0,51

4

0,4

0,2

0,8

-

0,78

0,65

0,5

0,57

0,22

0,7

5

0,8

0,6

0,9

0,8

-

0,71

0,66

0,77

0,74

0,67

6

0,6

0,6

1

0,8

0,8

-

0,55

0,5

0,64

0,75

7

0,5

0,3

0,8

0,2

0,6

0,6

-

0,57

0,63

0,63

8

0,6

0,5

0,5

0,4

0,6

0,6

0,1

-

0,50

0,58

9

0,8

0,1

0,8

0,4

0,6

0,4

0,5

0,3

-

0,50

10

0,8

0,3

0,7

0,5

0,6

0,8

0,6

0,4

0,4

-

Примечание. Правая верхняя часть – сравнение флористического состава участков, левая нижняя часть – сравнение состава доминантов. Номера участков соответствуют табл. 1.

В среднем на одной залежи отмечается 17,3 вида растений (при колебаниях от 7 до 31 видов), при этом доля апофитов в среднем составляет 69,7 %
(при колебаниях от 50,0 % на 8-летней залежи в Буденовском р-не Донецка до
81,8 % на 8-летней залежи в г. Шахтерске), соответственно средний показатель
участия в травостое адвентивных растений — 30,3 %, он колеблется от 18,2 до
50,0 % на тех же 8-летних залежах. Таким образом, зарастание залежей осуществляется, в основном, за счет аборигенных видов.
Участие однолетних видов во флористическом составе разных изученных
залежей колеблется от 0 (2-летняя залежь в г. Счастье) до 36,4 % (2-летняя залежь в г. Енакиево) Доля двулетних видов изменяется от 9,1 % (2-летняя залежь в г. Счастье) до 30,0 % (6-летняя залежь в Киевском р-не г. Донецка).
Для многолетних видов этот показатель меняется от 54,5 % (2-летняя залежь
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в г. Счастье) до 79,0 % (3-летняя залежь в г. Донецке по ул. Щетинина). Таким образом, по видовому составу преобладают многолетники, это наблюдается как в среднем, так и на каждом конкретном участке.
По проективному покрытию на всех участках также преобладают многолетники: при среднем 66,8 % их доля на разных участках колеблется от от 54,5 %
(2-летняя залежь в г. Енакиево) до 79,6 % (3-летняя залежь в г. Донецке на
ул. Щетинина) при среднем значении 66,8 % (табл. 3)
Таблица 3
Количество видов и проективное покрытие растительных сообществ на разных
участках зарастания залежей (2010–2012 гг.)
Показатель

Номера участков (табл.1)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Среднее

Видовое богатство
Общее богатство

11

7

19

10

31

17

10

18

22

28

17,3

Доля апофитов

63.6

71.4

68.4

80.0

74.2

70.6

80.0

50.0

81.8

57.1

69,7

Доля адвентов

36.4

28.6

31.6

20.0

25.8

29.4

20.0

50.0

18.2

42.9

30,3

Биоморфологическая структура (% видового состава)
Однолетники

36,4

-

10,5

20,0

6,5

23,5

10,0

22,2

9,1

21,4

16,0

Двулетники

9,1

28,6

10,5

20,0

25,8

17,6

30,0

22,2

18,2

10,7

19,3

Многолетники

54,5

71,4

79,0

60,0

67,7

58,9

60,0

55,6

72,7

67,9

64,7

Участие жизненных форм в формировании травостоя по проективному покрытию, %
Однолетники

35,0

-

12,4

20,8

4,3

27,4

9,5

22,9

6,2

15,8

15,5

Двулетники

10,5

28,3

8,0

18,7

24,4

17,0

25,8

17,8

15,8

12,0

17,8

Многолетники

54,5

71,7

79,6

60,5

71,3

55,6

64,7

59,3

78,0

72,2

66,8

Участие в формировании травостоя ботанико-хозяйственных групп, %
Злаки

-

-

-

-

3,2

5,9

-

-

4,5

-

1,4

Бобовые

-

-

26,3

10,0

12,9

-

20,0

11,1

18,2

17,9

11,6

100

100

73,4

90,0

83,9

94,1

80,0

88,9

77,3

82,1

87,0

Разнотравье

Из хозяйственных групп преобладают виды разнотравья, они присутствуют
на всех участках, их доля колеблется от 73,4 % (3-летняя залежь на ул. Щетинина) до 100 % (2-летние залежи в г. Енакиево и г. Счастье). Злаки зафиксированы
только на 3 участках (двух залежах 5-летнего возраста и 8-летней залежи в
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г. Шахтерске), бобовые отмечены на 7 участках (кроме двух 2-летних залежей
и 5-летней залежи в Ленинском р-не г. Донецка), их доля варьирует от 11,1 %
(4-летняя залежь в г. Алчевске) до 26,3 % (3-летняя залежь в г. Донецке).
На всех агрозалежах участие собственно сорных видов варьирует от 23,6 до
50,0 %, на всех залежах к ним добавляются сорно-степные и почти на всех –
сорно-луговые растения. На всех участках присутствуют степные виды, их
доля меняется от 4,5 до 20 %. Почти на всех площадях имеются лугово-лесные
и лугово-степные растения. Лишь на некоторых участках встречаются лесные,
лесостепные и петрофитно-степные виды, единичны галофитно-луговые,
петрофитно-псаммофитные (табл. 4).
Таблица 4
Структура ценоморф травостоя исследуемых участков агрозалежей
Ценоморфы

Номера участков (табл. 1)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,6

4,5

7,1

10,0

-

9,1

14,3

Степные виды (St)

10,0 14,3

5,6

10,0 20,0 17,6 10,0

Лугово-степные (PrSt)

10,0

-

11,1

10,0 10,0

-

-

5,6

-

-

-

-

-

4,5

-

-

6,7

5,9

10,0

5,6

18,2

7,1

-

3,6

Луговые (Pr)
Лугово-лесные (PrSil)

10,0 14,3

Лесо-степные (SilSt)

-

-

22,2

-

-

-

-

11,1

Лесные (Sil)

-

-

11,1

-

3,3

-

-

5,6

10,0

-

-

-

5,6

4,5

-

Петрофитно-степные (PtrSt

10,0 14,3

7,1

Галофитно-луговые (GalPr)

-

-

5,6

-

-

-

-

5,6

-

-

Петрофитно-псаммофитные
(PtrPs)

-

-

-

-

-

5,9

-

-

-

-

Виды природной флоры

40,0 42,8 66,3 30,0 43,3 35,3 30,0 66,6 45,5

39,6

Сорные (Ru)

50,0 14,3 16,7 30,0 30,0 35,3 20,0 27,8 13,6

25,0

Сорно-степные (RuSt)

10,0 28,6

5,6

20,0 20,0 23,5 30,0 22,2 13,6

25,0

Сорно-луговые (RuPr)

-

14,3

11,1

20,0

6,7

-

10,0

5,6

27,3

10,4

Сорно-лесные (RuSil)

-

-

-

-

-

5,9

10,0

5,6

-

-

Сорно-луго-степные (RuPrSt)

-

-

-

-

-

5,9

-

-

4,5

-

Сорные виды
Количество ценоморф

60,0 57,2 33,7 70,0 56,7 64,7 70.0 33,4 54,5
6

6

9

7

8

6

7

Примечание. Прочерк означает отсутствие видов соответствующей группы.
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Таким образом, видовой состав залежей отражает зональные особенности
степной, луговой, петрофитной и лесной растительности Донецкого региона.
В первые 2–9 лет видовое разнообразие агрозалежей формируется, в основном, сорными виды, хотя может наблюдаться и преобладание видов природной флоры (доля последних на изученных участках менялась от 30 до 66,6 %).
При том, что на значительных площадях в растительном покрове доминируют сорные виды, на некоторых залежах наблюдается развитие кореневищного
пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski) (5-летняя залежь в Ленинском
р-не г. Донецка и 9-летняя залеж в г. Шахтерске), что свидетельствует о переходе к корневищно-злаковой стадии демутационной сукцессии. Также кое-где
наблюдается доминирование сорно-степного вязеля изменчивого (Securigera
varia (L.) Lessen) (3-летняя залежь в г. Донецк, ул. Щетинина; и 8-летние залежи в Буденовском р-не Донецка и в г. Шахтерске) и степного дерновинного злака типчака валисского (Festuca valesiaca Gaudin) (5-летняя залежь в Макеевке),
что говорит о начале восстановления степной растительности. Таким образом,
в целом все изученные агрозалежи находятся на одной восстановительной стадии – бурьянистой. На отдельных агрозалежах начинается переход ко второй
стадии – корневищно-злаковой, что свидетельствует о том, что в условиях Донбасса первая стадия демутационной сукцессии длится не менее 10 лет. Эти
данные совпадают с данными литературы [2].
Выводы
1. Растительный покров каждой исследованной агрозалежи характеризуется специфическими чертами, при некотором общем подобии (наличии в
составе доминантов тысячелистника степного и полыни горькой).
2. На всех изученных залежах растительность находится на первой стадии
демутационной сукцессии, что свидетельствует о длительности бурьянистой стадии в условиях Донбасса не менее 10 лет.
3. Каждая залежь демонстрирует разнообразие вариантов демутации в
пределах первой стадии восстановления растительного покрова на
необрабатываемых полях в Донецком регионе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ДЕМУТАЦІІ
РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АГРОПЕРЕЛОГІВ В УМОВАХ
ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
У статті розглянуто зміну видового складу травостою і проективного покриття на ділянках, виведених з сільськогосподарського використання різного віку.
Проведена екологічна паспортизація (за методом А. Л. Бельгарда), що дало
можливість скласти співвідношення екоморф в травостої досліджених ділянок.
В результаті виявлено, що бур’яниста стадія демутаціі рослинного покриву в
умовах Донбасу триває не менше 10 років.
Ключові слова: сукцесії, агроперелоги, видовий склад, адвентивні види,
екологічна паспортизація.
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CHARACTERISTICS OF THE INITIAL STAGE OF VEGETATION
DEMUTATION IN FALLOWS UNDER THE DONETSK REGION
The article considers the changes in species composition of herbage and projective
cover in the areas taken out of agricultural use of various ages. The ecological
certification (by the method of L. Belgard), makes it possible to create value in the
stand ecomorphs sites investigated. As a result, it was revealed that the duration of
tall weeds stage vegetation demutation in conditions of Donbass lasts at least 10
years.
Keywords: successions, fallows, adventive species, environmental certification.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АДАПТАЦИИ
К ГИПОКСИИ У СПОРТСМЕНОВ
Cистематизированы данные о генах, кодирующих белки и транскрипционные факторы, участвующие в реакциях организма человека в ответ на гипоксию. Приведены наиболее информативные молекулярно-генетические маркеры, которые помогают дифференцировать различные уровни адаптации
человека к гипоксии. Обсуждается возможность перспективы использования
молекулярно-генетических маркеров адаптации к гипоксии в профессиональном отборе будущих спортсменов.
Ключевые слова: гипоксия, адаптация, спортсмены, молекулярно-генети
ческие маркеры.

Как известно, гипоксия – это состояние организма, при котором наблюдается понижение содержания кислорода в организме или отдельных органах и
тканях. Динамика формирования структурных и функциональных сдвигов в
различных органах и тканях при гипоксии определяются в значительной мере
темпами её развития, характером этиологических факторов, инициирующих
гипоксию, и особенностями компенсаторно-приспособительных реакций в том
или ином органе [14, 27]. Независимо от причин, вызывающих гипоксию, она
оказывает выраженное влияние на протекание метаболических и физиологических процессов в организме, определяющих состояние здоровья и работоспособность человека.
Большое внимание специалистов спортивной медицины привлекает изучение влияния гипоксии на организм спортсмена. Периодически возникающая гипоксия в той или иной степени обычна для многих форм спортивной
деятельности [14, 27, 33]. При этом величина физиологических изменений
в организме зависит от интенсивности и продолжительности нагрузки. При
выполнении физических упражнений часто возникают различные по своей
напряжённости гипоксические состояния как результат несоответствия между
резко возросшими энергетическими потребностями организма и возможностями их удовлетворения.
В настоящее время спортивные врачи считают, что высоких результатов может достичь лишь талантливый человек, обладающий определённым комплексом генетических предпосылок к тому или иному виду спорта [2, 22, 30, 41].
© Е. Л. Бахчеван, С. В. Чеботарь, 2015
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Установлено, что наиболее тренируемыми физическими качествами являются
общая выносливость и координация, а наименее тренируемыми – скорость и
гибкость. Это означает, что последние два качества в большей степени зависят
от генетического влияния, чем от средовых факторов. Показатели скорости в
процессе многолетней тренировки увеличиваются в 1,5–2, сила – 1,5–4, в то
время как выносливость – в десятки раз, за счёт выработки широкого спектра
адаптационных механизмов [8, 11].
Ряд исследований демонстрирует возможность использования генетических маркеров, отвечающих за адаптацию к гипоксии [1, 4, 11, 14, 27, ].
Цель работы – рассмотреть современные подходы к молекулярно-гене
тическому маркированию повышенной адаптационной способности к гипоксии, определить основные проблемы и перспективы исследований в данной
области.
Основной задачей данного обзора является характеристика наиболее инфор
мативных генетических маркеров адаптации к гипоксии для отбора генотипов,
потенциально предрасположенных к занятиям спортом.
Результаты исследования и обсуждение
Недостаток кислорода в тканях приводит, прежде всего, к дефициту
макроэргических соединений, образуемых в сопряжённых с окислительновосстановительными процессами реакциях фосфорилирования на внутренней
мембране митохондрий [31, 38, 44]. При этом основным энергетическим субстратом для нервной системы, а также для клеток других органов и тканей является глюкоза. Между тем, при нормальной оксигенации миокарда основным
источником его энергетического обеспечения являются высшие жирные
кислоты. Так при окислении одной молекулы пальмитиновой кислоты образуется 130 М АТФ [21, 31]. В условиях ишемии миокарда изменяется характер
энергетического обеспечения: основным энергетическим субстратом становится лактат. Это приводит к значительному снижению энергообеспечения миокарда. Так, в процессе анаэробных гликолитических реакций энергетический
выход на 1 молекулу глюкозы составляет 2 М АТФ [47, 52]. В то же время известно, что на каждую молекулу глюкозы, претерпевающую полное окисление
до СО2 и воды в миокарде, печени, почках, то есть в органах, где функционирует малатаспартатная челночная система, образуется максимум 38 М АТФ [53].
Согласно экспериментальным данным [27] гипоксия (подострая) приводит
к существенному снижению энергетического потенциала организма. Практически параллельно снижается содержание общих макроэргических фосфатов,
уменьшается активность пируватдегидрогеназы в органах [28, 29]. Было показано [31], что независимо от характера этиологических факторов и механизмов
развития гипоксии, наиболее ранними нарушениями оксигенации тканей явля70
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ются сдвиги их энергетического обеспечения и связанные с ними нарушения
углеводного, жирового и белкового метаболизма [53].
Известно, что нормальное функционирование тканей у млекопитающих
зависит от адекватного снабжения тканей кислородом. Среди различных видов гипоксий различают субстратные (недостаточное поступление в митохондрии аминокислот, глюкозы, жирных кислот и кислорода), ферментные
(связанные с нарушением структуры и функции ферментных систем тканевого дыхания), а также токсические [48, 50]. Значительная часть экстремальных
состояний организма и видов патологии приводит к развитию гипоксии или
же ею обусловлены [42]. Несоответствие между снабжением кислородом и
его потреблением вызывает активацию ряда специфических адаптационных
механизмов, в которых задействованы транскрипционные факторы (HIF1, HIF-2, HIF-3). Один из них – HIF-1A –активируется на физиологически
релевантных уровнях кислорода, обеспечивая быстрый и адекватный ответ на
гипоксию [53]. HIF-1A был впервые выделен из опухолевых клеток печени человека линии Hep3B. Он относится к суперсемейству белков RAS и является
гетеродимером, состоящим из двух субъединиц – HIF-1A и HIF-1B [58]. Обе
субъединицы содержат основные домены типа альфа-спираль-петля-спираль
(bHLH), необходимые для процесса димеризации и связывания с ДНК. HIF1A является универсальной субъединицей для всех белков семейства bHLHPAS, в то время как субъединица HIF1B специфична только для HIF1 [60].
Экспрессия гена HIF1A и уровень его белкового продукта зависят от концентрации и парциального давления кислорода (pO2) в крови – в состоянии гипоксии наблюдается повышение активности HIF1A. Фактор, индуцируемый
гипоксией (HIF-1), является транскрипционным, регулирующим экспрессию
генов, обеспечивающих адаптацию клеток к гипоксии [61–63]. В частности эти
гены контролируют процесс гликолиза (гены альдолазы, лактатдегидрогеназы,
фосфофруктокиназы), транспорт глюкозы (гены переносчиков глюкозы семейства GLUT) и ангиогенез (гены эритропоэтина (EPO)), ген фактора роста
эндотелия сосудов (VEGF), рецептора к VEGF первого типа (VEGF1)) [64, 65].
Ген HIF-1A локализуется на 14 хромосоме (14q21-q24) в геноме человека и
состоит из 15 экзонов. В нём обнаружен Pro582Ser полиморфизм, представляющий собой замену цитозина на тимин в 12-м экзоне (rs11549465 C/T), что приводит к замещению пролина на серин в 582-м положении аминокислотной последовательности белка [28, 59]. Показано, что эта редкая замена (носительство
Ser-аллеля) повышает транскрипционную активность аллеля гена, стабильность белка HIF-1A и увеличивает устойчивость клеток к гипоксии (например,
за счёт экспрессии генов гликолиза). По-видимому, при данной нуклеотидной
замене на уровне фенотипа происходит сдвиг в сторону анаэробного обеспечения мышечной деятельности, что может снизить аэробные возможности организма [3, 8]. Косвенным доказательством данной гипотезы служат результаты
трёх исследований, где были показаны ассоциации HIF-1A(582Ser) с низким
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приростом максимального потребления кислорода (МПК) в результате тренировки у лиц в возрасте 60 и 65 лет и преобладанием «быстрых мышечных волокон» у конькобежцев многоборцев, а также связь HIF-1A(Pro582) с высокими
значениями максимальной мощности и порога анаэробного обмена от МПК у
гребцов [5, 8]. Кроме того, в рамках проекта «Genathlete study» среди элитных
стайеров (n = 316) была обнаружена более высокая частота HIF-1A Pro/Pro генотипа, по сравнению с контрольной группой [8, 9]. Существенное превышение
частоты встречаемости аллеля HIF-1A Pro/Pro выявлено у теннисистов [34,
35]. Исследованы особенности распределения аллельных вариантов полиморфизма Pro582Ser гена HIF-1A в группах спортсменов (191 человек), занимающихся видами спорта, с разным характером компенсационных механизмов при
адаптации к гипоксии нагрузки. Показано, что аллель 582Ser гена HIF-1A является маркером предрасположенности к скоростно-силовым видам спорта [23].
Обнаружение этих редких полиморфизмов у элитных спортсменов свидетельствует о более высокой устойчивости их носителей к физическим нагрузкам и
о важности данного маркера для отбора начинающих спортсменов [36]. При
тестировании в генотипах хоккеистов была обнаружена очень высокая частота встречаемости (в 4 раза выше, чем в контроле) редкого T-аллеля при полиморфизме 582 С/T, который ассоциируется с повышенным уровнем HIF-1 [37].
Исходя из данных проводимых исследований [32, 33, 39], гены, экспрессия
которых запускается при активации гена HIF-1A, можно условно разделить на
следующие группы:
1) гены, детерминирующие факторы адаптации сердечно-сосудистой
системы к гипоксии;
2) гены, контролирующие рост эндотелия сосудов;
3) гены, детерминирующие факторы адаптации к гипоксии, систему транспорта кислорода и углеводно-жировой обмен.
Недостаток кислорода при высоких физических нагрузках ведёт к
повышению активности гена HIF1A, продукт которого, в свою очередь, запускает экспрессию гипоксия-зависимых генов – ACE, eNOS3, PAI-1, BDKRB2, EPO,
VEGF и ENDT1 [8, 10]. Последовательность праймеров к гипоксия-зависимым
генам и их хромосомная локализация представлены в таблице 1 согласно [8].
Рассматривая характеристики систем, приведённые в таблице, следует отметить, что среди генов, кодирующих регуляторные белки сердечно-сосудистой
системы, играющих важную роль в адаптации спортсмена к гипоксии, выделяют
ген ангиотензинконвертирующего фермента (ACE), эндотелиальной синтазы
оксида азота (eNOS3), ген рецептора брадикинина (BDKRB2), ген эндотелина
(ENDT1) [38]. Из вышеперечисленных генов особое внимание уделяют гену
ACE, который кодирует ангиотензинковертирующий фермент – протеазу, содержащую Zn2+, катализирует превращение ангиотензина 1 в ангиотензин 2
(АТ-2) [24, 25, 26].
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Таблица 1

Гены, вовлечённые в адаптацию к гипоксии у человека, их хромосомная
локализация и праймеры, детектирующие полиморфизм
Ген
(полиморфизм)

Хромосомная
локализация

Прямой и обратный
праймеры

17q23.3

F: 5' – CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT – 3'
R: 5' – CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT – 3'

7q36

F: 5' – AAGGCAGGAGACAGTGGATGGA – 3'
R: 5' – CCCAGTCAATCCCTTTGGTGCTCA – 3'

14q32.1-q32.2

F: 5' – TCTGGCTTCTGGGCTCCGAG – 3'
R: 5' – AGCGGCATGGGCACTTCAGT – 3'

6p12

F: 5’ - GTAGCAAGAGCTCCAGAGAGAAGT -3'
R: 5' – TGGACGAAAAGTTTCAGTGCGACG -3'

PAI-1

7q21.3-22

F: 5’ - CACAGAGAGAGTCTGGCCACGT  - 3'
R: 5' – CCAACAGAGGACTCTTGGTC - 3'

HIF-1A
(Pro582Ser)

14q21-q24

F: 5' – GACTTTGAGTTTCACTTGTTT – 3'
R����������������������������������
: 5' – ACTTGCGCTTTCAGGGCTTGCGAACT���������������������������
GCTT – 3'

ACE (I/D)
eNOS3 (4В/4А)
BDKRB2 I/D

VEGF (-634G/C)

Продукт экспрессии гена АСЕ включён в мембраны многих органов и имеет внутри- и внеклеточные области (домены) [40, 43]. Ген АСЕ находится в
q23.3- локусе 17-й хромосомы и содержит 26 экзонов. В 16-м интроне встречается делеция Alu-повтора 287 п. н. Полиморфизм по данному локусу носит
название инсерционно-делеционный (I/D) [6, 8]. Наличие аллеля с делецией
ассоциировано с более высоким уровнем экспрессии гена АСЕ и более высокой
активностью ангиотензинконвертирующего фермента [26, 49, 55]. К настоящему времени накоплено множество данных об ассоциации полиморфизма
аллеля D гена АСЕ с риском развития инфаркта миокарда, артериальной гипертензии, гипертрофической кардиомиопатии, ожирения, заболеваний почек
и сосудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа, в том числе у спортсменов [7, 8]. АСЕ – наиболее изучаемый ген в генетике физической активности.
С аллелем I гена АСЕ связывают предрасположенность человека к успешным
занятиям видами спорта, направленными на развитие выносливости и устойчивости к гипоксии в условиях высокогорья. Однако, по мнению И. В. Астратенковой [15], вклад наблюдаемого полиморфизма по гену АСЕ в устойчивость
к гипоксии не является определяющим.
Также, к генам, детерминирующим факторы адаптации сердечно-сосудистой
системы к гипоксии относят ген эндотелиальной NO-синтазы (eNOS3). В гене
eNOS3 человека (локализация: 7q36) обнаружено более 300 полиморфизмов,
среди которых наибольший интерес в рамках генетики физической актив73
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ности представляют: полиморфизм Glu298Asp (rs1799983 G/T) в экзоне 7;
микросателлитные повторы (СА)n в интроне 13 и 27 п. н. повторы в интроне
4 (4В/4А: 4В – 5 повторяющихся фрагментов 27 п. н., 4А – 4 повторяющихся
фрагмента 27 п. н.) [8]. eNOS3 298Asp аллель ассоциирован с низкой активностью эндотелиальной NO-синтазы (в связи с быстрой деградацией белка),
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и высоким уровнем сердечного выброса при выполнении физических нагрузок средней интенсивности [6, 8]. Кроме того, у носителей Glu298 аллеля в большей степени снижается
диастолическое артериальное давление в результате 20-недельных тренировок
аэробной направленности [8]. S. J. Saunders с соавторами [67] изучал распределение генотипов по всем вышеперечисленным полиморфизмам гена eNOS3
у элитных стайеров и в контрольной выборке. Была показана более высокая
частота встречаемости наиболее распространённого аллеля (164 п. н.), содержащего (СА)n-повтор у стайеров, по сравнению с контрольной группой. Что
касается изучения 4В/4А полиморфизма гена eNOS3 в группах российских
спортсменов, то здесь наблюдаются некоторые противоречия [6, 8]. По данным
исследований [16], редкий eNOS3 4А-аллель ассоциируется с риском развития
ишемической болезни сердца, высоким артериальным давлением у индивидов,
ведущих малоподвижный образ жизни, и является неблагоприятным для долгосрочной адаптации человека в условиях высокогорья [8].
Особое внимание при исследовании генетической детерминации устойчивости к гипоксии уделяют гену рецептора брадикинина (BDKRB2) и отмечают
его важную роль в адаптации организма человека к данному фактору [8, 11, 33].
Брадикинин – это полипептид из группы кининов, образующихся при активации калликреин-кининовой системы крови. Брадикинин снижает сосудистый
тонус, усиливает проницаемость капилляров, способствует сокращению гладкой мускулатуры бронхов и других органов. Он повышает ударный объём желудочков сердца, защищает клетки миокарда от ишемии, участвует в процессах репарации и обладает инсулиноподобным действием, стимулируя захват
глюкозы периферическими тканями, модулирует передачу нервных импульсов
в центральную и периферическую нервную систему [8, 13]. Этот полипептид
опосредует своё действие через рецепторы b1 и b2 – члены суперсемейства
рецепторов, сопряжённых с G-белком. Брадикининовый рецептор b2 – один
из основных медиаторов эффекта брадикинина; экспрессируется в различных
органах и тканях, в том числе и в эндотелии. Данный рецептор кодирует
ген BDKRB2 (локализация: 14q32.1-q32.2). В первом экзоне гена обнаружен
инсерционно-делеционный полиморфизм, который является функциональным
и изучается генетиками [8]. С отсутствием вставки связывают высокую
экспрессию гена, а значит, более выраженный сосудорасширяющий эффект.
Частота генотипа (-9/-9) по гену BDKRB2 в европейской популяции составляет 24,4 % [8]. В группе элитных российских стайеров эта частота значимо
выше – 39,1 % [8]. Кроме того, было установлено, что наличие BDKRB2 (-9/-9)
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генотипа давало преимущество элитным гребцам-байдарочникам в заезде на
1000 м во время соревнований (приплывали на 5 с раньше носителей +9/+9
генотипа) [8]. С другой стороны, BDKRB2+9-аллель ассоциируется с риском
развития гиперплазии миокарда левого желудочка у российских спортсменов и
британских рекрутов в ответ на 10-недельные физические нагрузки [8]. Предполагают, что -9-аллель гена BDKRB2 ассоциирован с высокой физической работоспособностью [8].
К генам, детерминирующим систему транспорта кислорода, относят
ген эритропоэтина (EPO) [11, 16, 17]. Эритропоэтин – основной регулятор
эритропоэза – стимулирует образование эритроцитов из поздних клетокпредшественников и повышает выход ретикулоцитов из костного мозга.
Гликопротеидный гормон – эритропоэтин – у взрослых вырабатывается,
главным образом, почками. Продукция эритропоэтина зависит, главным образом, от соотношения между потребностями тканей в кислороде и его доставкой:
почки и печень секретируют эритропоэтин в ответ на гипоксию [8]. В 1984 г.
было впервые проведено клонирование кДНК эритропоэтина при использовании клеток почечной карциномы человека, продуцирующей эритропоэтин
[26]. Ген эритропоэтина EPO локализован на хромосоме 07q21 и имеет длину
около 3 тыс. п. н. Он состоит из 5 экзонов и 4 интронов. Ген кодирует белок,
состоящий из 193 аминокислотных остатков. В 5'-фланкирующей области гена
эритропоэтина человека (по крайней мере, на протяжении ближайших к кодирующей части гена 565 п. н.) не выявлено никаких промоторных элементов
типа ТАТА-бокса, ССААТ-бокса и консенсусной последовательности в районе
100 п. н., которые характерны для многих эукариотических генов [66]. При
сравнительном анализе последовательностей генов эритропоэтина человека и
мыши было показано, что эти гены высоко консервативны в кодирующей части
и определяют 80 % гомологии на уровне аминокислотной последовательности,
однако длина и последовательность интронов не являются консервативными
[66]. Исключение составляет первый интрон, который умеренно консервативен
у всех видов, как по длине, так и по нуклеотидной последовательности [66].
Этот факт позволяет предположить, что первый интрон гена эритропоэтина
содержит последовательности, участвующие в регуляции экспрессии гена.
Небольшие консервативные участки выявлены и в 5'-фланкирующей области гена [66]. До тех пор, пока не нарушена оксигенация тканей, концентрация
эритропоэтина, так же, как и объём циркулирующих эритроцитов, остаётся постоянной.
В условиях гипоксии количество циркулирующего в плазме эритропоэтина
возрастает примерно в 1 000 раз и достигает 5–30 ед./мл [8]. В ответ на снижение кислорода фактор, индуцируемый гипоксией (HIF-1a), активирует
выработку эритропоэтина. Стимулируют биосинтез эритропоэтина также некоторые гормоны гипоталамо-гипофизарной системы: тироидные и
некоторые стероидные гормоны. У здоровых людей уровень эритропоэтина в
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плазме варьирует в пределах 0,01–0,03 МЕ/мкл [8]. Запасов эритропоэтина в
организме человека не обнаружено. Уровень гормона в сыворотке низкий, но
относительно стабильный. Следует отметить, что, например, редкие мутации
в гене EPOR ассоциированы с семейным эритроцитозом, одним из проявлений
которого является высокий уровень гемоглобина [8]. Так, один из носителей
мутации в гене EPOR, мужчина (Eero Antero Mantyranta) c самого рождения
имел высокий гемоглобин (от 200 г/л и выше) и стал многократным олимпийским чемпионом и чемпионом мира по лыжным гонкам (1960–1966 гг.) [8].
Было показано, что 185 п. н.-аллель в группе элитных стайеров встречается в
3,5 раза чаще, чем в контрольной группе [8].
Среди генов роста эндотелия сосудов особое внимание уделяют ингибитору
активатора плазминогена 1 (PAI-1) и гену сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) [19, 51]. Это связано с тем, что повышение выносливости
вследствие систематических аэробных нагрузок обусловлено множеством реакций в ответ на тренировочный стимул. К таким реакциям относится увеличение числа капилляров вокруг каждого мышечного волокна, что приводит к
улучшению газо- и теплообмена, ускорению выведения продуктов распада и
обмена питательных веществ между кровью и работающими мышечными волокнами. К одним из основных факторов, влияющих на рост сосудов, относится фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), экспрессия которого существенно увеличивается при физических нагрузках аэробного характера [50, 51].
VEGF – это гликопротеин, связывающийся с клетками кровеносных и лимфатических сосудов и стимулирующий их пролиферацию. Также он способствует росту мышечных волокон и защищает миогенные клетки от апоптоза. Ген,
кодирующий VEGF, расположен на коротком плече 6-й хромосомы (6р12) и
состоит из 8-и экзонов [8, 48]. Известны 4 основные изоформы гена VEGF с полиморфизмом в промоторной (регуляторной) области. Так, замена гуанина на
цитозин в положении 634 (полиморфизм rs2010963 G/C) приводит к усилению
активности гена и соответственно обусловливает индивидуальные различия в
уровне экспрессии. Как указано (8), что полиморфизм G-634C в гене VEGF ассоциируется с повышенной физической работоспособностью и играет важную
роль в спортивном отборе.
Таким образом, представленные данные отражают основные молекулярногенетические механизмы адаптации к гипоксии у спортсменов. Выделены
известные на сегодняшний день полиморфизмы генов, отвечающих за эти
процессы. Среди молекулярно-генетических маркеров адаптации организма
человека к гипоксии выделен основной ген HIF-1A, который активируется при
наступлении гипоксии. Продукт этого гена, в свою очередь, активирует гены,
детерминирующие факторы адаптации сердечно-сосудистой системы к гипоксии, гены роста эндотелия сосудов, а также гены, детерминирующие систему
транспорта кислорода и углеводно-жировой обмен.
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Заключение
Анализ данных литературы показал, что молекулярные и генетические
механизмы процесса адаптации к гипоксии у человека активно изучаются в
настоящее время. Классификация гипоксии построена на причинах, которые
её вызывают. Таким образом, различают субстратную, ферментную и токсическую виды гипоксии. Выделены молекулярно-генетические маркеры,
ассоциированные с физиолого-биохимическими состояниями организма человека, приводящими к повышенной адаптации к гипоксии. Среди них основное место занимает ген HIF-1A, активируемый при наступлении гипоксии.
Продукт этого гена вызывает экспрессию генов ACE, eNOS3, PAI-1, BDKRB2,
EPO, VEGF и ENDT1, играющих важную роль в адаптации к гипоксии. Так
как наступление состояния гипоксии различной степени выраженности характерно для физической деятельности, сопряжённой с занятиями спортом,
становится крайне важным определить особенности адаптации к гипоксии и
наследственный потенциал спортсменов. Проведен анализ данных исследований с участием высококвалифицированных спортсменов с целью выявления
молекулярно-генетических маркеров адаптации к гипоксии. Проводится работа по использованию и внедрению молекулярно-генетического тестирования,
направленного на выявление индивидов с наиболее благоприятными генотипами для занятий профессиональным спортом.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ АДАПТАЦІЇ
ДО ГІПОКСІЇ У СПОРТСМЕНІВ
Резюме
Систематизовані дані про гени, кодуючі білки та транскрипційні фактори,
які беруть участь в реакціях організму людини у відповідь на гіпоксію. Наведено найбільш інформативні молекулярно-генетичні маркери, які допомагають диференціювати різні рівні адаптації людини до гіпоксії. Обговорюється
можливість застосування молекулярно-генетичних маркерів адаптації до
гіпоксії у професійному відборі майбутніх спортсменів.
Ключові слова: гіпоксія, адаптація, спортсмени, молекулярно-генетичні маркери.
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MOLECULAR MARKERS TO HYPOXIA IN SPORTSMEN
Summary
Systematized the data about the molecular mechanisms of hypoxia in athletes
are systematized. The most informative molecular genetic markers that help to
differentiate the different levels of human adaptation to hypoxia are found. Discussed
the possibility of the prospects of using molecular genetic markers of adaptation to
hypoxia in the professional selection of future athletes.
Key words: hypoxia, adaptation, athletes, molecular genetic markers.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕНОТИПІВ ТА АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ
СОРТІВ ВИНОГРАДУ СЄВЄРНИЙ, ОДЕСЬКИЙ СТІЙКИЙ
ТА ДЕКОРАТИВНИЙ
Отримано алельні профілі дев’яти мікросателітних локусів (VVS2,
VVMD5, VVMD7, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32, ZAG79 та
ZAG62) для шести сортів винограду селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова».
Аналіз мікросателітних характеристик сортів-нащадків використаний для
реконструкції генотипів батьківських сортів Сєвєрний, Одеський стійкий та
Декоративний. Підтверджено стосунки «нащадок-батьківський сорт» для
сортів Одеський стійкий-Бабяска негре та Декоративний-Сєвєрний.
Ключові слова: генотип, алель, мікросателітний аналіз, виноград, V. vinifera L.

Ефективність процесу гібридизації в програмах селекції винограду залежить від ступеню «різноякісності» батьківських форм. На фенотиповому рівні
різноякісність виражається у контрастності ознак, за якими ведеться добір. На
рівні спадкового матеріалу вона проявляється в гетерозиготності локусів, що
відповідають за прояв ознак.
Залежність фенотипового прояву ознак від умов навколишнього середовища [7, 10, 12], а також доступність надійних інструментів аналізу на рівні
послідовностей ДНК зумовлюють вибір дослідників на користь молекулярногенетичних методів оцінки батьківських форм.
В останні десятиліття завдяки кодомінантній природі успадкування, значному рівню поліморфізму та відтворюваності результатів, що надає можливість для порівняння результатів між лабораторіями, мікросателітні послідовності або SSR (з англ. Simple Sequences Repeats – послідовності простих
повторів) стали найбільш поширеним інструментом для ідентифікації організмів, аналізу походження, ревізій колекцій, популяційно-генетичних дослід
жень тощо [7, 8, 10 ].
Безумовною перевагою використання такого інструменту є одноразове
отримання даних в результаті ідентифікації та можливість їх використання на
усіх вищезазначених напрямках досліджень.
Ідентифікація батьківських пар за набором мікросателітних маркерів надає
можливість оцінити ступінь гетерозиготності їх спадкового матеріалу, визна82
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чити генетичну спорідненість даних сортів та в подальшому підтвердити походження гібридних форм даної комбінації схрещування.
Крім того, дані мікросателітних профілів нащадків дозволяють визначити
генотипи батьківських сортів, навіть за умов їх фізичної відсутності у насадженнях.
Метою роботи була ідентифікація генотипів деяких сортів-нащадків за
дев’ятьма мікросателітними локусами, відтворення генотипів батьківських
сортів Сєвєрний (Северный), Одеський стійкий та Декоративний та аналіз їх
походження.
Матеріали та методи досліджень
Рослинний матеріал, представлений сортами винограду V. vinifera L. Мускат
гамбурзький, Овідіопольський, Огоньок таїровський, Смєна, Ланка та Етюд,
був люб’язно наданий відділом селекції, генетики та ампелографії Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» (далі ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова»).
Виділення та оцінку якості ДНК, ПЛР за мікросателітними локусами (VVS2,
ZAG62, VVMD7, VVMD27, VVMD5, VVMD25, VVMD28, ZAG79, VVMD32) та
фрагментний аналіз проводили за методикою, опублікованою в попередніх роботах [3, 4]. Сорти Каберне, Совіньон та Шардоне були використані як еталонні.
Для реконструювання генотипів та аналізу походження сортів Сєвєрний,
Одеський стійкий та Декоративний, мікросателітні профілі сортів Малєнгр
ранній [6, 11], Фіолетовий ранній [1], Бєрєкє [1], Самал [1], Іллійський [1],
Рупестрис дю Ло [6], Бабяска нягре [6], Датьє де Сен Вальє [6] та Сапераві
[6] були залучені з відкритих літературних джерел, а генотипи сортів 40 лєт
Октября [3], Голубок [3], Іллічівський ранній [3] та Рубін таїровський [4] були
виявлені в наших попередніх дослідженнях.
Результати досліджень та їх обговорення
Сорти Сєвєрний, Одеський стійкий та Декоративний відсутні в ампелографічних колекціях сортів та насадженнях винограду на території материкової
України і отримання матеріалу (сорти Сєвєрний та Декоративний) з установиоригінатора (інститут Виноградарства і виноробства ім. Я. І. Потапенка, м. Новочеркаськ, Росія) та ампелографічної колекції сортів Національного інституту
винограду і вина «Магарач» наразі неможливе. Таким чином, реконструювання генотипів даних сортів надає змогу отримати алельні характеристики для
використання в окремих напрямках дослідження винограду.
Сорт Сєвєрний (синонім Сєвєрний мускат 7) – це столовий, морозостійкий, з
дуже ранніми строками дозрівання сорт винограду [2]. Виведений у 1936 році,
Сєвєрний активно використовувався в процесі створення нових сортів у колишньому СРСР (понад 30 сортів-нащадків) та деяких країнах нині Європейського
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союзу – Чеській республіці (сорт Амос), Угорщині (сорт Галубок) та Німеччині (сорти Гайзенхайм 6493, Гайзенхайм 6493-2, Гайзенхайм 6493-3). За даними
Європейського каталогу сортів Vivc [11] Сєвєрний є батьківським сортом для
38 сортів. Слід відмітити, що Vivc наразі є найбільшою, але ще не завершеною
базою даних, тому сортів-нащадків Северного може бути значно більше, беручи
до уваги той факт, що він входить до складу [11] колекцій наукових установ Австралії, Австрії, Болгарії, Канади, Німеччини, Грузії, Росії та США.
В ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» сорт Сєвєрний був залучений до комбінацій
схрещування, за результатами яких були отримані сорти Голубок, Іллічівський
ранній та Овідіопольський.
Для реконструкції генотипу сорту Сєвєрний були використані алельні характеристики сортів Голубок, Фіолетовий ранній, Бєрєкє та Самал (табл. 1).
Алельний склад восьми локусів (VVS2, ZAG62, ZAG79, VVMD7, VVMD25,
VVMD27, VVMD28 та VVMD32) був відновлений повністю. У локусі VVMD5
всі шість нащадків сорту Сєвєрний (табл. 1, 2) успадкували алель 239 п. о.,
тому цілком ймовірно, що він є гомозиготним за цим локусом.
За результатами реконструкції генотипу сорту Сєвєрний була зроблена
спроба проаналізувати його походження.
За доступною інформацією [2, 11] cорт Сєвєрний був отриманий у 1936 р. в
результаті гібридизації Сєянєц Маллєнгра х Виноград амурський (V. amurensis
Ruprecht).
В літературних джерелах нами були виявлені алельні характеристики лише
прабатьківського для сорту Сєвєрний та батьківського для сорту Сєянєц Маллєнгра – сорту Малєнгр ранній, який показав три однакових алелів із сортом
Сєвєрний у восьми проаналізованих локусах (дані не наведені). Враховуючи
непрямі батьківські стосунки, можливість високої гетерозиготності сорту Сєянєц Маллєнгра та невелику кількість досліджених локусів такий результат
може бути цілком ймовірним.
За даними [5] вид Виноград амурський є досить поліморфним і ряд його
представників активно використовувався в селекційних процесах на початку
ХХ ст.
Так, дослідники на чолі з Riaz S. [9] у 2013 р. проаналізували за допомогою
мікросателітних маркерів вибірку з 380 сортів та виявили сім різних генотипів
V. amurensis, жоден з яких не показав необхідних 50 % однакових алелів із сортом Сєвєрний.
Таким чином наразі не можливо достеменно встановити походження сорту Сєвєрний.
Білоягідний винний сорт Одеський стійкий є міжвидовим гібридом із високою стійкістю до низьких температур та мілдью [2, 11]. Європейський каталог
сортів Вітіс надає інформацію щодо існування трьох сортів-нащадків (Іллічівський ранній, Овідіопольський та Рубін таїровський) і входження сорту Одеський стійкий до колекцій наукових установ Болгарії та Молдови.
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137

♀ Мускат гамбурзький

145

♀ Ілійський

147
137

137
131

Самал

Сєвєрний (відтворений)

186

196

196

190

186

188

186

190

206

206

206

196

188

194

190

190

ZAG62

243

249

249

241

243

249

241

241

249

259

259

259

251

251

243

241

VVMD7

178

180

180

186

176

176

178

178

180

189

189

189

178

182

180

178

VVMD27

239

239

229

229

235

235

239

241

-

243

239

243

239

241

249

249

VVMD5

240

244

240

244

240

252

240

242

258

258

258

258

258

258

242

244

VVMD25

258

258

258

246

258

258

258

246

262

262

262

262

262

258

262

262

ZAG79

240

240

242

252

242

274

242

254

242

274

274

274

274

274

274

274

VVMD32

240*

-

-

-

-

242

250

234

258

-

-

-

-

250

258

250

VVMD28

Примітка: * – розмір алеля був визначений в результаті реконструкції генотипу Одеський стійкий; у сортів-нащадків виділеним шрифтом
відмічені алелі, успадковані від сорту Сєвєрний.
В усіх таблицях курсивом позначено назву сорту, генотип якої реконструюється; алельні характеристики сортів за мікросателітними локусами наведені у п.о.

145

131

147

151

151

135

147

Бєрєкє

♂ Сєвєрний

131

Фіолетовий ранній

Сєвєрний

131

135

VVS2

Голубок

♂ Сєвєрний

♀ 40 лет Октября

Сорти/локуси

Розміри мікросателітних послідовностей (п. н.) у нащадків сорту Сєвєрний
та ймовірний генотип сорту Сєвєрний за зазначеними маркерами

Таблиця 1
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85

86
145

Одеський стійкий
125
(відтворений)
190

190

-

190

186

186

ZAG62

-

190

-

206

190

206

245

245

-

245

243

243

VVMD7

-

245

-

249

245

249

-

-

180 191 241

186 191 235

-

178 180 239

180 191 239

-

-

241

-

241

241

VVMD5

178 180 239

VVMD27
-

ZAG79

VVMD32

258 258 262 240 242

VVMD28

-

-

-

-

-

-

-

252

-

240 250 248 260 252 274

252 258 240 240 248 264 258 274

-

252 258 240 250 258 260 240 252

252 258 250 258 248 258 242 274

240 258

VVMD25

Таблиця 2

Примітка: дефісом позначено відсутні алельні характеристики; у сортів-нащадків виділеним шрифтом відмічені алелі, успадковані від сорту
Сєвєрний. відмічені алелі, успадковані від сорту Одеський стійкий

147

-

127

Рубін таїровський

♀ Одеський
стійкий

-

131

127

Овідіопольський

♂ Варусет

145

137

137

131

VVS2

Ілічівський ранній

♂ Одеський
стійкий

♀ Сєвєрний
(відтворений)

Сорти/локуси

Відтворення алельного складу генотипу сорту Одеський стійкий
за алельними характеристиками (п.н.) його нащадків
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190

190

145

145

198

139

–

204

198

ZAG62

245

251

259

–

255

263

VVMD7

180

178

202

191

191

204

VVMD27

Примітка: жирним відмічені спільні з сортом Одеський стійкий алелі.

(відтворений)
125

145

Бабяска нягре

Одеський стійкий

139

VVS2

Рупестрис дю Ло

Сорти/локуси

241

239

239

–

241

271

VVMD5

252

252

240

–

258

240

VVMD25

Аналіз походження сорту Одеський стійкий

240

234

226

250

240

248

VVMD28

248

–

262

260

262

266

ZAG79

252

258

238

274

274

240

VVMD32

Таблиця 3
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При реконструюванні генотипу Одеський стійкий було визначено повний
алельний склад лише п’яти локусів (табл. 2) через невелику кількість його
сортів-нащадків, обмежену інформативність генотипу сорту Сєвєрний та відсутність мікросателітних профілів сорту Варусет.
За локусами ZAG62, VVMD7 та VVMD5 всі нащадки Одеського стійкого
успадкували лише алелі 190 п. о., 245 п. о. та 241 п. о., відповідно. Можливо
дані локуси є гомозиготними.
Рубін таїровський у локусі VVMD28 показав два алеля 240 п. о., тобто один
з них був отриманий від сорту Одеський стійкий. Генотип Овідіопольського, що є нащадком Одеського стійкого, виявив алелі розмірами 240 та 250 п.
о. Алель 250 п. о. був успадкований від сорту Одеський стійкий, відповідно,
алель 240 п. о. – від сорту Сєвєрний.
В селекційних записах, а також деяких відкритих інформаційних джерелах
[2, 11] вказано походження сорту Одеський стійкий від гібридизаційної пари
Бабяска нягре – Рупестрис дю Ло.
Сорт Одеський стійкий виявив однакові алелі в усіх 7 досліджених локусах
(табл. 3) із сортом Бабяска нягре та жодного – із генотипом Рупестріс дю Ло.
Таким чином, можна говорити про відсутність родинних зв’язків між сортами
Одеський стійкий та Рупестрис дю Ло.
Столовий сорт раннього строку дозрівання Декоративний був виведений у
колишньому СРСР та активно залучався до гібридизаційного процесу в ННЦ
«ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». За інформацією Vivc сорт не є дуже поширеним та
наразі входить до колекцій сортів наукових установ України, США та Росії. В
якості нащадків показні лише сорти Ланка та Смєна. Проте в колекції сортів
винограду ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» існують ще два сорти-нащадки Декоративного – це Огоньок таїровський та Етюд. Всі чотири сорти походять від
однієї гібридизаційної пари – Декоративний х Датьє де Сен Вальє.
Мікросателітний аналіз сортів-нащадків та залучення алельних характеристик Датьє де Сен Вальє, надали можливість більш повного, у порівнянні з попереднім сортом, відтворення генотипу сорту Декоративний (табл. 4).
Так для восьми локусів (VVS2, ZAG62, VVMD5, VVMD7, VVMD27,
VVMD28, ZAG79, VVMD32) були відтворені повні генотипи, в локусі VVMD25
був визначений один алель (табл. 4).
Вважається [2, 11], що сорт Декоративний є результатом схрещування сортів Сапєраві та Сєвєрний.
Реконструювання генотипу сорту Сєвєрний та залучення алельних характеристик сорту Сапєраві надало можливість проаналізувати ймовірне походження сорту Декоративний (табл. 5).
Порівняння алельних характеристик сортів Декоративний та Сєвєрний показало наявність однакових алелів у восьми з дев’яти досліджених локусів.
У локусі VVMD28 реконструйовані генотипи Декоративного (242:250) та Северного (240:258) показали розбіжність в одному алелі у 2 п.о, яка може бути
88

Таблиця 4

137
137
135
131

Огоньок таїровський

Смєна

Етюд

Декоративний
(відтворений)

186
186

145
145
186

188

145

145

190

188

135

137

190

196

188

190

196

196

ZAG62

243

243

243

245

245

251

245

253

251

251

253

253

VVMD7

176

176

178

178

176

182

178

182

186

186

186

186

VVMD27

241

241

239

239

241

231 239

231

239

239

239

239

VVMD5

–

244

258

258

244

244

258

258

258

258

258

258

VVMD25

ZAG62

VVMD7

VVMD27

239

131 145 186 190 243 245 176 178

231

–
–

240

243 242

VVMD5

131 137 186 206 243 249 176 180 239

135 147 190 202 241 241 186 189 227

VVS2

Примітка: виділеним шрифтом відмічені однакові із сортом Декоративний алелі.

♀ Сєвєрний
(відтворений)
Декоративний
(відтворений)

♂ Сапераві

Сорт/локуси

258

242

258 240

244 240

VVMD25

Аналіз походження сорту Декоративний

Примітка: у сортів-нащадків виділеним шрифтом відмічені алелі, успадковані від сорту Декоративний

131

135

VVS2

Ланка

♂ Декоративний

♀ Датье де сен Валье

Сорти/локуси

250

250

250

250

250

250

250

258

250

250

258

246

VVMD28

242

242

240

240

240

240

VVMD28

262

250

264

264

264

264

260

258

260

258

274

262 242

262 240

260

242

252

VVMD32

Таблиця 5

242

242

258

242

242

274

VVMD32

258

262 246

ZAG79

250

242

262

262

250

242

ZAG79

Мікросателітні послідовності нащадків сорту Декоративний та ймовірний генотип сорту Декоративний
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результатом точкової мутації сорту Декоративний або сорту Етюд, за яким відтворювався генотип Декоративного. Слід зауважити, що визначення алельних
розмірів з використанням капілярного електрофорезу мало три повторності,
результати яких показали генотип сорту Етюд у локусі VVMD28 – 242:250 п.о.
Сорт Сапєраві виявив відсутність однакових алелів у шести з дев’яти локусів, що дозволяє достеменно стверджувати про відсутність стосунків «нащадокбатьківський сорт» у сортів Сєвєрний та Сапєраві.
Висновки
1. Отримано алельні характеристики дев’яти мікросателітних локусів шести сортів винограду – Мускат гамбурзький, Овідіопольський, Огоньок
таїровський, Смєна, Ланка та Етюд.
2. Відтворено генотипи за мікросателітними локусами трьох важливих
батьківських сортів винограду – Сєвєрний, Одеський стійкий та Декоративний.
3. Встановлено походження сорту Одеський стійкий від сорту Бабяска нягре; сорт Рупестрис дю Ло відхилений в якості батьківського сорту.
4. Порівняння реконструйованого генотипу сорту Декоративний із генотипами ймовірних батьків підтвердило батьківство лише сорту Сєвєрний.
В подальшому отримані генотипи сортів Сєвєрний, Одеський стійкий та
Декоративний будуть використані для дослідження ідентичності за походженням інших їх сортів-нащадків та планування гібридизаційних схем з метою
підвищення ефективності селекційного процесу.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕНОТИПОВ И АНАЛИЗ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОРТОВ ВИНОГРАДА СЕВЕРНЫЙ,
ОДЕССКИЙ УСТОЙЧИВЫЙ И ДЕКОРАТИВНЫЙ
Резюме
Получены аллельные профили девяти микросателлитных локусов (VVS2,
VVMD5, VVMD7, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32, ZAG79 и ZAG62)
шести сортов винограда селекции ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова». Анализ
микросателлитных характеристик сортов-потомков был использован для реконструкции генотипов сортов родительских Северный, Одесский устойчивый
и Декоративный. Подтверждены отношения «потомок-родительский сорт» для
сортов Одесский устойчивый-Бабяска нягрэ и Декоративный-Северный.
Ключевые слова: генотип, аллель, микросателлитный анализ, виноград, Vitis
vinifera L.
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GENOTYPES RECONSTRUCTION AND PEDIGREE ANALYSIS
OF GRAPE VARIETIES SEVERNY, ODESSKIY USTOYCHIVIY
AND DEKORATIVNIY
Summary
Allelic profiles of nine microsatellite loci (VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD25,
VVMD27, VVMD28, VVMD32, ZAG79, ZAG62) for six grape varieties bred at
National Scientific Center “Tairov Institute of Viticulture and Winemaking” were
obtained. Microsatellite analysis offspring varieties allelic characteristics were used
for the reconstruction of genotypes varieties Severnyi, Odesskiy ustoychiviy and
Decorativniy. “Descendant-parent” relationships were confirmed for cultivars Odeskiy ustoychiviy-Babeasca neagra and Decorativniy-Severniy.
Key words: genotype, allele, microsatellite analysis, grapewine, Vitis vinifera L.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ФУНГИЦИДОВ
В КОРНЕВОЙ МЕРИСТЕМЕ ЯЧМЕНЯ
Изучали воздействие фунгицидов нового поколения Амистар Экстра и Альто
Супер на проростки ярового ячменя. Показано достоверное снижение всхожести семян всех сортов пропорционально концентрации препаратов фунгицидов. Наиболее чувствительным оказался сорт Гелиос, а наиболее толерантным – сорт Сталкер. Препарат Альто Супер меньше нарушал митоз в корневой
меристеме, чем препарат Амистар Экстра. Наименьшую частоту нормальных
анафаз продемонстрировали сорта Сталкер и Эней. Сорта различались по
спектру аномальных анафаз под воздействием фунгицидов. В корневой меристеме проростков сорта Эней преобладали клетки с отставаниями хромосом в
анафазе, а у сорта Сталкер – с мостами и с фрагментами. У других сортов это
зависело от сочетания сорта и препарата.
Ключевые слова: фунгициды, ячмень, всхожесть, корневая меристема, анафазный тест.

Пестициды широко используются в сельскохозяйственном производстве,
чтобы свести к минимуму потери от вредителей и болезней. Однако их применение связано со значительным риском для здоровья человека [12]. Широкое применение пестицидов привело ко многим побочным эффектам, включая
мутагенные и / или канцерогенные эффекты у растений, животных и человека [13]. Доказательства, накопленные в течение последних двух десятилетий,
показали, что многие из пестицидов имеют мутагенные эффекты и способны
индуцировать хромосомные аберрации или повреждение ДНК в клетках
разных организмов [8, 17, 24, 25]. Опасность пестицидов часто обусловлена
не непосредственным контактом с ними, а способностью пестицидов накапливаться в пище до токсического уровня [12]. В экспериментах in vitro [23] с лимфоцитами человека обнаружены мутагенные эффекты фунгицида T����������
�����������
hira������
m�����
(тетраметилтиурамдисульфид), при обработке в концентрациях, сопоставимых с
остаточными количествами, обнаруженными в некоторых фруктах и овощах
в Италии. В связи с этим, огромное внимание уделяется загрязнению окружающей среды пестицидами. Высшие растения представляют собой ценные
системы генетического анализа для скрининга и мониторинга загрязнителей
окружающей среды [14, 20]. Исследования генотоксичности пестицидов с применением модельных растений являются относительно недорогими, быстрыми
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и дают надежные результаты. Тест с использованием Allium сера L. широко
используется для оценки генетического риска интегрированных воздействий
различных химических веществ [7, 18, 31].
Не менее важной проблемой остается способность пестицидов, в частности фунгицидов, влиять на генетический аппарат объектов защиты –
обрабатываемых растений сельскохозяйственных культур [9]. В исследованиях, посвященных изучению цитогенетической активности фунгицидов
Витавакс (5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанил) и Топсин-Метил
70 ВП (тиофаиатметил) на растениях ячменя, обнаружены многочисленные нарушения структуры хроматид и хромосом в результате метафазного анализа
хромосомных аберраций в клетках корневой меристемы. Кроме того, выявлена
закономерность возрастания числа аберраций в зависимости от количества обработок и временного интервала между ними [22].
Цитогенетические эффекты фунгицидов выявлены также при изучении действия препаратов Нимрод (бупиримат) и Рибигон-4 (фeнapимoл) на клетки корневой меристемы Vicia faba. Обработка с использованием различных концентраций препаратов и экспозиций приводила к множественным хромосомным
нарушениям и имела генотоксический эффект. Среди аномалий наблюдались
клетки с отставаниями хромосом, двуядерные клетки, К-митозы, слипание хромосом. Выяснилось, что на частоту аберраций влияет не только концентрация
фунгицидов, но и продолжительность обработки препаратами [26]. Подобные
цитогенетические эффекты фунгицида Ridomil Gold Plus 42,5 WP (манкоцеб +
мефеноксам) были выявлены в корневой меристеме A. сера ����������������
L���������������
. Помимо снижения митотического индекса, с высокой частотой наблюдали слипание хромосом, отставания хромосом в анафазе и многополюсный митоз, а также нарушения конденсации хромосом и инактивацию веретена деления [28].
Появившиеся в последнее время фунгициды представляются производителями как менее вредные. В связи с этим, целью работы было изучение возможной
цитогенетической активности современных фунгицидов, зарегистрированных
для применения в Украине – Амистар Экстра и Альто Супер в отношении клеток корневой меристемы различных сортов ячменя.
Материалы и методы исследования
Материалом исследований служили сорта ярового ячменя Галактик, Эней,
Водограй, Сталкер и Гелиос, созданные в Селекционно-генетическом институте – Национальном центре семеноведения и сортоизучения.
Амистар Экстра и Альто Супер – системные комбинированные фунгициды
для защиты зерновых колосовых культур от комплекса болезней листьев и колоса. Большая часть действующих веществ поглощается ассимилирующими
частями растения в течение 1 часа и распространяется акропетально по ксилеме растения, с этого момента начинается воздействие препарата на возбудителя болезни. Действующие вещества препарата Амистар Экстра – азоксистро93
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бин + ципроконазол, 200 + 80 г/л. Класс опасности – 2. Действующие вещества
препарата Альто Супер – пропиконазол + ципроконазол, 250 + 80 г/л. Класс
опасности – 3. Запрещено применение фунгицидов в санитарной зоне вокруг
рыбохозяйственных водоемов [6].
Оценивали влияние препаратов на лабораторную всхожесть семян и на регулярность митоза в корневой меристеме проростков.
Лабораторную всхожесть оценивали, проращивая в чашках Петри по 20
семян в 5-ти кратной повторности для каждого варианта опыта. Для оценки
всхожести семена проращивали в растворах фунгицида в разбавлении 1 : 4, 1:
8 и 1 : 16 от рабочей концентрации препаратов. Концентрации рабочих растворов соответствуют соотношениям: 1,6 мл препарата Амистар Экстра на 10 мл
воды; 0,5 мл препарата Альто Супер на 10 мл воды [3]. В качестве контроля
использовали дистиллированную воду. Влияние препарата на корневую меристему оценивали при помощи анафазного метода [2]. Семена проращивали,
чередуя тепло и холод, фиксировали и окрашивали 1 % ацетокармином, для
цитологического анализа готовили давленные препараты. Статистическую обработку проводили в соответствии с критерием Стьюдента [4], а также используя двухфакторный дисперсионный анализ без повторений [5] после предварительного преобразования процентной оценки по формуле: ϕ = 2 arcsin p .
Результаты и обсуждение
В результате действия обоих препаратов на прорастающие семена ячменя
наблюдалось высоко достоверное снижение всхожести (Р≤0,001) семян всех
сортов, при этом, чем выше была концентрация препарата, тем сильнее угнеталось прорастание семян (табл. 1).
Таблица 1
Лабораторная всхожесть семян ярового ячменя при обработке фунгицидами
Сорт

Контроль

Фунгицид и варианты его разбавления
Амистар Экстра
Альто Супер
(азоксистробин + ципроконазол,
(пропиконазол + ципроконазол,
200 + 80 г/л)
250 + 80 г/л)
1: 16

1: 8

1: 4

1: 16

1: 8

1: 4

Галактик

97,0±1,7

27,0±4,4

19,0±3,9

11,0±3,1

26,0±4,4

18,0±3,8

11,0±3,1

Эней

96,0±2,0

32,0±4,7

23,0±4,2

12,0±3,2

35,0±4,8

27,0±4,4

19,0±3,9

Водограй

98,0±2,2

22,0±4,1

14,0±3,5

7,0±2,6

39,0±4,9

31,0±4,6

24,0±4,3

Сталкер

93,0±2,6

25,0±4,3

16,0±3,7

10,0±3,0

48,0±5,0

34,0±4,7

41,0±4,9

Гелиос

92,0±2,7

11,0±3,1

6,0±2,4

3,0±1,7

17,0±3,8

13,0±3,4

7,0±2,6
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Дисперсионный анализ оценки воздействия фунгицидов на прорастающие семена ячменя показал, что препарат Альто Супер действовал несколько
мягче, чем Амистар Экстра. Проявились также отличия сортов в реакции на
действие фунгицидных препаратов. В наименьшей степени снижалась всхожесть сорта Сталкер, сорта Водограй, Эней и Галактик продемонстрировали
промежуточные значения снижения всхожести семян, а в наибольшей степени
снизилась всхожесть семян сорта Гелиос (табл. 2).
Таблица 2
Дисперсионный анализ лабораторной всхожести семян ячменя
под воздействием фунгицидов Амистар Экстра и Альто Супер
SS

df

mS

F

Fтабл при
р≤0,01

Общее

16,28

34

–

–

–

Между сортами

0,84

4

0,21

10,50

4,22

Между препаратами

14,94

6

2,49

124,5

3,67

Остаточное

0,50

24

0,02

–

–

Варьирование

Различия во всхожести семян под воздействием фунгицидов может быть
обусловлено разной проницаемостью покровов зерновки и проростка или
функционированием ферментативных систем, которые обеспечивают разрушение проникающих токсических веществ. Однако важнейшим звеном механизма угнетения всхожести семян является подавление митотической активности
в результате воздействия пестицидов. В частности, при оценке воздействия
фунгицидов предыдущих поколений – Дитан (манкоцеб) и Denmart (S-4-test
butyl-benzyl N-3 pyridyle) – на корневую меристему А. сера выявлена их способность ингибировать митотическую активность меристематических клеток
более чем в два раза [9]. Снижение митотической активности зависит от дозы
препарата. Значение митотического индекса постепенно снижалось с увеличением концентрации фунгицидов и времени обработки. При этом препарат
Дитан ингибирует митоз не позднее начала профазы, в то время как Denmart
не влиял на частоту профаз, однако существенно снижал частоты анафаз и телофаз, что указывает на действие препарата на более поздних стадиях митоза.
Вероятно, действие последнего связано с влиянием на аппарат веретена, в то
время как применение первого препарата связано с подавлением синтеза ДНК.
Об ингбировании митоза в связи с действием на синтез ДНК сообщается в
ряде работ [11, 16]. В частности, уменьшение содержания 2с ДНК у A. сера
связывают со встраиванием фосфорорганических пестицидов и триазолов в
двойную спираль ДНК, в результате чего синтез ДНК подавляется [30]. Это
ингибирование может быть связано либо с блокированием стадии G1, что по95
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давляет подготовку к синтезу ДНК [10], или с блокированием стадии G2, что
препятствует вхождению клетки в митоз [26].
Для исследования цитогенетических последствий воздействия препаратов
Амистар Экстра и Альто Супер остановились на разведении 1 : 8 от рабочей концентрации препаратов. Это дало возможность получить достаточную
выборку для цитологического исследования и, вместе с тем, не очень сильно
снижало концентрацию действующего вещества.
Применение препаратов приводило к достоверному снижению частоты
нормальных анафаз (рис. 1а, табл. 3).

а

б

в

г

Рис. 1. Нормальная (а) аномальные анафазы. Объектив×40, окуляр ×10: б) анафаза с тремя
фрагментами; в) анафаза с двумя мостами; г) анафаза с мостом и фрагментами

Дисперсионный анализ показал, что различия достоверны как между вариантами обработки препаратами, так и между сортами. Частота нормальных
анафаз при обработке препаратом Альто Супер была более высокой, чем при
обработке Амистар Экстра. Наименьшую частоту нормальных анафаз продемонстрировали сорта Сталкер и Эней, у остальных трех сортов ячменя частота
нормальных анафаз была достоверно большей. Обращает на себя внимание,
что лучшая всхожесть семян была у сорта Сталкер, вероятно, поэтому была и
лучше выживаемость клеток с хромосомными аберрациями. Напротив, у сорта
Гелиос всхожесть семян была наименьшей, вместе с тем частота нормальных
анафаз у него была выше, чем у сортов Сталкер и Эней. Видимо, это связано с
более высокой степенью гибели клеток с хромосомными аберрациями (табл. 4).
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Таблица 3
Влияние обработки фунгицидами Амистар Экстра и Альто Супер на частоту (%)
возникновения хромосомных аберраций в корневой меристеме ячменя
Анафазы
Сорт

Галактик

Эней

Водограй

Сталкер

Гелиос

Вариант опыта

нормальные

с отставаниями
хромосом

с мостами

с фрагментами

Контроль, n=391

91,3+1,4

2,0+0,7

3,1+0,9

3,6+0,9

Амистар Экстра, n=385

64,9+2,4

15,6+1,8

7,2+1,3

12,2+1,7

Альто Супер, n=422

84,8+1,7

7,6+1,3

5,0+1,1

2,6+0,8

Контроль, n=412

82,5+1,9

8,5+1,4

6,3+1,2

2,7+0,8

Амистар Экстра, n=452

57,1+2,3

26,8+2,1

8,8+1,3

7,4+1,2

Альто Супер, n=376

61,2+2,5

20,7+2,1

12,5+1,7

5,6+1,2

Контроль, n=410

91,2+1,4

2,7+0,8

3,4+0,9

2,7+0,8

Амистар Экстра, n=431

79,4+2,1

13,5+1,6

4,4+1,0

2,8+0,8

Альто Супер, n=373

72,7+2,3

13,7+1,8

6,2+1,2

7,5+1,4

Контроль, n=382

90,3+1,5

2,9+0,9

4,5+1,1

2,4+0,8

Амистар Экстра, n=369

55,6+2,6

22,5+2,2

11,7+1,7

10,3+1,6

Альто Супер, n=393

54,2+2,5

16,5+1,9

14,8+1,8

14,5+1,8

Контроль, n=405

90,6+1,5

2,2+0,7

5,2+1,1

2,0+0,7

Амистар Экстра, n=431

61,5+2,3

16,9+1,8

11,1+1,5

10,4+1,5

Альто Супер, n=378

83,1+1,9

9,0+1,5

4,0+1,0

4,0+1,0

Как известно, основными группами аномалий митоза являются нарушения,
связанные с повреждением хромосом, митотического аппарата, а также нарушения цитотомии [1]. В нашем исследовании среди аномалий в анафазе митоза
наблюдали клетки с отстающими хромосомами (нарушение функции митотического аппарата), а также клетки с мостами и с фрагментами (следствие повреждения хромосом) (рис.1б-г).
Частота клеток с отстающими хромосомами колебалась от 13,5 до 26,8 % при
обработке фунгицидом Амистар Экстра и от 7,6 до 20,7 % при обработке Альто
Супер. Однако достоверных отличий между препаратами по частоте анафаз с
отставаниями хромосом не выявлено. Вместе с тем, в корневой меристеме проростков сорта Эней при обоих вариантах обработки наблюдалось наибольшее
97

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

количество клеток с отставаниями хромосом в анафазе. Аналогичная картина
наблюдалась и в отношении аномалий, связанных с хромосомными перестройками. Хотя не выявлено достоверных различий по суммарной частоте анафаз
с мостами и с фрагментами ни между препаратами, ни между сортами, однако
в корневой меристеме проростков сорта Сталкер наблюдалось максимальное
количество анафаз с мостами и с фрагментами.
Таблица 4
Дисперсионный анализ частоты нормальных анафаз в корневой меристеме
ячменя под воздействием фунгицидов Амистар Экстра и Альто Супер
SS

df

mS

F

Fтабл при
р≤0,05

Общее

1,615

14

–

–

–

Между сортами

0,327

4

0,082

2,56

3,475

Между препаратами

1,032

2

0,516

16,13

3,399

Остаточное

0,256

8

0,032

–

–

Варьирование

Выявлены также особенности реакции различных сортов на фунгициды. У
сортов Эней и Сталкер число анафаз с мостами и с фрагментами при обработке
обоими препаратами было сопоставимым. Сорта Гелиос и Галактик при обработке препаратом Амистар Экстра в корневой меристеме имели значительно больше анафаз с мостами и с фрагментами, чем при обработке препаратом
Альто Супер. Кроме того, у сорта Эней среди аномальных анафаз преобладали
клетки с отставаниями хромосом, в то время как у сорта Сталкер (при обработке фунгицидом Альто Супер) и у сортов Гелиос и Галактик (при обработке
фунгицидом Амистар Экстра) чаще наблюдали мосты и фрагменты.
Мутагенное действие пестицидов в целом и фунгицидов в частности, было
неоднократно подтверждено многочисленными исследованиями, которые проводились на меристеме ячменя [25, 29], лука [21, 27, 28], садовых бобов [19,
26], маша черного [15]. Результаты, полученные при изучении фунгицидных
препаратов нового поколения, согласуются с ранее опубликованными данными
о том, что в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия
фунгициды способны проявлять мутагенную активность, изменяя структуру
хромосом, а также течение митоза.
Выводы
1. Под воздействием исследованных фунгицидов высоко достоверно
(р≤0,01) и прямо пропорционально концентрации препаратов снижается всхожесть семян всех сортов. Наиболее чувствительным оказался сорт Гелиос
(при наибольшей концентрации препаратов всхожесть составляла 3,3–7,5 % от
контроля), а наиболее толерантным – сорт Сталкер (10,8–44,1 % от контроля).
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2. Препарат Альто Супер меньше нарушал митоз в корневой меристеме, чем
препарат Амистар Экстра. Наименьшую частоту нормальных анафаз продемонстрировали сорта Сталкер и Эней.
3. Сорта различались по спектру аномальных анафаз под воздействием фунгицидов. В корневой меристеме проростков сорта Эней преобладали клетки с
отставаниями хромосом в анафазе, а у сорта Сталкер – с мостами и с фрагментами. У других сортов это зависело от сочетания сорта и препарата.
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ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ ФУНГІЦИДІВ У КОРЕНЕВІЙ
МЕРИСТЕМІ ЯЧМЕНЮ
Резюме
Вивчали вплив фунгіцидів нового покоління Амістар Екстра і Альто Супер на
проростки ярого ячменю. Показано достовірне зниження схожості насіння всіх
сортів пропорційно концентрації препаратів фунгіцидів. Найбільш чутливим
виявився сорт Геліос, а найбільш толерантним – сорт Сталкер. Препарат Альто
Супер менше порушував мітоз у кореневій меристемі, ніж препарат Амістар
Екстра. Найменшу частоту нормальних анафаз продемонстрували сорти Сталкер і Еней. Сорти розрізнялися за спектром аномальних анафаз під впливом
фунгіцидів. У кореневій меристемі проростків сорту Еней переважали клітини
з відставаннями хромосом в анафазе, а у сорту Сталкер – з мостами і з фрагментами. У інших сортів це залежало від поєднання сорту і препарату.
Ключові слова: фунгіциди, ячмінь, схожість, коренева меристема, анафазний
тест.
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Department of Genetics and Molecular Biology,
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CYTOGENETIC EFFECTS OF FUNGICIDES IN ROOT
MERISTEM OF BARLEY
Summary
We studied the impact of fungicides a new generation of Amistar Extra`s and Alto
Super on plantlets of spring barley. It is shown reliable decrease germinating capacity of seeds all grades proportional to the concentration of preparations fungicides.
The most sensitive turned out to be cultivar Helios, and the most tolerant ������
–�����
cultivar Stalker. The drug is Alto Super less than the violated the mitosis in the root
meristem, than the drug Amistar Extra`s. The smallest the frequency of normal anaphases demonstrated the varieties Stalker and Eney. Sorts differed over the spectrum
of anomalous anaphases under the influence of fungicides. In the root meristem of
seedlings varieties Eney prevailed cells with a lag of chromosomes in anaphase,
and at varieties Stalker – with bridges and with fragments of. Do other varieties it
depended on the combination of varieties and of the drug.
Keywords: fungicides, barley, germination, root meristem, anaphase test.
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ВПЛИВ ХРОМОСОМИ ELYMUS SIBIRICUS НА АГРОНОМІЧНІ
ОЗНАКИ У ДИСОМНО-ДОПОВНЕНОЇ ЛІНІЇ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ
ПШЕНИЦІ
Оцінено відмінності між виділеною з сорту озимої м’якої пшениці «Обрій» чистою лінією та створеною на її базі дисомно-доповненою лінією «О27-2», що
несе чужинні ознаки стійкості до листової іржі та опушення листової пластинки від амфіплоїда Elytricum fertile. Визначено переважно негативний вплив
чужинної хромосоми на характеристики головного колосу (довжина, кількість
колосків та зерен, маса зерна), висоту рослин, кількість та масу зерна з підгонів.
Проте, стосовно таких ознак, як продуктивне кущення, довжина головного колоса, кількість колосків в головному колосі, маса зерна з головного колосу,
з підгонів і, в цілому, з рослини – зазначений вплив суттєво модифікується
умовами року. Доповнена лінія характеризувалася вищою масою тисячі зерен,
порівняно з рекурентною формою. Зазначена хромосома суттєво підвищує
стійкість рослин до листової іржі, проте ніяк не впливає на реакцію рослин
на ураження борошнистою росою, жовтою і стебловою іржею, септоріозом,
ВЖКЯ, до яких обидві лінії проявили сприйнятливість.
Ключові слова: Triticum aestivum L., Elytricum fertile, доповнені лінії, кількісні
ознаки.

Збагачення генофонду сучасних сортів м’якої пшениці шляхом інтрогресії
нових генів, що детермінують господарсько-корисні ознаки, від дикорослих
видів – це одна із задач прикладної генетики пшениці. Ефективність подальшого практичного використання інтрогресованих генів суттєво залежить від
розміру чужинного сегменту, зумовленого, значною мірою, дивергентністю
хромосом стороннього виду від хромосом пшениці. Тому, велика частка одержаного внаслідок віддаленої гібридизації експериментального матеріалу часто
наряду з позитивними ознаками, привнесеними в геном пшениці (головним
чином, стійкість до біотичних/абіотичних стресів), має багато недоліків, що
знижує результативність інтрогресивної селекції [17].
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Залучення видів з третього, за класифікацією E. R. Sears [18], генного пулу –
філогенетично найвіддаленіших від пшениці – видається найскладнішим, але
необхідним засобом інтрогресивної селекції у випадку, якщо вони мають потрібні господарсько-цінні гени. У цьому відношенні можливими джерелами
цінних ознак для пшениці традиційно вважаються, види з родів Agropyron
Gaertn (пирій) та Elymus L (пирійник), час використання яких в колишньому
СРСР і Канаді наближається уже до 100-річчя [2, 19]. Оскільки пирійник важко
схрещується з пшеницею, для подолання несумісності, а також стерильності
гібридів F1, доцільно залучати проміжні форми за його участю, зокрема амфідиплоїди з пшеницею, які об’єднують диплоїдні набори хромосом обох видів.
Однак амфідиплоїди, як відомо, не можна відразу використовувати в селекції,
через велику кількість небажаних ознак, зумовлених, зокрема, взаємодією між
чужинним і пшеничним геномами [8].
Для усунення проблем, пов’язаних з наявністю повного чужинного геному,
можна добавляти в комплемент пшениці окремі його хромосоми і створювати
доповнені лінії. У випадку повного відновлення пшеничного генофону сортудонора такі лінії можуть слугувати модельним об’єктом для напрацювання молекулярних методів ідентифікації і маркування чужинних хромосом, визначення їх впливу на агрономічні і кількісні ознаки, локалізації і картування чужинних морфологічних ознак та розробки алгоритмів генетичного аналізу якісних
ознак, що контролюються непарними хромосомами. При цьому присутність
інтактної чужинної хромосоми досить легко детектується рутинним ацетокарміновим методом [11]. Успішність же практичного використання тієї чи іншої
доповненої лінії залежить від трьох її властивостей: 1) цитологічної стабільності; 2) фертильності; 3) відсутності негативного впливу доповненої хромосоми на господарсько цінні ознаки (якість зерна, структура врожаю) [3].
Відомо, що опушення листа служить ефективним захистом пшениці від
приховано стеблових (шведська муха) і листогризучих (хлібні блішки, п’явиця)
шкідників [5]. Відомо також, що опушення – це ксероморфна ознака, притаманна рослинам сухих місцевостей, яка забезпечує стійкість до посухи шляхом
зниження інтенсивності транспірації і затримує рух гарячого повітря безпосередньо на поверхні опушених органів [10]. Опушені поверхні краще затримують вологу дощу і роси. Однак, останнє сприяє розвитку грибкових хвороб, навіть в сухих умовах вирощування. Тому, підвищувати посухостійкість пшениці
шляхом опушення її органів необхідно в комплексі зі стійкістю до хвороб [15].
Збудником бурої листової іржі пшениці є дводомний гриб Puccinia recondite
Rob. ex Desm. f. sp. tritici. Захворювання призводить до руйнування хлорофілу,
зменшення асиміляційної поверхні листків і передчасного їх засихання. У літературі констатується диференціація втрат урожаю зернових колосових культур
залежно від часу появи, умов року, інтенсивності навантаження та расового
складу хвороби [1, 6, 12]. Є багато даних, які свідчать про неможливість вирішення проблеми стійкості пшениці до іржі на основі одних лише міжсортових
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схрещувань. Тому виникає необхідність пошуку нових, більш ефективних методів. В літературі описано успішну передачу стійкості до жовтої, бурої та стеблової іржі пшениці від диких злаків шляхом перенесення хромосом [13, 14].
Мета даної роботи – визначення впливу хромосоми Elymus sibiricus, яка несе
гени стійкості до листової іржі та опушення листової пластинки на агрономічні
ознаки пшениці у дисомно-доповненої лінії озимої м’якої пшениці «О27-2».
Матеріал та методи дослідження
При виконанні роботи було використано чисту лінію, виділену методом багатократного індивідуального добору з сорту озимої м’якої пшениці «Обрій»
(2n=42, рис. 1 а) та одержану на її основі дисомно-доповнену лінію «О27-2»
(2n=44). Лінія «О27-2» була створена з метою інтрогресії в пшеницю чужинних ознак стійкості до листової іржі і опушення листової пластинки (фактор
стійкості до шкідників і посухостійкості). При створенні лінії «О27-2» в якості
материнського та в подальшому рекурентного компонента для схрещення використовували лінію «Обрій». В якості донора ознак використовували неповний
пшенично-елімусний амфідиплоїд (НПЕА) Elytricum fertile (згідно з наявним
родоводом – Triticum aestivum L., 2n = 42, AABBDD ´ Elymus sibiricus L., 2n =
28, StStHH), який був люб’язно наданий В. К. Симоненку д-ром R. Franke (ФРН)
під час наукового відрядження. Методом геномної in situ гібридизації (GISH)
д-ром Г. Федаком (Канада) установлено, що амфіплоїд має 42 хромосоми пшениці і 14 хромосом пирійника. При чому всі чужинні хромосоми належать до
одного геному (St) [G. Fedak�����������������������������������������������
, 2000 особисте повідомлення]. Таким чином, геномна формула НПЕА Elytricum fertile має вигляд 2n=8x=56, AABBDDStSt).
Виконувалась серія насичувань до ВС8 під перманентним цитологічним,
фітопатологічним і фенотиповим контролем. При кожному схрещенні добирались рослини (2n=43; 21wII+1eI) з вище вказаними ознаками (рис. 1 б). При
цьому було доказано, що досліджувані ознаки некротичної стійкості до листової іржі і сильного опушення верхньої поверхні листової пластинки контролюються локалізованими в одній хромосомі St геному E. sibiricus генами Lre та
Hle, відповідно, і можуть слугувати її фенотипічними маркерами. Насичування
проводилось від індивідуальної рослини 27-94 (ВС1 («Обрій» х Elytricum�����
����
fer�
tile) х «Обрій») з максимальним проявом чужинних ознак. Під час насичувань
частота передачі доповненої чужинної хромосоми через яйцеклітину (22,7 % –
в середньому; з варіацією по роках – 7,0–28,6 %) і з пилком (4,8 % – в середньому; з варіацією по роках – 0–10,7 %) була занижена. Навесні 2003 р., відразу
після чергового бекросу без самозапилення за рахунок нерозходження чужинної хромосоми в АII з подальшим відходженням обох її хроматид до складу
одного ядра тетрад отримана одна рослина ВС8 (2п=44; 22II) з результативними чужинними ознаками (рис. 1 в). Ця рослина стала засновником дисомнодоповненої лінії «О27-2» [9].
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Рис. 1. Хромосомні пластинки на стадії МІ мейозу у досліджених
гібридних та контрольних рослин (590×): а) рослина сорту «Обрій» без чужинних ознак
(2n=42; 21II); б) моносомно-доповнена рослина ВС7 з опушенням листа та стійкістю
до листової іржі (2n=43; 21II + 1I); в) дисомно-доповнена рослина ВС8
з опушенням листа та стійкістю до листової іржі (2n=44; 22II)

Польові спостереження проводили протягом 2013–2014 рр. Матеріал сіявся
2-рядковими ділянками широкорядним способом ручною саджалкою на полі
відділу загальної та молекулярної генетики СГІ – НЦНС. Довжина рядка 1,1 м,
з міжряддям 30 см і відстанню між рослинами 5 см. Агротехніка загальноприйнята для насінницьких посівів зони Півдня України, попередник – чорний пар,
ранньовесняне підживлення по таломерзлому ґрунту – аміачна селітра (з розрахунку – N 30 кг/га д.р.). Догляд за посівами та збирання врожаю проводили
вручну.
Визначали наступні ознаки: «висота рослини» (ВР, см), «продуктивне кущення різних ярусів» (ПК1, ПК2, ПК3), «довжина головного колоса» (ДГК, см),
«кількість колосків у головному колосі» (ККК, шт.), «кількість фертильних колосків» (КФК, шт.), «кількість зерен у головному колосі» (ЗК, шт.), «маса зерна з головного колосу» (МЗК, г), «кількість зерен з підгонів» (ЗП, шт.), «маса
зерна з підгонів» (МЗП, г), «кількість зерен з рослини» (ЗР, шт.), «маса зерна
з рослини» (МЗР, г), «маса тисячі зерен» (МТЗ), «маса тисячі зерен з головного колосу» (МТЗГ), «маса тисячі зерен з підгонів» (МТЗП), «щільність колоса» (ЩК), «кількість стерильних колосків» (КСК), «кількість зерен з колоса»
(ЗКк).
Фітопатологічну оцінку проводили в польових умовах на фоні природних епіфітотій та штучному інфекційному фоні борошнистої роси (Blumeria
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graminis (DC) Speer f. sp. tritici March.), листової (Puccinia recondite Rob. ex
Desm. f. sp. tritici Eriks. and Henn.), жовтої (Puccinia striiformis West.)��������
та стеблової (Puccinia graminis f. sp. tritici Pers.) іржі, септоріозу (Septoria tritici Rob.
ex Desm.)�������������������������������������������������������������������
та ВЖКЯ (вірусу жовтої карликовості ячменю). Ступінь стійкості дорослих рослин оцінювали по 9-бальній інтегральній шкалі, де 9 балів означає
дуже високий рівень стійкості: ураження рослин відсутнє, 1 бал – дуже висока
сприйнятливість – ураження рослин – 100 % і т. д. [7].
Для оцінки вірогідності отриманих результатів, статистичне опрацювання
результатів дослідження проводили методом двофакторного дисперсійного
аналізу за програмою ��������������������������������������������������������
Statistica ���������������������������������������������
8. При цьому застосовувалась модель з вільними градаціями факторів «Рік» (як умови) і «Лінія». Вірогідність різниці між середніми значеннями визначали за допомогою найменшої істотної різниці (НІР)
та довірчого інтервалу 95 % рівня значимості [4]. Позначення маркерних ознак
в таблицях і тексті наведені у відповідності з міжнародним каталогом генних
символів [16].
Результати та їх обговорення
За допомогою двофакторного дисперсійного аналізу виявлено достовірний
вплив взаємодії факторів «Рік» х «Лінія» для ознак ВР, ПК3, ДГК, ККК, КФК,
МЗК, МЗП і МЗР. Вплив фактора «Лінія», не зважаючи на взаємодію «Рік» х
«Лінія», був достовірним для наступних ознак: висота рослини, число зерен,
число фертильних колосків та кількість колосків в головному колосі (табл. 1).
Відмінності між градаціями за фактором «Лінія» в основному зумовлені чужинною хромосомою з сильним негативним ефектом на кількісні ознаки [13].
За даними структурного аналізу за період 2013–2014 рр., виявлено чітку закономірність до зниження кількості зерен в головному колосі у лінії «О27‑2»,
що видно з рис. 2А. Така ж закономірність простежувалася для наступних
ознак: число фертильних колосків в головному колосі, кількість колосків в головному колосі та висота рослин (рис. 2Б, 2В, 2Г).
Необхідно зазначити, що за обидва роки висота рослини лінії О27-2
(2013 р. – 69,7 см, 2014 р. – 69,3 см) майже не змінилася, в той час як у лінії
Обрій середнє значення за 2013 рік становить 72,0, а за 2014 – 79,4 см. Можливо, це зумовлено не залежним від умов року епістатичним впливом чужинної
хромосоми на генотип рекурентного сорту за ознакою ВР.
Цікаво, що маса зерен в головному колосі дисомно-доповненої лінії «О27‑2»,
порівняно з показниками сорту «Обрій» підвищилася в 2013 році (середнє
значення «Обрію» – 1,62, а «О27-2» – 1,89 г), але значно зменшилася в 2014
(рис. 2 Б). Ці дані свідчать про те, що накопичення маси зерна залежить більшою мірою від сприятливих умов року (без стресів в період розвитку зерна).
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Таблиця 1
Результати дисперсійного аналізу отримані
при дослідженні ліній «Обрій» та «О27-2» за два роки
Джерело варіації, mS
Ознака

«Рік» (df=1)

«Лінія» (df=1)

Взаємодія «Рік» х «Лінія»
(df=1)

Похибка
(df=99)

ВР

339,65**

953,53***

252,51**

35,2

ПК1

7,7*

0,18

0,02

1,77

ПК2

14,38

15,15

5,27

5,9

ПК3

27,34*

0,16

110,2***

5,27

ДГК

1,13

0,05

8,89***

0,7

ККК

0,16

201,42***

39,56***

2,11

КФК

6,78

85,57***

29,4**

4,3

ЗК

65,5

1204,87***

100,88

150,4

МЗК

0,06

0,13

1,01*

0,21

ЗП

53428

117143

119234

37600

МЗП

18,75

13,44

243,96**

35,6

ЗР

57235,79

142108

126271,88

40789,9

МЗР

21,03

10,83

276,22**

38,91

МТЗ

50,95

662,73*

156,09***

14,40

МТЗГ

0,01

742,07*

155,65**

18,96

МТЗП

9,44

583,25*

242,82*

18,79

ЩК

4,22

277,39*

0,02

2,44

КСК

4,85

24,42*

0,75

1,56

ЗКк

0,01

0,25

0,05

0,19

Примітки: * – достовірно при Р=0,05; ** – достовірно при Р=0,01;
*** – достовірно при Р=0,001
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Рис. 2. Залежність показників ЗК (А), КФК (Б), ККК (В), ВР (Г) від фактора «Лінія» у
порівняльних генотипах О – «Обрій» і «О27-2»

За два роки дослідження, крім суттєвого окремого впливу факторів «Лінія»
і «Рік», виявлена достовірна (р<0,05) частка їх взаємодії («Рік» х «Лінія») в
загальній дисперсії наступних ознак: маса зерен з підгонів (A), маса зерен в
головному колосі (Б), довжина головного колосу (В), маса зерен з рослини (Г)
(рис. 3). Тобто негативний ефект доповненої хромосоми на ці ознаки проявлявся не кожного року, а лише в 2014 р. В той час як в умовах 2013 р. визначена чітка тенденція на покращення вказаних ознак за присутності чужинної
хромосоми.
Таким чином, за даними дворічних досліджень чужинна хромосома, яка
несе гени стійкості до листової іржі (Lre) та опушення листової пластинки (Hle),
має негативні ефекти на низку біологічних та агрономічних ознак пшениці. За
наявності цієї хромосоми у каріотипі спостерігається зменшення висоти рослин та її складових – довжини колоса та стебла. Кількість колосків з колоса
зменшується за рахунок фертильних колосків, а кількість стерильних (крайніх
недорозвинутих) колосків залишається майже незмінною (табл. 2). Ряд ознак
змінюється як в сторону зменшення, так і збільшення, в залежності від умов
року. В середньому, за період 2013–2014 рр. лінія «О27-2», в порівнянні з ліні108
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Рис. 3. Маса зерна з підгонів (А), маса зерна в головному колосі (Б), довжина головного колоса
(В) та маса зерна з рослини (Г) в залежності від умов року та генотипу ліній

єю «Обрій», характеризувалася вищими показниками за наступними ознаками:
маса тисячі зерен з рослини, маса тисячі зерен з підгонів та маса тисячі зерен з
головного колосу. Інші показники (кількість зерен з підгонів, маса зерен з підгонів, кількість зерен з головного колосу, кількість фертильних колосків) були
нижчими (табл. 2). Очевидно, це зумовлено присутністю доповненої хромосоми E. sibiricus в комплементі даного сорту.
Таблиця 2
Середні значення ознак ліній «Обрій» та «О27-2» за два роки дослідження

Лінія

ВР

ККК КФК ЗК МЗК

ЗП

МЗП

ЗР

МЗР МТЗ МТЗГ МТЗП ЩК КСК ЗКк

Обрій
76,4 21,9 20,1 57,1 1,7 313,9 8,6 375,5 10,2 26,9 29,3
(n=68)
О27-2
69,5 18,9 18,1 49,6 1,8 238,7 7,3 288,3 9,04 31,9 34,7
(n=35)
HIP0,05 6,7
Р, %

0,8

25,9 23,8 1,8

2,8

30,6 20,4 0,7

2,7

1,7* 2,3* 13,9 0,6* 220,4 6,9 229,7 7,2 4,3*

4,9*

4,9*

1,8

1,4

0,5

0,7

1,4

7,3

0,7

8,7

1,5

1,1

2,1

2,4

6,5

7,2

6,1

6,3

1,3

* n – кількість досліджених рослин
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Таблиця 3

Стійкість ліній «Обрій» і «О27-2» до інфекційних хвороб, бал
Лінія

Борошниста
роса

Листова
іржа

Жовта іржа

Стеблова
іржа

Септоріоз

ВЖКЯ

Обрій

2-4*

1-3

4-5

3-4

5-6

3-5

О27-2

2-4

7-8

4-5

3-4

5-6

3-5

* Розмах варіації в роки дослідження

Окрім агрономічних ознак, визначалася стійкість ліній «Обрій» і «О27-2»
до інфекційних хвороб (табл. 3). Фітопатологічна оцінка дала змогу визначити ступінь ураження дорослих рослин. Означені лінії характеризувалися однаково високою сприйнятливістю до борошнистої роси, жовтої та стеблової
іржі, септоріозу і ВЖКЯ. Однак, лінії мали різні показники щодо стійкості до
листової іржі. Лінія «О27-2» відзначалася високою стійкістю до даної інфекції,
яка становить 7–8 балів, в той час виділена з сорту «Обрій» рекурентна лінія
характеризувалася майже 100 % ураженням рослин (1–3 бали).
Висновки
У вигляді доповнення до каріотипу сорту «Обрій» хромосома St геному
Elymus sibiricus, що кодує ознаки некротичної стійкості до листової іржі і сильного опушення верхньої поверхні листової пластинки, в умовах широкорядного посіву переважно негативно впливає на агрономічні ознаки пшениці (висоту
рослин, кількість колосків в головному колосі, кількість фертильних колосків,
кількість зерен в головному колосі). Проте, на ознаки: продуктивне кущення,
довжина головного колоса, маса зерна з головного колосу, з підгонів і, в цілому,
з рослини – означений вплив слабкий і суттєво модифікується умовами року.
В цілому доповнена лінія характеризувалася вищою масою тисячі зерен, порівняно з рекурентною формою.
Означена хромосома суттєво підвищує стійкість рослин до листової іржі,
проте ніяк не впливає на реакцію рослин на ураження борошнистою росою,
жовтою і стебловою іржею, септоріозом, ВЖКЯ, до яких обидві лінії проявили
сприйнятливість.
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ВЛИЯНИЕ ХРОМОСОМЫ ELYMUS SIBIRICUS НА
АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ В ДИСОМНОДОПОЛНЕНОЙ ЛИНИИ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
Резюме
Оценены различия между линей, выделенной из сорта озимой мягкой пшеницы «Обрий» и созданной на ее базе дисомно-дополненной линией «О272», которая несет чужеродные признаки устойчивости к листовой ржавчине и
опушения листовой пластинки от амфиплоида Elymus fertile. Определяли преимущественно негативное влияние чужеродной хромосомы на характеристики главного колоса (длина, количество колосков и зерен, масса зерна), высоту
растений, количество и массу зерна с подгонов. Но на признаки: продуктивное
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кущение, длина главного колоса, количество колосков в главном колосе, масса
зерна с главного колоса, с подгонов и, в целом, с растения – определенное влияние существенно модифицируется условиями года. Дополненная линия характеризовалась высшей массой тысячи зерен, в соответствии с рекуррентной
формой. Указанная хромосома существенно повышает устойчивость растений
к листовой ржавчине, однако никак не влияет на реакцию растений на поражение мучнистой росой, желтой и стеблевой ржавчиной, септориозом, ВЖКЯ, в
которых обе линии проявили восприимчивость.
Ключевые слова: Triticum aestivum L., дополненные линии, количественные
признаки.
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EFFECTS OF CHROMOSOMES ELYMUS SIBIRICUS
ON AGRONOMICAL TRAITS IN SUPPLEMENTED-DISOMNO
LINES OF WINTER WHEAT
Summary
There were evaluated the differences between the line and grade «Obriy» created
on its base disomno-supplemented line «O27-2», which was bearing the alien signs
of resistance to leaf rust and the leaf trichomes on amfiploida Elymus fertile. It is
mainly determined by the negative impact of alien chromosomes on the characteristics of the main spike (length, amount of spikelets and grains, grain weight), plant
height, number and weight grains with the regrowth. But signs: productive tillering,
the length of the main spike, amount of spikelets in the main spike, grain mass from
the main spike, with the regrowth and, in general, with the plants – some is influence
substantially modified by the conditions of the year. Supplemented line the higher
was characterized by thousand kernel weight, in accordance with a recurrent form.
Specified chromosome significantly increases plant resistance to leaf rust, but has
no effect on the response of plants to be affected with powdery mildew, yellow and
stem rust, septoria blight, barley yellow dwarf virus in which both lines showed
susceptibility.
Key words: Triticum aestivum L., supplemented line, quantitative traits.
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ГІДРОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ
SIMOCEPHALUS VETULUS (MULLER) ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ З
РІЗНИМИ КОРМОВИМИ СУБСТРАТАМИ
Запропоновано метод насичення каротиноїдами живих кормів риб на прикладі
культури Simocephalus vetulus шляхом застосування як кормового субстрату двох видів каротинсинтезуючих дріжджів – Rhodotorula rubra та R��������
. ������
gluti�
nis. Використання обох видів дріжджів роду Rhodotorula за запропонованою
схемою забезпечує зростання вмісту каротиноїдів та загальних протеїнів у
досліджуваній культурі зоопланктону. Встановлено підвищення ліпазної та
амілазної активності у S. vetulus при вигодовуванні каротинсинтезуючими
дріжджами.
Ключові слова: гідролітична активність, нутрієнти, культивування, зоопланк
тон, дріжджі.

Широке використання живих кормів у аквакультурі зумовлене не тільки
перевагами їх нутрієнтного складу [9], а й вмістом комплексу гідролітичних
ферментів [11]. На початкових етапах розвитку личинок риб травна система
характеризується низькою ензиматичною активністю. У зв’язку з цим, травлення у риб при переході на зовнішнє живлення значною мірою забезпечується
гідролітичними ферментами спожитого живого корму, які забезпечують автоліз [5]. Окрім того, екзогенне надходження гідролаз у кишечник личинок може
викликати додаткову активацію низки власних протеїназ шляхом обмеженого
протеолізу зимогенів [16].
На сьогоднішній день більшість технологій культивування живих кормів
спрямована на корекцію їх нутрієнтного складу через насичення різноманітними есенціальними сполуками, зокрема каротиноїдами. За результатами попередньо проведених досліджень [3, 4], була встановлена можливість використання каротинсинтезуючих дріжджів роду Rhodotorula при культивуванні
зоопланктону. Однак питання впливу зазначених кормових субстратів на показники гідролітичної активності у кладоцер залишається не з’ясованим.
© О. В. Кушнірик, О. І. Худий, Л. В. Худа, 2015
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Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводили на культурі S. vetulus (Cladocera). Культивування
зоопланктону здійснювали на середовищі ADaM [15] у ємностях об’ємом 0,5 л
за 16-годинного фотоперіоду та температури 22±1 °С в умовах кліматичної
кімнати.
Як кормовий субстрат для зоопланктону використовували водні суспензії
трьох видів дріжджів (S. cerevisiae, R. glutinis та R. rubra), стандартизовані за
кількістю клітин – 24×106 кл./л культиваційного середовища. Дріжджі культивували згідно технології, описаної раніше [4]. Для збагачення живого корму каротиноїдами тривалість пасажування зоопланктону становила 4 доби з інтервалом внесення дріжджів 48 год. Подача кормового субстрату досліджуваним
ракоподібним відбувалася на початку експерименту та через 48 год. Проведення біохімічних аналізів здійснювали через 96 год. від початку експерименту.
Після попереднього заморожування у рідкому азоті проби гомогенізували
із використанням фосфатного буфера (рН 7,4). Рівень сумарної ліпазної активності визначали за уніфікованим методом, принцип якого базується на спектрофотометричному вимірюванні зміни помутніння суспензії маслинової олії
за дії ліпази [8]. Загальну протеолітичну активність досліджували при рН 7,4
за модифікованим методом Ансона із використанням казеїну як субстрату та
обчислювали в мкмоль Tyr��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
/хв·мг білка [6]. Амілолітичну активність визначали амілокластичним методом Каравея [10] і виражали в мг крохмалю, перетвореного ферментом за 1 год. в перерахунку на 1 мг білка. Вміст загальних протеїнів оцінювали за методом Лоурі [17], загальних ліпідів – із застосуванням
фосфорно-ванілінового реактиву [1]. Вміст загальних каротиноїдів визначали
спектрофотометрично після їх осадження розчинами Карреза І і Карреза ІІ,
екстракції ацетоном та подальшої очистки із застосуванням петролейного ефіру [7]. Обрахунок проводили на 1 г сухої речовини.
Вірогідність відмінностей отриманих результатів оцінювали за допомогою
однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA при р≤0,05.
Результати досліджень та їх обговорення
За результатами раніше проведених досліджень, використання каротинсинтезуючих дріжджів як кормових субстратів при 28-добовому культивуванні S. vetulus супроводжується подібною динамікою наростання культури зоо
планктону, як і при застосуванні традиційно вживаних дріжджів S. cerevisiae.
Окрім того, згодовування ракоподібним дріжджів роду Rhodotorula сприяє підвищенню в них вмісту основних нутрієнтів та накопиченню каротиноїдів [4].
Аналіз динаміки накопичення каротиноїдів засвідчив їх максимальний
вміст у зоопланктоні на 4-ту добу культивування. У зв’язку з цим, довготривале культивування S. vetulus на каротинсинтезуючих дріжджах було доцільним замінити на 4-добове пасажування. Показано, що навіть при скороченому
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терміні використання дріжджів R. glutinis та R. rubra як кормових субстратів,
вміст загальних протеїнів у культивованому зоопланктоні був вищим, ніж при
застосуванні S. cerevisiae (табл. 1) [4].
Таблиця 1
Нутрієнтний склад S. vetulus при застосуванні різних кормових субстратів
Загальні
протеїни, мг/г

Загальні ліпіди,
мг/г

Загальні
каротиноїди, мг/г

S. cerevisiae

575,8 ± 14,05

174,8 ± 4,56

0,20 ± 0,040

R. rubra

655,6 ± 13,91

132,9 ± 22,70

0,63 ± 0,062

R. glutinis

645,8 ± 35,48

182,3 ± 1,97

0,71 ± 0,074

Кормовий субстрат

Аналіз вмісту загальних каротиноїдів у S. vetulus при 4-добовому пасажуванні культури засвідчив зростання даного показника у 3,6 рази та у 3,2 рази
за умов використання R. glutinis та R. rubra замість S. cerevisiae, відповідно
(табл. 1). Відомо, що R. glutinis володіє значно вищою каротинсинтезуючою
активністю, ніж R. rubra [2]. Запасання каротиноїдів у організмі ракоподібних
відбувається в стінках кишечника [14, 19], у жирових клітинах та яйцях, інколи
їх присутність відмічається і у максилярних залозах та у гемолімфі, проте у
епідермісі та кутикулі вони відсутні.
Споживання зоопланктону може позитивно вплинути на формування загального ензиматичного фону кишечника молоді риб [18]. Зважаючи на це,
було прослідковано вплив каротинсинтезуючих дріжджів на гідролітичну активність у S. vetulus як перспективного кормового об’єкту для риб (табл. 2).
Таблиця 2

Гідролітична активність у S. vetulus при застосуванні різних кормових субстратів
Кормовий
субстрат

Загальна протеолітична
Ліпазна активність
активність
(мкмоль / хв·мг білка)
(мкмоль / хв·мг білка)

Амілолітична активність
(мг крохмалю / год.·мг
білка)

S. cerevisiae

0,18 ± 0,045

0,02 ± 0,007

37,96 ± 10,816

R. rubra

0,28 ± 0,048

2,19 ± 0,697

364,54 ± 42,783

R. glutinis

0,04 ± 0,008

0,14 ± 0,029

245,77 ± 46,709

Дослідження протеолітичної активності культури S. vetulus проводили при
рН 7,4, оскільки відомо, що найвища активність протеїназ у кишечнику кладоцер спостерігається при рН 6,8–7,4 [20]. Використання R. rubra замість S�������
. �����
cere�
visiae призвело до незначного підвищення загальної протеолітичної активності
у S. vetulus. Показано, що R. glutinis є продуцентом інгібітору карбоксипептидаз [13], що може бути однією із можливих причин пригнічення загальної
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протеолітичної активності у S. vetulus при пасажуванні на зазначеному виді
дріжджів.
Загальновідомою є пряма залежність між ензиматичною активністю та кількістю перетворюваного субстрату. Тому підвищення ліполітичної активності
у досліджуваних ракоподібних за умови використання R. glutinis та R. rubra
може бути пов’язана із суттєвим накопиченням цими дріжджами ліпідів [12].
Заміна S. cerevisiae на дріжджі роду Rhodotorula в раціоні монокультури
S. vetulus призвела до істотного зростання амілолітичної активності. Споживання живих кормів із таким підвищеним рівнем амілазної активності може
сприяти ефективнішому переходу риб на штучні корми із значним вмістом інгредієнтів рослинного походження.
Висновки
1. Істотне накопичення каротиноїдів S. vetulus вже на 4 добу дозволяє скоротити термін пасажування культури на каротинсинтезуючих дріжджах
з 28 до 4 діб. При цьому вміст основних нутрієнтів не змінюється.
2. Введення в раціон досліджуваного зоопланктону дріжджів роду Rhodo�
torula забезпечує підвищення ліпазної та амілазної активності культури.
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ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ПИТАТЕЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ SIMOCEPHALUS VETULUS (MULLER) ПРИ
КУЛЬТИВИРОВАНИИ С РАЗЛИЧНЫМИ КОРМОВЫМИ
СУБСТРАТАМИ
Резюме
Предложен метод насыщения каротиноидами живых кормов рыб на примере
культуры Simocephalus vetulus, путем применения в качестве кормового субстрата двух видов каротинсинтезирующих дрожжей – Rhodotorula rubra и
R. glutinis. Использование дрожжей рода Rhodotorula по предложенной схеме
обеспечивает увеличение содержания каротиноидов и общих протеинов в исследуемой культуре зоопланктона. Показано повышение липазной и амилазной
активности у S. vetulus при кормлении каротинсинтезирующими дрожжами.
Ключевые слова: гидролитическая активность, каротиноиды, нутриенты,
культивирование, зоопланктон, дрожжи.
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HYDROLYTIC ACTIVITY AND NUTRITIONAL VALUE
OF SIMOCEPHALUS VETULUS (MULLER) DURING
CULTIVATION WITH DIFFERENT FEEDING SUBSTRATES
Summary
The method of saturation the live feed for fish with carotenoids while applying as
food substrates two species of carotenogenic yeast – Rhodotorula rubra and R. glu�
tinis – was proposed on the example of S. vetulus culture. The usage of both yeast
species Rhodotorula by proposed scheme provides an increase of carotenoids and
total protein contents in the studied zooplankton culture. The increasing of lipase
and amylase activities in S. vetulus was observed during their feeding on carotenoidproducing yeast.
Key words: hydrolytic activity, carotenoids, nutrients, cultivation, zooplankton,
yeast.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ МОНОКУЛЬТУРИ СHLORELLA VULGARIS
BEIJERINCK, КУЛЬТИВОВАНОЇ НА СКИДНІЙ ВОДІ ІЗ
УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Досліджено динаміку біомаси, вміст білка, вуглеводів, ліпідів, хлорофілу a, b,
та каротиноїдів в культурі С. vulgaris Beijerinck, культивованій на скидній воді
із установки замкнутого водопостачання (УЗВ). Проведено порівняльну характеристику продуктивних показників періодичної культури в залежності від
її початкової забезпеченості основними елементами мінерального живлення.
Показано можливість використання скидної води з УЗВ як живильного середовища для культивування С. vulgaris.
Ключові слова: С. vulgaris, скидна вода, білок, ліпіди, вуглеводи, хлорофіл а,
b, каротиноїди, культивування.

Одним із найважливіших факторів успішного вирощування водоростей у
культурі є підбір оптимальних живильних середовищ, від складу основних
біогенних елементів яких залежить характер росту та продуктивність альгокультури [5]. Загальні підходи в біотехнології мікроводоростей передбачають
використання в якості живильних середовищ штучних сумішей макро- та мік
роелементів. Однак, штучні живильні середовища є досить вартісними [3].
З іншого боку, тільки змінивши мінеральний склад живильного середовища
можна досягти виходу біомаси мікроводоростей з покращеними продуктивними характеристиками [6]. Тому виникає потреба пошуку альтернативних живильних середовищ, що, з одного боку, забезпечували б потребу альгокультури
в мінеральних компонентах, а з іншого – дозволили б зменшити собівартість
технології отримання біомаси водоростей.
Живильними середовищами можуть виступати стічні води та екстракти з
відходів різного походження [2, 13]. Як живильне середовище можна розглядати і скидну воду із рибоводних установок, яка збагачена біогенними елементами, зокрема різними формами азоту. Культивування мікроводоростей на
скидній воді, з одного боку, дозволяє провести біологічну очистку води, а з
іншого – отримати біомасу, збагачену основними нутрієнтами. Вирощений таким чином фітопланктон може бути використаний для отримання цінних метаболітів або як стартовий живий корм при вирощуванні зоопланктону чи личинок промислово-цінних видів риб [8].
© І. В. Маліщук, Л. М. Чебан, М. М. Марченко, 2015
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Метою роботи була оцінка продуктивності монокультури C. vulgaris Beijerinck������������������������������������������������������������������������
, за умов використання скидної води з установки замкнутого водопостачання як живильного середовища.
Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводили на альгологічно чистій культурі водорості C���������
. �������
vulgar�
is Beijerinck�����������������������������������������������������������������
(���������������������������������������������������������������
IBAS�����������������������������������������������������������
И-���������������������������������������������������������
A��������������������������������������������������������
), отриманій з колекції Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.
Водорість вирощували на скидній воді з рибоводної УЗВ та на середовищі
Фітцджеральда № 11 у модифікації Цендера і Горхема, що слугувало середовищем порівняння [3]. Воду забирали з механічного фільтра, розливали на аліквоти, стерилізували в автоклаві при температурі 121������������������������������
 �����������������������������
°С протягом 30���������������
 ��������������
хв та стандартизували за показниками рН (7,5–8) та загальної мінералізації (495±5 ppm) [7].
Культивування проводили в колбах Ерленмейера об’ємом 500 мл при температурі 21 ± 2°С, освітленні люмінесцентними лампами близько 2500 лк та
16-ти годинному фотоперіоді [3]. Інокуляцію проводили у співвідношенні
інокулят: живильне середовище – 1:10 в стерильних умовах ламінар-боксу. В
процесі культивування контролювали фізико-хімічні показники: рН (іонометр
U-160 MU) та загальну мінералізацію середовища (кондуктометр Water Quality
Tester COM – 100).
Біомасу визначали за густиною культури з використанням оптичного показника при 750 нм на СФ-46. Перехід від одиниць оптичної густини (D750)
до величини абсолютно сухої біомаси (АСБ) здійснювали через емпіричний
коефіцієнт k:
АСБ = k х D750.
Коефіцієнт k (k = г/л/од. опт. густини) для культури С. vulgaris визначали
експериментально у трьох незалежних повторах [5].
Суспензію мікроводорості осаджували при 8 тис. об/хв протягом 15 хв на
Biofuga������������������������������������������������������������������������
stratos����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
“��������������������������������������������������������������
Herauses������������������������������������������������������
”. У оводнених клітинах визначали кількість білка, ліпідів та вуглеводів [1], загальний вміст хлорофілу а і b [9] та сумарних каротиноїдів [12]. Оптичну густину пігментів вимірювали спектрофотометрично на
СФ-46 у діапазоні довжин хвиль 400–800������������������������������������
 �����������������������������������
нм. Розрахунок їх концентрації проводили за формулами [10]. Отримані показники перераховували на абсолютну
суху масу.
Визначення кількісного вмісту мінеральних елементів у скидній воді з УЗВ
проводили згідно загальноприйнятих методик [4].
Статистичне опрацювання отриманих результатів проводили з використанням програмного забезпечення ���������������������������������������������
Microsoft������������������������������������
Ex���������������������������������
�����������������������������������
с��������������������������������
el������������������������������
та методу однофакторного дисперсного аналізу (1-way ANOVA Tukey HSD test) в пакеті прикладних програм
STATISTIKA 6.0. Відмінності отриманих результатів вірогідні при рівні значимості р ≤ 0,01 за критерієм Фішера.
122

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

Результати та обговорення
Швидкість росту біомаси мікроводоростей може бути зумовлена змінами
складу та рН живильного середовища, накопиченням продуктів метаболізму
або дефіцитом кисню. Регулювання забезпечення мікроводоростей мінеральними елементами – одна з необхідних умов досягнення високої продуктивності вирощуваної культури [6]. При застосуванні нових живильних середовищ
необхідно проводити оцінку їх мінерального складу та контролювати рН середовища впродовж всього терміну культивування. Так, було встановлений подібний якісний склад за основними мінеральними елементами скидної води
з рибоводної установки замкнутого водопостачання та середовища Фітцджеральда. В обох випадках спостерігається достатня кількість азоту, фосфору,
вуглецю (табл. 1).
Таблиця 1
Кількісний вміст (мг/л) основних мінеральних елементів

Мінеральні
компоненти

Варіанти живильного середовища
Скидна вода із УЗВ,
мг/л

Середовище Фітцджеральда,
мг/л

NO3-

20,2±0,2

81,7±0,2

NO2-

0,62±0,03

-

NН4+

0,48±0,02

-

PO43-

0,031±0,03

0,040±0,03

SO42-

0,094±0,02

0,031±0,01

CO32-

0,011±0,03

0,012±0,01

Cl-

0,064±0,04

0,011±0,02

Fe2+

0,52±0,02

0,003±0,001

рН

7–8

7–8

Відомо, що більшість мікроводоростей здатні використовувати азот у нітратній або амонійній формі. Однак, споживання азоту в нітратній формі позитивно впливає на приріст біомаси мікроводоростей, в той час як іони амонію інгібують розвиток культури [3, 6]. Нестача азоту також може призвести
до уповільнення росту альгокультури, що відображається і на нутрієнтному
складі біомаси. Дещо менша кількість азоту в нітратній формі у складі скидної
води із УЗВ, порівняно з середовищем Фітцджеральда, компенсується, можливо, присутністю нітритної та амонійної форми азоту.
Для отримання продуктивної культури мікроводоростей важливою є також
початкова кількість заліза у живильному середовищі. Його дефіцит насампе123
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ред впливає на синтез пігментів та змінює структуру хлоропластів [3]. Початкова концентрація заліза для C. vulgaris може коливатися у межах 0,2–5 мг/л
[2]. У складі скидної води із УЗВ цей показник не перевищує рекомендовані кількості та становить 0,52 мг/л. Отже, скидна вода із рибоводної установки містить достатню кількість мінеральних елементів для ефективного розвитку альгокультур, тому може бути використаною як живильне середовище для
культивування C. vulgaris.
На початкових етапах культивування культура C. vulgaris�����������������
на обох застосованих середовищах характеризувалася низькою ростовою активністю, що, очевидно, пов’язано з адаптацією мікроводорості до нових умов. При подальшому
культивуванні C. vulgaris, кількість біомаси змінювалася у залежності від тривалості культивування та досягала максимального значення на 40 добу (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка біомаси в культурі C. vulgaris, де:
1 – середовище Фітцджеральда, 2 – скидна вода із УЗВ

У експоненційній фазі паралельно з приростом біомаси активуються також
процеси біосинтезу [3]. На цьому етапі культура мікроводорості практично
необмежена компонентами мінерального живлення, тому кількість основних
нутрієнтів у біомасі характеризується найвищими показниками. Починаючи з
40-ї доби експерименту альгокультура переходить у фазу відмирання, що зумовлено зменшенням доступних мінеральних елементів, збільшенням густини
клітинної суспензії, накопиченням продуктів обміну.
Для характеристики продуктивності альгокультури, крім оцінки ростових
показників, визначали також кількість загального білка, вуглеводів, ліпідів та
пігментів. Так, середні значення досліджуваних показників у біомасі C������
. ����
vul�
garis����������������������������������������������������������������������
достовірно не відрізнялися за умов застосування обох живильних середовищ та знаходились у наступних межах (табл. 2):
124

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

Таблиця 2

Хімічний склад біомаси C. vulgaris за різних умов культивування
Живильне середовище

Білки, %

Вуглеводи, %

Ліпіди, %

Скидна вода із УЗВ

49,4±0,76

12,4±0,56

14,5±0,63

Середовище
Фітцджеральда

51,2±0,45

12,6±0,45

15,1±0,55

Також, при культивуванні C. vulgaris на скидних водах із зазначеним вихідним мінеральним складом спостерігали поступове збільшення кількості
основних фотосинтезуючих пігментів, впродовж всього терміну культивування
(рис. 2). Так, на 40 добу експерименту кількість хлорофілу а і b у біомасі C������
. ����
vul�
garis, культивованій на скидній воді була максимальною, і сягала 11,9 мг/г сухої маси для хлорофілу a, та 8,1 мг/г сухої маси – хлорофілу b.

а)

б)

c)
Рис. 2. Загальний вміст хлорофілу а (а), b (б) та каротиноїдів (с) у біомасі C. vulgaris, де:
1 – середовище Фітцджеральда, 2 – скидна вода із УЗВ
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Така ж тенденція спостерігалася при вивченні загального вмісту каротиноїдів. Максимальне їх значення відмічене у біомасі C. vulgaris на рівні 12,9 мг/г
сухої маси при вирощуванні альгокультури на скидній воді та 14,7 мг/г сухої
маси – при застосуванні синтетичного середовища.
Відомо, що на вміст основних фотосинтезуючих пігментів, зокрема хлорофілу а та каротиноїдів значний вплив має концентрація основних мінеральних
компонентів живильного середовищ. Так, існує зв’язок між рівнем накопичення пігментів та умовами азотного забезпечення, що, можливо, відображає
структурні та функціональні взаємовідносини фотосинтетичної системи [11].
Отже, вміст фотосинтезуючих пігментів у біомасі C. vulgaris збільшується до 40 дня культивування на скидній воді та достовірно не відрізняється
від аналогічних показників, встановлених за умов використання середовища
Фітцджеральда. При подальшому культивуванні відмічене незначне зменшення кількості пігментів на обох живильних середовищах, що пояснюється
збільшенням кількості клітин в альгокультурі, виснаженням живильного середовища та дефіцитом деяких мінеральних речовин на термінальних стадіях
культивування.
Отже, культивування C. vulgaris на скидній воді із УЗВ дозволяє отримати
активно ростучу культуру, що характеризується постійним приростом біомаси, високим вмістом загального білка, ліпідів, вуглеводів та основних фотосинтезуючих пігментів. Отримані результати підтверджують можливість використання скидної води з УЗВ як живильного середовища для культивування
мікроводоростей.
Висновки
1. Показана можливість використання скидної води УЗВ як живильного середовища для культивування C. vulgaris.
2. Вміст основних біогенних елементів скидної води із рибоводної установки є достатнім для ефективного розвитку альгокультури C. vulgaris.
3. Продуктивність культури C. vulgaris за показниками (загальний вміст
білка, вуглеводів, ліпідів та фотосинтезуючих пігментів) при культивуванні на скидній воді з УЗВ достовірно не відрізнялися від такої за умов
використання середовища Фітцджеральда.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОНОКУЛЬТУРЫ СHLORELLA
VULGARIS BEIJERINCK, КУЛЬТИВИРУЕМОЙ НА СБРОСНЫХ
ВОДАХ УСТАНОВОК ЗАМКНУТОГО ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
Резюме
Исследовано количество биомассы, содержания белков, углеродов, липидов,
хлорофилла a, b, и каротиноидов в культуре С. vulgaris, культивируемой на
сбросной воде из установок замкнутого водообеспечения (УЗВ). Проведена
сравнительная характеристика показателей продуктивности периодической
культуры в зависимости от ее начальной обеспеченности основными элементами минерального питания. Показана возможность использования сбросной
воды с УЗВ в качестве питательной среды для культивирования С. vulgaris
Ключевые слова: С. vulgaris, сбросные воды, белок, углероды, липиды, хлорофилл а, b, каротиноиды, культивирование.
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PRODUCTIVITY OF CHLORELLA VULGARIS BEIJERINCK
MONOCULTURE, CULTIVATED ON THE WASTE WATER FROM
RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM
Summary
The amount of biomass and the content of proteins, carbohydrates, lipids, chlorophyll a, b and carotenoids of C. vulgaris culture, cultivated on the waste water
from Recirculating Aquaculture System (RAS), were investigated. A comparative
description of productive parameters of the periodic culture depending on its initial
supply by major elements of the mineral nutrition was performed. The possibility
of using the waste water from RAS as a culture medium for C. vulgaris cultivation
was shown.
Key words: С. vulgaris, waste water, protein, carbohydrates, lipids, chlorophyll a,
b, carotenoids, cultivation.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИДИИ
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819)
РАЗНЫХ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ГРУПП ОБРАСТАНИЙ
ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
Мидий исследовали в составе обрастаний в прибрежной зоне Одесского залива на глубине 1, 3,5 и 6 м. По характеру фиолетовой пигментации створок
у мидий различали 3 фенотипические группы: Fа – пигмент отсутствует, Fb –
пигмент окрашивает все створки, Fc – пигмент покрывает раковину в виде радиальных полос. Среди самых мелких моллюсков, представленных только на
глубине 6 м, доминировали мидии фенотипа Fb (60 %); вдвое меньше мидий
фенотипа Fа (30 %) и 10% – мидии фенотипа Fc. На глубине 6����������������
 ���������������
м более половины мидий (55 %) приходилось на фенотип Fb. На глубине 1,0 и 3,5�����������
 ����������
м наблюдается дефицит гетерозигот, а на 6-метровой глубине – их избыток.
Ключевые слова: Mytilus galloprovincialis, фенотипические группы, глубина,
Чёрное море.

Мидия Mytilus galloprovincialis широко распространена в северо-западной
части Чёрного моря, является активным фильтратором морской воды, важным
компонентом разных зооценозов. Моллюск является объектом промысла и
марикультуры [3].
В связи с условиями существования выделялось несколько форм черноморской мидии. Сохранило значение выделение скаловой и иловой форм, а также их различие по окраске [1]. Скаловая мидия обитает в прибрежной зоне
на каменистых субстратах. Иловая форма образует банки на бóльших глубинах, где она доминирует в макрозообентосе. Считается, что фиолетовая окраска раковины преобладает у скаловой, коричневая – у иловой мидии [2].
Внешний органический слой раковины мидий (периостракум) – коричневый,
однако основным источником вариаций окраски является цвет наружного призматического слоя раковины, обусловленный содержанием фиолетового пигмента. Поэтому, по особенностям его распределения во внешнем призматическом слое, мидий делят на три фенотипические группы: F a – в призматическом слое фиолетовый пигмент отсутствует; Fb – пигмент окрашивает весь
призматический слой; Fc – пигмент локализован в виде радиальных полос, чередующихся с непигментированными зонами. Первые две формы считают
гомозиготными, последнюю – гетерозиготной [5].
© Е. А. Наум, 2015
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Цель работы – исследовать распределение мидий различных фенотипических групп по глубинам у Одесского побережья.
Материалы и методы исследования
Материалом для работы послужили мидии, собранные в мае 2012 г. на двух
станциях (рис. 1). Пробы собирали при помощи рамки площадью 0,01 м2.
На ст.���������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������
1, расположенной на открытой акватории пляжа «Ланжерон», материал собран из обрастаний камней на глубине 3,5 м. Собрано 79 экземпляров
мидий.
Ст. 2 расположена в районе гидробиологической станции (ГБС) Одесского
национального университета имени И.�������������������������������������
 ������������������������������������
И.����������������������������������
 ���������������������������������
Мечникова. Пробы собирали на глубинах 1 м (с волнолома) и 6 м (обрастание камней). Собрано, соответственно,
192 и 188 экземпляров.

1

2

Рис. 1. Расположение станций отбора проб
– места сбора проб

Собранных животных замораживали в холодильной камере при температуре от -18 °С до -25 °С. Измерения длины раковин мидий проводили с помощью
штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.
Для установления характера распределения фиолетового пигмента и, следовательно, фенотипа моллюсков створки мидий помещали в 10–15����������
 ���������
%-ный раствор щёлочи на несколько суток, после чего периостракум легко снимался
мягкой щёткой.
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Всего собрано и проанализировано 459 экземпляров мидий, которые были
разбиты на размерные группы с интервалом 10 мм.
Индекс дефицита гетерозигот (D) вычисляли по уравнению:
D = (Hо – Hс)/Нс ,
где H0 – число гетерозигот, обнаруженное в популяции; HC – число гетерозигот, ожидаемое по уравнению Харди-Вайнберга. Положительное значение
D означает дефицит гетерозигот, а отрицательное – их избыток. Соответствие
фактических частот фенотипов теоретически ожидаемым частотам определяли по критерию c2 [4].
Количественные данные обрабатывались с помощью общепринятых методов вариационной статистики с вычислением средней арифметической (М) и
стандартной средней арифметической погрешности (m).
Результаты исследования и обсуждение
Как видно из табл. 1, на ст. 1 представлены мидии трёх размерных групп.
Около 52 % от общего количества моллюсков в пробе относятся к размерному
классу 20–29 мм, на остальные два класса приходится по 24 %.
Таблица 1
Количественная и размерная характеристика мидий,
собранных на пляже «Ланжерон»

Изучаемые параметры
Размерные
классы,
мм

Общее
количество,
экз.

Фенотип

Количество особей
экз.

10-19

20-29

30-39

19

41

19

%

Средняя длина
раковин,
мм (М±m)

Fa

3

16

12,9±0,39

Fb

7

37

16,8±0,50

Fc

9

47

17,0±0,51

Fa

7

18

26,0±0,78

Fb

17

41

25,3±0,76

Fc

17

41

26,7±0,80

Fa

4

21

34,1±1,02

Fb

4

21

32,7±0,98

Fc

11

58

33,2±0,99
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Следует отметить, что во всех размерных группах большинство моллюсков
относятся к фенотипам типа Fb и Fc.
Длина раковины самых мелких мидий колебалась в диапазоне 11,0–19,2 мм,
у второй и третьей групп от 20,6–29,8 мм и 30,3–36,7 мм, соответственно.
В табл. 2 приведена характеристика мидий, собранных на ст. 2.
Таблица 2
Количественная и размерная характеристика мидий,
собранных в районе ГБС

Размерные
классы, мм

Общее
количество,
экз.

Фенотип

1

2

3
Fa

0-9

Fb
Fc
Fa

10-19

Fb
Fc
Fa

20-29

Fb
Fc
Fa

30-39

Fb
Fc
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Изучаемые параметры
Количество особей
Средняя длина
раковин, мм
экз.
%
(М±m)

4

5

6
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1

2

3

Окончание таблицы 2
4

5

6

Fa
40-49

Fb
Fc
Fa

50-59

Fb
Fc
Fa

60-69

Fb
Fc

Примечание: над чертой – мидии, собранные на глубине 1 м; под чертой – мидии, собранные на
глубине 6 м.

В собранном материале представлены мидии размером от 8,0 мм до 65,8 мм
(глубина 6 м). Размерная группа 20–29 мм оказалась самой многочисленной:
на глубине 1 м – 68 экз., или 36 % общего количества; на 6-метровой глубине –
52 экз., или 28 %.
Наличие большого количества мелких мидий можно объяснить тем, что
основу их численности составляли моллюски осеннего оседания 2011 г.
Говоря о распределении мидий разных фенотипов по глубинам, отметим, что
на глубине 1 м в обрастаниях пирсов отсутствовали самые мелкие моллюски.
В размерном классе 10–19 мм были представлены в небольшом количестве
мидии только фенотипов Fb и Fc. Мидии фенотипа F a отсутствовали также в
размерных классах 30–39, 50–59 и 60–69 мм. Таким образом, моллюски всех
фенотипов обнаружены только в размерных классах 20–29 и 40–49 мм.
В размерных классах 20–29 и 40–49 мм относительная представленность
фенотипов весьма сходна: мидии фенотипа F a – 29 и 30 % общего количества моллюсков данного класса, мидии фенотипа Fb – 24 и 30 %, мидии фенотипа Fc – 47 и 40 %, соответственно.
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Как видно из табл. 2, наиболее крупные размерные классы представлены
небольшим количеством мидий. Так, в классе 50–59������������������������
 �����������������������
мм на глубине 1��������
 �������
м отмечено 12 экземпляров мидий только фенотипа Fb. Кроме того, были найдены 4
экземпляра фенотипа Fc из наибольшего, 60–69 мм, размерного класса.
Изучение распределения различных фенотипов мидий из сообщества обрастаний на глубинах 3,5 и 6 м показало следующее.
На глубине 3,5 м представлены мидии трёх размерных классов: 10–19,
20–29 и 30–39 мм. Их сравнение с данными с глубины 6 м показало, что в
размерном классе 10–19 мм у мидий фенотипа F a относительное значение
численности практически одинаково – 16 и 15 %. На глубине 6 м мидии
фенотипа Fb образуют более половины численности моллюска – 65 %, тогда
как на глубине 3,5 м – лишь 37 %. Мидии фенотипа Fc, наоборот, доминируют
на глубине 3,5 м – 47 %, а на глубине 6м – только 20 %.
В размерном классе 30–35 мм роль мидии фенотипа Fа в численности также
примерно одинакова на обоих горизонтах глубины, но в классе 20–29 мм на
глубине 6 м его значение вдвое больше, чем на глубине 3,5������������������
 �����������������
м. Количество мидий фенотипа Fc на глубине 3,5 м во всех размерных группах в 2–3 раза больше,
чем на глубине 6 м.
Среди самых мелких моллюсков, которые были найдены на глубине 6������
 �����
м доминируют мидии фенотипа Fb – 60 %; вдвое меньше мидий фенотипа Fа – 30 %
и лишь 10 % приходится на мидии с фенотипом Fc.
В крупных размерных классах доминируют мидии фенотипа Fb: 40–72 %
(табл. 2).
Количественная характеристика мидий различных фенотипических групп
по глубинам представлена в табл. 3.
Таблица 3
Количественная представленность и индекс дефицита гетерозигот (D)
мидий различных фенотипических групп по глубинам

Глубины, м

1,0

3,5

6,0

134

Фенотипы

Количество мидий
зкз.

%

Fа

44

23

Fb

76

40

Fс

72

37

Fа

14

18

Fb

28

35

Fс

37

47

Fа

47

25

Fb

104

55

Fс

37

20

D

0,16

0,21

-0,10
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Как видно из табл. 3, мидии фенотипа Fа находятся в меньшинстве практически на всех горизонтах глубин, на их долю приходится, соответственно,
23, 18 и 25 % общей численности животных. Такое распределение можно
объяснить предпочтением мидиями первой группы бóльших глубин, на что
имеются и указания в литературе [5].
На глубине 1 м количество мидий фенотипов Fb и Fс практически одинаково – 40 и 37������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������
%. На глубине 3,5������������������������������������������
 �����������������������������������������
м количество мидий данных фенотипов отличается незначительно – 35 и 47 %. Мидии фенотипа Fb, наоборот, доминируют
на глубине 6 м, на их долю приходится более половины общей численности
животных – 55�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
%. Анализ соответствия фактических частот фенотипов с теоретическими значениями, рассчитанными по соотношению Харди-Вайнберга
с использованием критерия c2 показал, что на глубинах 1 и 3,5 м полученные
значения оказались статистически недостоверны.
На глубине 1,0 и 3,5 м наблюдается дефицит гетерозигот, а на 6-метровой
глубине – их избыток.
Выводы
1. Среди самых мелких моллюсков, обнаруженных только на глубине 6 м,
резко доминировали мидии фенотипа Fb – 60 %, вдвое меньше мидий
фенотипа Fа – 30�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
% и лишь 10�������������������������������������
 ������������������������������������
% общего количества моллюсков приходилось на мидии фенотипа Fc. В крупных размерных классах на глубине
1 м доминировали мидии фенотипа Fb – до 100 %.
2. Мидии фенотипа Fа составляют меньшую часть моллюсков практически
на всех исследованных глубинах (1, 3,5 и 6 м), соответственно, 23, 18 и
25 % их общего количества.
3. На глубине 6 м доминировали мидии фенотипа Fb (55 %).
4. Дефицит гетерозигот наблюдается на глубине 1 и 3,5 м, а на 6-метровой
глубине – их избыток.
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ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ МІДІЇ
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819)
РІЗНИХ ФЕНОТИПІЧНИХ ГРУП ОБРОСТАННЯ
ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ
Резюме
Мідій досліджували у складі обростань в прибережній зоні Одеської затоки
на глибинах 1, 3,5 і 6 м. За характером фіолетової пігментації раковин у мідій
розрізняли 3 фенотипічні групи: Fа – пігмент відсутній, Fb – пігмент забарвлює
всю раковину, Fс – пігмент покриває раковину у вигляді радіальних смуг. Серед
найдрібніших молюсків, представлених лише на глибині 6 м, домінували мідії
фенотипу Fb (60%); вдвічі менше мідій фенотипу Fа (30 %) і 10 % складали
мідії фенотипу Fс. На глибині 6 м більше половини мідій (55 %) припадало на
фенотип Fb. На глибині 1,0 і 3,5 м спостерігається дефіцит гетерозигот, а на
6-метровій глибині – їх надлишок.
Ключові слова: Mytilus galloprovincialis, фенотипові групи, глибина, Чорне
море.

E. O. Naum
Odesa National Mechnykov University,
Departament of Hydrobiology and General Ecology
2, Dvoryanska str., Odesa, 65082, Ukraine

VERTICAL DISTRIBUTION OF MUSSEL
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819)
OF DIFFERENT PHENOTYPIC GROUPS FOULING
THE DEPTH OF ODESA COAST
Summary
Mussels were investigated as a part of fouling in the coastal zone of the Odesa Bay
at the depth of 1, 3.5 and 6 meters. By the nature of wings purple pigmentation mussels are differentiated into 3 phenotypic groups: Fа – pigment is absent, Fb – pigment
colors all shell, Fc – pigment covers the shell in the form of radial strips. The smallest mussels can be found just at the dept of 6 m, mussels of phenotype Fb dominated
(60 %); half mussels of phenotype Fa (30 %) and there are only 10 % constitute the
mussels of phenotype Fc. There are more than 55 % of mussels of phenotype Fb at
the dept of 6 m. At the dept of 1 and 3,5 m there were deficient of heterozygote, a
depth of 6 m they were abundant.
Key words: Mytilus galloprovincialis,phenotypic groups, dept, the Black Sea.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПСАММОФИЛЬНЫХ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
ОДЕССКОГО ЗАЛИВА (ЧЕРНОЕ МОРЕ)
Выявлено 74 вида и внутривидовых таксонов микроводорослей, обитающих
на песчаном субстрате в Одесском заливе. Наиболее часто встречающимися
представителями фитопсаммона являются Navicula salinarum Grunow, ������
Diplo�
neis chersonensis (Grunow) Cleve, Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann et
J. C. Lewin, Plagiotropis lepidoptera (W. Greg.) Kuntze, Attheya decora T. West,
Pleurosigma elongatum (W. Sm.) van Heurk, Entomoneis paludosa (W. Sm.) Reimer. Большая часть видов (39 %) представлена свободно передвигающимися
по субстрату микроводорослями. Прикрепленных к песчинкам – 27 % видов.
По отношению к солености наиболее многочисленны три группы: олигогалобы (40 %), мезогалобы (31 %) и полигалобы (29 %). Основная часть микроводорослей – алкалифилы и космополиты. Наличие олиго- и ксеносапробов
говорит о происходящих процессах самоочищения на побережье Одесского
залива.
Ключевые слова: песчаное побережье, эпипелон, эпипсаммон, микрофитобентос, Одесский залив, Черное море.

Контурные биотопы представляют собой наиболее подверженные антропогенному влиянию зоны, в связи с чем, их рассматривают в ряду так называемых
«горячих точек» (англ. hot spots) моря, изучение которых крайне актуально [1].
При взаимодействии двух разных по природе сред «моря и суши» наблюдается
активизация физико-химических и биологических процессов [2], что обусловливает высокое таксономическое разнообразие и продукционные характеристики гидробионтов.
Особый интерес представляет собой песчаный контур моря. Внимание
к изучению этого местообитания неслучайно по нескольким причинам. Вопервых, песчаные пляжи представляют собой естественные фильтры, обладающие способностью к самоочищению [3]. Во-вторых, псаммоконтур представляет собой контактную зону, в которой возникает особый гидрохимический
и физический режимы, в связи с чем, необходимо изучение влияния специфических для псаммолиторали экологических факторов на микроводоросли,
в-третьих, до сих пор неизвестна роль автотрофных организмов в пищевых цепях в контактной зоне «берег-море».
© А. А. Снигирёва, 2015
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Одним из первых исследователей водорослей песчаного субстрата в северозападной части Черного моря является Н. Е. Гусляков. Он приводит 88 видов
и внутривидовых таксонов (ВВТ) микроводорослей, обитающих выше уреза воды в Джарылгычском заливе [4]. Его последователи О. А. Ковтун [5] и
В. П. Герасимюк [6, 7] изучали микроводоросли псаммона Тилигульского лимана (59 видов и ВВТ диатомовых водорослей) и Одесского залива (203 видов
и ВВТ) соответственно, и доказали наличие специфического, постоянно существующего сообщества в супралиторали. На основе проращивания микроводорослей песчаных побережий отдельных районов северо-западной части
Черного моря из покоящихся стадий выявлено 147 видов микроводорослей [8].
Н. Е. Гусляков [9] предложил совокупность интерстициальных водорослей
называть мезофитопсаммоном, понимая под этим группу микроскопических
водорослей, обитающих в межпесчиночном пространстве на границе «берегморе», т.е. в интерстициальных водах.
Предыдущими исследованиями показано определяющее влияние ряда факторов песчаной супралиторали (гранулометрический состав песка, гидродинамическая активность) на количественные и качественные показатели фитопсаммона [10].
Однако отдельное внимание следует уделять индикаторным особенностям
микроводорослей песчаной супралиторали. Как известно, система индикации для бентосных морских микроводорослей находится на стадии разработки
[11]. В связи с этим информация, касающаяся качественных, количественных
показателей микроводорослей бентоса, а также их экологии является крайне
важной.
Цель работы – изучить видовой состав, количественные и экологобиологические характеристики микроводорослей песчаного побережья Одесского залива (Черное море).
Материал и методы исследований
Материалом для работы послужили пробы песка, собранные на пяти станциях Одесского залива в разные сезоны 2006–2012 гг. Отбор проб проводили
в трех местообитаниях: зоне заплеска, временные водоемы, дренажные воды.
Фитопсаммон анализировался на участках песка с разной увлажненностью, на
разном удалении от уреза воды – 0, 1–2, 3–5 м. Количественные пробы собирали трубкой площадью сечения 5,3 см2 в трех повторностях. Микроводоросли
изучали в поверхностном 2-см слое песка. Для фиксации проб фитопсаммона
использовали 4-%-ый формалин или раствор Люголя.
Для видовой идентификации диатомовых водорослей изготовили около
50 постоянных препаратов. С целью очищения панцирей от органического
вещества использовали 40-%-ную перекись водорода [12]. Отмытые пробы
138

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

хранили в спирте и использовали для изготовления постоянных препаратов и
для работы на электронном микроскопе.
Микроскопирование водорослей проведено с использованием светового микроскопа (СМ) Ergaval (Carl Zeiss-Йена, Германия) при увеличениях
х 160 и х 640. Количественная обработка материала проводилась с использованием счетной камеры объемом 0,05 мл. Определение таксономической
принадлежности диатомовых водорослей изучали на сканирующем (СЭМ) и
трансмиссионном (ТЭМ) электронных микроскопах JSM-35 S (Jeol, Япония)
в Институте ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины (Киев) и Carl Zeiss
EVO 40 XVP в Институте аридных зон Южного научного центра РАН (Ростовна-Дону, Россия). Для фотографирования в световом микроскопе применялась
фотонасадка МФН-12 и МФН-13, фотоаппарат Canon, Nikon D-70.
Номенклатурные названия водорослей приведены по [13; 14; 15], а также по
международному электронному каталогу водорослей www.algaebase.org [16].
Результаты исследования и их обсуждение
В результате исследований на побережье Одесского залива обнаружено 74
таксона автотрофов, из них 55 принадлежат к отделу Bacillariophyta, 3 – Chlo�
rophyta, 2 – Cryptophyta, 3 – Dinophyta, 2 – Euglenophyta, а 9 – Cyanoprokaryota.
Около 70 % видов определены до вида, работа по идентификации остальных
24 видов ведется. В связи с этим эколого-биологическая характеристика была
дана только для организмов псаммона, определенных до вида (табл. 1).
Исходя из просмотренной литературы [5; 17-21; 22; 23; 24; 25; 26] характеристика многих видов неизвестна. Кроме того, многие виды встречаются как
в псаммоне, так и в обрастании. Для некоторых классификация не уточняется,
указывается только принадлежность к бентосу или планкто-бентосу. Разумеется, что многие виды обитают в различных местообитаниях, однако представляется уместным указать принадлежность изученных видов в Одесском заливе
более конкретно.
Большинство видов были характерными для мягких субстратов: эпипе
литными (20 видов или 39 %) и эпипсаммитными (14 видов или 27 %).
Такие планкто-бентосные виды, как Chroococcus turgidus1, Desmodesmus
communis, Planothidium cf. lanceolatum, рассматривали как бентосные, так как
по сделанным наблюдениям они повсеместно встречаются в фитопсаммоне.
В фитопсаммоне обнаружено немало облигатно эпифитных видов (10 или
20 %), которые, однако, в большей (Tabularia fasciculata, Achnanthes brevipes)
или в меньшей степени (Diatoma Vulgaris, D. tenue, Licmophora abbreviate,
Achnanthes lyrata и др.) встречались в фитопсаммоне. Вклад эпифитных
диатомовых был выше в теплый период, чем в холодный. В псаммоне изредка
1

Авторы видов указаны в таблице 1
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встречались 3 эпилитных вида, которые, вероятно, занесены из обрастаний гидротехнических сооружений залива.
В фитопсаммоне зарегистрировано 4 планктонных вида (8 %), при этом
Merismopedia punctata встречалась на более половины исследованных станций, особенно в летний период, поэтому ее можно считать в равной степени
бентосным видом. Остальные три вида Pseudo-nitzschia seriata, Skeletonema
costatum и Dolichospermum flosaquae встречались реже, заносимые из планктона. Перечисленные выше виды встречались как в живых пробах, так и в
постоянных препаратах. Кроме этого, только в постоянных препаратах встречались еще 5 видов планктонных диатомовых, перечень которых в таблице 3
не приводится, а упоминается нами в предыдущих публикациях [27]. Эти виды
в живом состоянии не регистрировались, поэтому считаем, что их створки заносятся в псаммон из фитопланктона.
Таблица 1
Таксономический состав фитопсаммона Одесского побережья
и его эколого-биологическая характеристика

№
п/п
1

Вид

Б

Г

А

С

Р

2

3

4

5

6

7

Источник
8

epiph*, epili,
epips

hl

alkf

β

k

1, 4, 13

epiphy

mh

alkf

-

k

11

-

-

-

-

-

-

4. Amphora caroliniana Giffen

epips

ph

alkf

-

k

12

5. Amphora arcus Greg.

epips*

ph

alkf

-

b

11

epipe*, epili

i

alkf

x

k

4

epipe*

ph

alkf

β

b

1

8. Amphora sp 1

-

-

-

-

-

-

9. Amphora sp 2

-

-

-

-

-

-

10. Amphora sp 3

Bacillariophyta
1. Achnanthes brevipes C. Agardh
2. A. lyrata Proschk.-Lavr.
3. Achnanthes sp.

6. Amphora ovalis (Kütz.) Kütz.
7. Amphora proteus Greg.

-

-

-

-

-

-

Anorthoneis excentrica (Donkin)
11.
Grunow

epips

-

-

-

-

4

12. Anorthoneis hummii Hust.

epips*

ph

alkf

β-ά

b

11

13. Attheya decora T.West

epips

mh

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

14. Berkeleya sp.
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

Epipe

hl

alkf

о

k

4

epiphy*, epili

hl

alkf

o-b

k

8

17. C. scutellum Ehrenb.

epiph*, epili,
epips, epipe

ph

alkf

β

b

1, 4, 13

18. C. pediculus Ehrenb.

epiphy

fr, hl*

alkf

β

k

4, 11

plankt, epili,
epiph, epipe*

mh

alkf

β

k

4

20. Diatoma tenue С.Agardh

epiphy

hl

ind

o-b

K

8

21. D. vulgaris Bory

epiph

ph

alkf

β

k

4

Diploneis chersonensis (Grunow)
22.
Cleve

epipe*

ph

alkf

-

b-t

11

23. D. subadvena Hust.

epipe*

mh

alkf

-

b

12

epipe

mh

alkf

o

b

6

epiphy

-

-

-

-

5

epipe*, epiph,
epili, epips

mh

alkf

α

k

6

epipe

hl

alkf

β

b

7

epiphy

ph

alkf

-

b

6, 11

-

-

-

-

-

аlkf

a

k

4

-

-

-

9

15. Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve
16.

19.

24.
25.
26.
27.

Cocconeis placentula var. euglypta
(Ehrenb.) Grunow

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.)
Reimann et J.C. Lewin

Entomoneis paludosa (W. Sm.)
Reimer
Grammatophora cf. oceanica
Ehrenb.
Halamphora coffeaeformis
(C.Agardh.) Levkov
Hippodonta cf. capitata (Ehrenb.)
Lange-Bert., Metzeltin&A.
Witkowski

28. Licmophora abbreviata C.Agardh.
29. Lyrella sp.
Melosira moniliformis (O.Müll.)
30.
C.Agardh var. moniliformis

epili*, epiphy

mh,
hl
mh*,
hl

31. Navicula cancellata Donkin

epips*

32. N. cryptocephala Kütz.

epipe*

mh

alkf

o

k

9

epips*, epiph,
epili

mh

alkf

m

k

13

ph

alkf

o

k

13

mh

ind

β

k

7, 13

N. pontica (Mereschk.)
33. A.Witkowski, Kulikovskiy, Nevrova
et Lange-Bert.
34. N. ramosissima (C.Agardh) Cleve
35. N. salinarum Grunow

epili, epiph,
epips*
epipe*, epiph,
epili, epips

36. Navicula sp. 1

-

-

-

-

-

37. Navicula sp. 2

-

-

-

-

-

38. Navicula sp. 3

-

-

-

-
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

epili

hl

alkf

b

b

4

epips*

mh

alkf

β

b

12

41. Nitzschia sp. 1

-

-

-

-

-

-

42. Nitzschia sp. 2

-

-

-

-

-

-

43. Nitzschia sp. 3

-

-

-

-

-

-

epips

ph

alkf

-

b

3, 11

epipe

ph*,
mh

alkf

-

b, k* 7, 12, 9

epipe

ph

alkf

o

sh-b

6

epips*, epili

fr, і

alkf

o-x

k

5, 9

epips*, epili

hl

alkf

β

k

1, 4

epipe

ph

alkf

-

k

6

plankt

hl

-

-

-

2

epiph*, epili,
epipe,

mh*,
hl,
і

alkf

β

k

1, 4, 9

plankt

mh

alkf

β

k

11

epips

ind

aklf

β

k

8, 11

epiph*, epili

mh

ind*,
alkf

α

k

1, 4, 12

epipe*

mh

alkf

α

b

11

plankt

i

-

β

k

9

epips*

hl

-

-

k

9

epips*

ph*

alkf

o

k

9, 12

plankt

hl, fr,
ph*

-

β

k

9, 12

-

-

-

-

-

-

epipe*

hl

-

-

-

10

Nitzschia cf. frustulum (Kütz.)
39.
Grunow
N. hybrida Grunow in Cleve et
40.
Grunow

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Opephora cf. marina (W.Greg.)
P.Petit
Petroneis humerosa (Brèb. ex
W.Sm.) Stickle et D.G.Mann
Plagiotropis lepidoptera (W.Greg.)
Kuntze
Planothidium cf. lanceolatum (Bréb.
ex Kütz.) Lange-Bert.
P. delicatulum (Kütz.) Round et
Bukht.
Pleurosigma elongatum (W. Sm.)
van Heurk
Pseudo-nitzschia seriata (Cleve)
H.Perag.
Rhoicosphenia abbreviata
(C.Agardh) Lange-Bert.

52. Skeletonema costatum (Grev.) Cleve
Staurosira venter (Ehrenb.) Cleve et
Moeller
Tabularia fasciculata (C.Agardh)
54.
D.M.Williams et Round
Tryblionella acuminata (W.Smith)
55.
Grunow
53.

Cyanoprokaryota
Dolichospermum flosaquae (Bréb.
56. ex Bornet et Flahault) P.Wacklin,
L.Hoffm. et Komάrek
Aphanocapsa litoralis (Hansg.)
57.
Komάrek et Anagn.
Chroococcus turgidus (Kütz.)
58.
Nägeli
59. Merismopedia punctata Meyen
60. Merismopedia sp.
61.
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Окончание таблицы 1
1

2

62. Oscillatoria sp.
63.

Phormidium nigroviride (Thw. ex
Gomont) Anagn. et Komárek

64. Spirulina adriatica Hansg.

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

epipe*

hl

-

-

-

10

epipe*

ph

-

-

-

10

Chlorophyta
65. Clamidomonas sp. 1

-

-

-

-

-

-

66. Clamidomonas sp. 2

-

-

-

-

-

-

epipe*

fr

-

β

k

9

67.

Desmodesmus communis (E.
Hegew.) E.Hegew.

Cryptophyta
68. Cryptomonas sp.

-

-

-

-

-

-

69. Rhodomonas sp.

-

-

-

-

-

-

Dinophyta
70. Amphidinium sp.

-

-

-

-

-

-

71. Prorocentrum sp.

-

-

-

-

-

-

72. Katodinium sp.

-

-

-

-

-

-

Euglenophyta
73. Dinema sp.

-

-

-

-

-

-

74. Heteromena sp.

-

-

-

-

-

-

Уcловные обозначения: Б – биотоп, Г – галобность, А – ацидофильность, С – сапробность,
Р – географическое распространение; epips – эпипсаммон, epipe – эпипелон, epiphy – эпифитон,
plankt – планктон, p-b – планкто-бентос, bn – бентос; hl – галлофил, mh – мезогалоб, pl – полигалоб,
i������������������������������������������������������������������������������������������������
– индифферент; alkf����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
– алкалифил, ��������������������������������������������������������������
ind�����������������������������������������������������������
– индифферент; α – ���������������������������������������
α��������������������������������������
-мезосапроб, β������������������������
�������������������������
– ���������������������
β��������������������
-мезосапроб, m������
�������
– мезосапроб, o – олигосапроб, o-χ – олиго-ксеносапроб, χ – ксеносапроб; b – бореальный, sh-b – широкобореальный, b-t – бореально-тропический; k – космополит. Источник: 1 – [21]; 2 – [16]; 5 – [18];
6 – [19]; 7 – [20]; 8 – [22]; 9 – [25]; 10 – [28]; 11 – [24]; 12 – [5]; 13 – [26].
* – звездочкой отмечены местообитание и галобность видов, уточненная нами.
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Информация по эколого-биологической характеристике вида, а именно их отношения к солености, ацидофильности, хорошо представлена для
диатомовых водорослей. Другие группы изучены гораздо хуже.
При этом достаточно много противоречивой информации, в связи с тем, что
ряд видов, широко распространенных по всему миру, встречается в местообитаниях с широко варьирующими условиями среды. В этом случае, возможно,
следует принимать наиболее широкий диапазон их отношения к тем или иным
факторам, например, галобности.
По системе галобов Р. Кольбе [29] микроводоросли побережья Одесского
залива были представлены олигогалобами (40 %, 20 видов), мезогалобами
(31 %, 15 видов), полигалобами (29 %, 14 видов). Среди олигогалобов 15 видов
относились к галлофилам, 4 вида к индифферентам, один вид – пресноводный.
Практически нет информации об отношении микроводорослей к температуре. В связи с достаточно большими колебаниями температуры в поверхностном слое песка на супралиторали, можно считать, что это виды главным образом эвритермные, как и мейобентосные организмы [30]. Отметим, что для
микроводорослей бентоса Черного моря Н. Бодяну указывает присутствие
эвритермных форм [31], что согласуется со сделанными выводами.
По отношению к ацидофильности представители фитопсаммона были
преимущественно алкалифилами (95 %, 38 видов). Было идентифицировано
всего 2 вида индифферента (5 %). По географическому распространению более половины обнаруженных и определенных видов (63 %) являются широко
распространенными (космополитами), 12 видов (28 %) – бореальными, по 1
виду (4 %) – широко-бореальный и бореально-тропический.
По сапробности несколько преобладали β-мезосапробы (52 %, 17 видов),
что характерно для слабого загрязнения или завершения самоочищения [32].
На втором месте были олигосапробы (18 %, 6 видов), свидетельствующие об
отсутствии органического загрязнения. Далее следовали α-мезосапробы (12 %,
5 видов). По одному виду относились к ο-χ-, χ- и о-β-сапробам.
В целом количественные показатели псаммофильных микроводорослей
были выше в теплый период (летом). Основную роль в это время играли цианобактерии (Aphanocapsa litoralis, Merismopedia punctata), диатомовые родов
Amphora, Navicula, зеленые и криптофитовые водоросли. В холодный (осенний) период преобладали диатомовые и динофитовые водоросли (табл. 2).
На основании проб, собранных в осенний 2006 г. и летний 2007 г. периоды
было проанализировано распределение экологических групп диатомовых водорослей в различных местообитаниях. На побережье Одесского залива наиболее массово представлены эпипелитные подвижные микроводоросли (рис. 1).
Высокой численности эта группа достигает в районе выхода дренажных вод
и временных водоемов. Это, вероятно, связано с высокой степенью заиленности этих местообитаний.
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Численность и биомасса водорослей
псаммона Одесского побережья в период исследований
Показатель

Зона заплеска

Таблица 2

Временные
водоемы

Дренажные
стоки

Лето
Численность, тыс. кл./см2

182,17

1082,72

6403,22

Биомасса, 10-3 мг/см2

0,13

2,45

0,92

Осень
Численность, тыс. кл./см2

49,34

1642,37

790,04

Биомасса, 10-3 мг/см2

0,04

0,88

1,71

осень

ВВ

Численность, log10

Численность, log10

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

epips

epipe

epiphy

plankt

ЗЗ
ВВ

3,0

ДВ

3,0

0,0

лето

ЗЗ

3,5

ДВ

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

epips

epipe

epiphy

plankt

Рис. 1. Экологические группы диатомовых водорослей в различных местообитаниях (ЗЗ –
зона заплеска; ВВ – временные водоемы; ДВ – дренажные воды, epips – эпипсаммон, epipe –
эпипелон, epiphy – эпифитон, plankt – планктон).

Вспышки численности в районе дренажных вод в холодный период давали Navicula cryptocephala (10 млн. кл./см2), в теплый – Diploneis�����������
��������������������
chersonen�
����������
2
sis (2 млн. кл./см ). Важную роль в сообществе псаммона всех местообитаний
играли виды Cylindrotheca closterium (3–214 тыс. кл./см2), Entomoneis paludosa
(1–224 тыс. кл./см2), Pleurosigma elongatum (2–84 тыс. кл./см2), Plagiotropis
lepidoptera (11–19 тыс. кл./см2) (рис. 2).
На втором месте по численности среди диатомовых водорослей стоят
эпипсаммитные виды, прикрепленные или передвигающиеся по поверхности
субстрата. Эпипсаммитные виды представлены в основном некрупными клетками, размерами до 25 мкм. Основными из них являются Attheya decora (1–139
тыс. кл./см2), Halamphora coffeaeformis (1–114 тыс. кл./см2), Navicula pontica
(3–110 тыс. кл./см2), Planothidium delicatulum (5–51 тыс. кл./см2), Nitzschia
hybrida (1–45 тыс. кл./см2) (рис. 3).
Среди эпифитных микроводорослей максимальная численность была у
Rhoicosphenia abbreviata (1,8 млн. кл./см2), однако она наблюдалась только
возле дренажных стоков. В свою очередь численность Tabularia fasciculata
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Рис. 2. Диатомовые водоросли побережья Одесского залива: 1 – Attheya decora T. West;
2 – Halamphora coffeaeformis (Agardh.) Levkov; 3, 7 – Navicula pontica (Mereschk.) A.Witkowski,
Kulikovskiy, Nevrova et Lange-Bert.; 4 – Anorthoneis excentrica (Donkin) Grunow; 5 – Navicula
cryptocephala Kütz.; 6 – Diploneis chersonensis (Grunow) Cleve; 8 – Tabularia fasciculata
(C. Agardh) D. M. Williams et Round (стрелкой показан двугубый вырост) (1–8 – СЭМ).

была невысокой (2–68 тыс. кл./см2), но при этом этот вид встречался практически на всех станциях. Вклад эпифитных видов особенно ощутим в псаммоне временных водоемов и дренажных стоков. Это показывает, что эти виды
способны существовать в псаммоне, а не просто заносятся сюда волнами.
В противном случае их численность в зоне заплеска была бы выше.
Планктонные водоросли, встреченные в живом состоянии, были
представлены всего двумя видами Pseudo-nitzschia seriata и Skeletonema
costatum, развивающимися на урезе воды морского побережья. Цветение этих
видов происходит в холодное время года, поэтому они не были обнаружены в
летний период (рис. 1).
Отметим, что в летний период распределение водорослей по отношению к
субстрату отличалось только в зоне заплеска, а осенью – во всех местообитаниях.
Во всех изученных местообитаниях преобладали диатомовые водоросли (рис. 3). Развитие остальных групп микрофитов имело сезонный характер: в летний период более массово развивались цианобактерии, в осенний –
динофитовые водоросли.
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Рис. 3. Преобладание групп микроводорослей в различных местообитаниях
(Bac – Bacillariophyta; Din – Dinophyta; Cyan – Cyanoprokaryota; Chlor – Chlorophyta;
Crypt – Cryptophyta; sp – другие группы; ЗЗ – зона заплеска; ВВ – временные водоемы;
ДВ – дренажные воды)

Высокое разнообразие цианобактерий было характерно для фитопсаммона
близ выхода дренажных стоков и временных водоемов. Aphanocapsa litoralis
образовывала колонии на песчинках, там же встречались отдельные клетки Ch�
roococcus turgidus. На поверхности субстрата наблюдались нити Phormidium
nigroviride, Oscillatoria margaritifera, Spirulina adriatica. Динофитовые (роды
Amphidinium, Prorocentrum, Katodinium) и эвгленовые водоросли (роды Dine�
ma, Heteronema) достигали набольшей численности и биомассы во временных
водоемах.
Выводы
1. В фитопсаммоне Одесского залива обнаружено 74 вида и ввт микроводорослей, из которых 55 видов и ввт принадлежат к отделу Bacillariophy��������������
ta, 3 вида Chlorophyta, 2 – Cryptophyta, 3 – Dinophyta, 2 – Euglenophyta,
9 – Cyanoprokaryota. Полученные данные свидетельствуют о наличии
устойчивого и разнообразного по видовому составу сообщества микроводорослей.
2. Фитопсаммон побережья Одесского залива отличается по видовому
разнообразию и количественным характеристикам в изученных местообитаниях: зона заплеска – наименьшее по численности (48–180 тыс.
кл./см2), для которой характерны диатомовые и эвгленовые водоросли;
временные водоемы (1080–1640 тыс. кл./см2), в которых массово развиваются диатомовые, динофитовые, эвгленовые, цианобактерии; фитопсаммон в зоне выхода дренажных вод (790–6400 тыс. кл./см2), характеризующиеся высокой численностью зеленых, цианобактерий и диатомовых
водорослей.
3. К массовым видам относятся эпипелитные Navicula ������������������
cryptocephala�����
, ���
Di�
ploneis chersonensis, Cylindrotheca closterium, Entomoneis paludosa,
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Plagiotropis lepidoptera, и эпипсаммитные Attheya decora, Halamphora
coffeaeformis, Nitzschia hybrida.
4. Эколого-биологическая характеристика видов позволяет выделить
индикаторы состояния среды и оценить степень влияния ряда факторов
на сообщество фитопсаммона.
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ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПСАМОФІЛЬНИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ
(ЧОРНЕ МОРЕ)
Резюме
У ході досліджень виявлено 74 види та внутрішньовидові таксони мікро
водоростей, що мешкають на піщаному субстраті в Одеській затоці. У фітопса
моні найбільш часто зустрічаються Navicula salinarum Grunow, Diploneis
chersonensis (Grunow) Cleve, Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann et
J. C. Lewin, Plagiotropis lepidoptera (W. Greg.) Kuntze, Attheya decora T. West,
Pleurosigma elongatum (W. Sm.) van Heurk, Entomoneis paludosa (W. Sm.) Reimer.
Великий обсяг видів (39 %) представлений мікроводоростями, що вільно
пересуваються по субстрату. Прикріплених до піщинок – 27 % від загальної
кількості видів. За відношенням до солоності найбільш численні три групи:
олігогалоби (40 %), мезогалоби (31 %) і полігалоби (29 %). Основна частина
мікроводоростей – алкаліфіли та космополіти. Наявність оліго- та ксеносапробів
говорить про процеси самоочищення на узбережжі Одеської затоки.
Ключові слова: піщане узбережжя, епіпелон, епіпсамон, мікрофітобентос,
Одеська затока, Чорне море.
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ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR
MICROALGAE OF SAND SUBSTRATES OF THE ODESA BAY
(THE BLACK SEA)
Summary
The studies revealed 74 taxa of microalgae that live on sandy substrate in the Odesa
Bay. The most common representatives of phytopsammon are Navicula salinarum
Grunow, Diploneis chersonensis (Grunow) Cleve, Cylindrotheca closterium
(Ehrenb.) Reimann et J. C. Lewin, Plagiotropis lepidoptera (W. Greg.) Kuntze,
Attheya decora T. West, Pleurosigma elongatum (W. Sm.) van Heurk, Entomoneis
paludosa (W. Sm.) Reimer. The most species (39 %) that are presented move
freely over the substrate. However 27 % of the species are attached to sand grains.
With respect to the salinity there are three groups which are the most abundant:
oligogalobes (40 %), mezogalobes (31 %) and poligalobes (29 %). Most microalgae
are alkaliphilic and cosmopolitans. The presence of oligosaprobes and xenosaprobes
testifies the ongoing processes of self-purification on the coast of the Odesa Bay.
Key words: sand coast, epipelic, epipsammic, microphytobentos, the Odesa Bay,
the Black Sea.
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ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ БИЧКА КРУГЛЯКА NEOGOBIUS
MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ
АЗОВСЬКОГО МОРЯ
За матеріалами досліджень 2007–2013 рр., а також за даними Родіонової Т. В.
(1935 р.), вперше проведено порівняльний аналіз структури популяції,
плодючості та живлення бичка кругляка з метою виявлення змін, що відбулися
в екології виду в Утлюцькому лимані. Виявлене зменшення розмірів тіла особин, збільшення показника абсолютної плодючості, а також зміни в спектрі
живлення виду.
Ключові слова: Neogobius melanostomus, ���������������������������������
Gobiidae�������������������������
, Утлюцький лиман, структура популяції, плодючість, живлення.

Утлюцький лиман утворився в результаті злиття долин двох річок – Малий
та Великий Утлюк. Він відділений від Азовського моря піщаною Федотовою
косою, яка має з косою Бірючий острів сухопутний зв’язок. На півдні лиман
сполучається з морем, а також із затокою Сиваш. Води лиману градуюються
за солоністю з півночі на південь – 7,8 до 11,9 г/л. Це пояснюється річковим
опрісненням в верхній та змішуванням з морськими водами в нижній частинах
лиману [2].
Іхтіофауна Утлюцького лиману в сучасний період нараховує близько 48 видів риб, що відносяться до 20 родин. Родина Gobiidae представлена 10 видами,
серед яких бичок кругляк займає домінуючу позицію. Так він є об’єктом активного промислу в досліджуваному регіоні, а також аматорського рибальства.
Бичок кругляк Neogobius melanostomus є поширеним видом по всій акваторії лиману та легко пристосовується до різних рівнів солоності. Так, за чисельністю та масою він займає перше місце (31,6 % та 25,8 % відповідно) серед
всіх представників іхтіофауни лиману, а також серед всіх представників родини Gobiidae (71,3 % за чисельністю та 44,8 % – за масою). Незважаючи на те,
що сучасні роботи з дослідження іхтіофауни Утлюцького лиману проводяться широко, але значний проміжок часу (з 80-х років 20 ст. і до 2007 року) вони
© М. Ю. Ткаченко, В. О. Демченко, 2015
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були відсутні. Зважаючи на те, що за цей період у водоймі мала місце дія екологічних чинників (зарегулювання річок Дон та Кубань, опріснення вод затоки
Сиваш та ін.) актуальним є вивчення динаміки розмірно-масових показників
риб, а також абсолютної плодючості та живлення бичка кругляка.
Матеріали та методи досліджень
Матеріал збирали упродовж 2007–2013 рр. з різних ділянок Утлюцького
лиману. Загалом досліджено 1039 особин бичка кругляка, для яких був проведений повний біологічний аналіз. В ході його визначали промислову довжину
(TL), загальну масу та вік [5, 11]. Для збору матеріалу використовували різні
знаряддя лову – бичкова драга, зяброві сітки (18–40 мм), ятір (14 мм) та мальковий волок (6,5 мм), після чого рибу фіксували у 4 % розчині формаліну для
подальшої камеральної обробки.
Для аналізу плодючості виду ястики фіксували у 70 % розчині етилового
спирту. Загалом було опрацьовано понад 66 тис. ооцитів. Стадії зрілості гонад
визначалися візуально за шестибальною шкалою [5].
Аналіз шлунково-кишкових трактів риб поводили за стандартними методиками [7, 12]. Для вивчення якісного і кількісного складу живлення проаналізовано 85 харчових грудок риб. Приналежність кормових об’єктів в роботі приведена згідно сучасних підходів [1]. Статистичне опрацювання проводилося за
допомогою пакету програм Microsoft Excel, Access 2010 та StatSoft Statistica 8.0.
Результати досліджень та їх обговорення
Для бичка кругляка притаманний статевий диморфізм та розмірно-вікова
мінливість, що проявляються у різниці розмірів тіла в одному віковому діапазоні між самицями та самцями, а також частин тіла в нерестовий період. Тому
для порівняння риб поділили на групи за статтю, розмірами, масою та віком
[8]. Для вивчення змін, що відбулися з видом за 80 років, був проведений порівняльний аналіз між даними Т. В. Родіонової за 1935 рік [6] та сучасними.
За результатами дослідження була виявлена відмінність у розмірах самців в
межах однієї вікової групи (табл. 1). Так за даними Родіонової Т. В. розміри однорічок коливаються в межах 9,0–17,5 см, більшість яких припадає на розмірні
групи 12,5–15,5 см. Сучасні розрахунки показали значно менші їх розміри – від
5,5 до 14,5 см, більша частина яких належить до діапазону 9,5–14,0 см.
Довжина дворічних самців за даними Родіонової Т. В. коливалася у діапазоні 11,0–20,5 см, більшість яких мала розміри 15,0–20,0 см. За даними сучасних
спостережень розміри зменшуються, максимум особин припадає на розмірну
групу 12,0–17,5 см. Трирічні особини також менші порівняно з попередніми
роками 17,50–20,0 см та 14,01–16,5 см відповідно.
На відміну від самців, розміри самиць майже не різняться за віковими групами між сучасними даними та за попередні роки.
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Таблиця 1
Варіаційний ряд бичка кругляка за віковими, розмірними та статевими групами
Довжина
(см)/Вік

4,5-5,0
5,01-5,5
5,5-6,0
6,01-6,5
6,5-7,0
7,01-7,5
7,5-8,0
8,01-8,5
8,5-9,0
9,01-9,5
9,51-10,0
10,01-10,5
10,51-11, 0
11,01-11,5
11,51-12,0
12,01-12,5
12,51-13,0
13,01-13,5
13,51-14,0
14,01-14,5
14,51-15,0
15,01-15,5
15,51-16,0
16,01-16,5
16,51-17,0
17,01-17,5
17,51-18,0
18,01-18,5
18,51-19,0
19,01-19,5
19,51-20,0
20,01-20,5
20,51-21,0
21,01-21,5
21,51-22,0
22,01-22,5

Самці
Самиці
Родіонова
Наші дані
Родіонова
Наші дані
(1935 р.)
(2007-2013 рр.)
(1935 р.)
(2007-2013 рр.)
1-1+
2-2+ 3-3+ 1-1+ 2-2+ 3-3+ 1-1+ 2-2+ 3-3+ 1-1+ 2-2+ 3-3+ 4-4+

1
3
5
6
9
7
3
14
12
19
30
13
11
8
3
2
3
-

1
1
2
3
2
11
7
23
19
20
22
26
10
19
12
6
12
1
-

1
4
13
14
13
16
18
7
8
3
-

8
8
4
4
6
7
12
7
30
43
45
23
26
12
12
1
-

2
3
5
1
11
15
15
16
22
27
26
19
31
13
12
13
8
8
15
13
6
4
10
8
6
2

1
1
1
2
6
3
11
5
6
4
5
2
4
2
2
2
4
-

1
1
11
4
24
39
43
53
39
21
13
4
5
1
-

3
2
5
15
27
18
21
16
8
9
1
1
-

8
2
3
1
3
1
-

2
4
2
11
3
13
3
7
9
6
17
34
15
20
23
26
14
4
6
4
4
-

1
3
3
6
2
6
9
17
28
48
46
57
32
28
18
15
1
1
-

1
1
3
7
13
3
2
6
6
-

1
1
1
153
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Схожий поділ був відмічений в порівнянні бичків за масою. Так у більшості самців спостерігається зменшення діапазону маси за період досліджень від
15,0–50,0 г до 5,0–35,0 г у перший рік життя, 45,01–100,0 г до 5,0–90,0 г – на
другому році, та 75,01–135,0 г до 45,0-95,0 г (табл. 2).
Таблиця 2
Варіаційний ряд бичка кругляка за віковими, масовими та статевими групами
Самці
Родіонова
(1935 р.)

Маса (г) /Вік

0-5,0
5,01-10,0
10,01-15,0
15,01-20,0
20,01-25,0
25,01-30,0
30,01-35,0
35,01-40,0
40,01-45,0
45,01-50,0
50,01-55,0
55,01-60,0
60,01-65,0
65,01-70,0
70,01-75,0
75,01-80,0
80,01-85,0
85,01-90,0
90,01-95,0
95,01-100,0
100,01-105,0
105,01-110,0
110,01-115,0
115,01-120,0
120,01-125,0
125,01-130,0
130,01-135,0
135,01-140,0
140,01-145,0
145,01-150,0
151,01-155,0
154

Самиці

Сучасні дані
(2007-2013 рр.)

Родіонова
(1935 р.)

Сучасні дані
(2007-2013 рр.)

1-1+

2-2+

3-3+

1-1+

2-2+

3-3+

1-1+

2-2+

3-3+

1-1+

2-2+

3-3+

6
10
12
14
17
22
16
30
13
3
4
1
1
-

1
1
3
2
8
20
10
19
16
18
14
17
23
9
12
12
5
4
3
-

1
1
5
5
8
3
10
8
14
10
7
7
6
6
2
1
-

16
17
32
59
69
24
19
5
7
1
3
1
6
2
8
2
6
-

3
4
17
8
20
28
18
30
24
19
24
15
9
10
9
11
4
8
8
9
2
4
6
2
6
2
2
4

1
1
2
6
5
10
9
5
4
2
7
5
6
1
2
2
2
2

6
30
51
80
50
21
11
9
1
-

1
3
14
17
32
21
15
10
7
4
1
1
-

1
2
4
2
2
2
1
-

14
27
27
35
56
24
23
8
7
2
-

6
6
28
51
72
54
41
31
18
7
4
2
-

2
2
12
13
2
1
2
2
-
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У самиць ця різниця не така виражена, але загальне зменшення маси було
притаманним для всіх вікових груп.
Порівняння між даними Родіонової Т. В. та сучасними показали зменшення
довжини бичків на теперішній час у всіх вікових групах. У самців найбільша
різниця припадає на 1 та 3 роки – 12,71 % та 12,52 %, а на 2 рік – 6,08 %. У самиць цей показник майже однаковий – 9,6 % та 9,1 % у 1 та 3 рік, та 8,04 % – у
другий рік.
Найбільший приріст самців за даними Родіонової Т. В. припадає на перший
рік життя – 18,79 %, а на другий – 13,87 %. У сучасний період спостерігається
дещо більший приріст у перший рік – 24,52 %, а на другий значно менший –
лише 3,84 %. У самиць приріст майже рівний – 9,48 % та 11,95 % у перший та
другий рік життя. Сучасні дослідження показали приріст на 11,01 % та 10,92 %
відповідно в цей же період (табл. 3).
Таблиця 3
Середні розміри бичка кругляка за віком
та статевою приналежністю, см
Самці
Родіонова
(1935 р.)

Вік

Самиці
Сучасні дані
(2007-2013 рр.)

Родіонова
(1935 р.)

Сучасні дані
(2007-2013 рр.)

n

M±m

n

M±m

n

M±m

n

M±m

1-1+

149

13,61±0,14

281

11,88±0,16

259

12,6±0,85

223

11,39±0,15

2-2+

197

16,76±0,15

320

15,74±0,15

126

13,92±0,10

322

12,80±0,09

3-3+

97

19,16±0,12

91

16,37±0,24

14

15,81

37

14,37±0,15

4-4+

-

-

1

16,1

-

-

4

14,33±0,65

Аналіз маси в різних вікових групах між отриманими даними та дослідженнями, проведеними Родіоновою Т. В., показав відмінність у всіх роках життя.
Так, на першому році різниця складала у самців 29,89 %, на другому – 11,62 %,
а на третьому – 33,89 %. У самиць на першому та другому роках життя різниця
майже однакова – 27,72 % та 24,06 % відповідно. На третьому році різниця
найбільша – 41,13 %.
Найбільший приріст маси у самців за даними 1935 року припадає на перший та другий роки життя – 47,74 %, а на третій – 32,78 %. У самиць, навпаки, найбільший приріст відмічався на другому-третьому році – 41,53 %, а на
першому-другому році склав 30,48 % (табл. 4).
Впродовж сучасних досліджень відмічався найвищій показник маси тіла у
самців у період з року до двох – 58,54 %, а найменший 10,13 % – на другомутретьому році. Самиці ж більше набирають масу також на другому-третьому
році життя – 38,83 %, а на другому-третьому 24,58 %.
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Таблиця 4

Середня маса бичка кругляка за віковими та статевими групами, г
Самці
Родіонова
(1935 р.)

Вік

Самиці
Сучасні дані
(2007-2013 рр.)

Родіонова
(1935 р.)

Сучасні дані
(2007-2013 рр.)

n

M±m

n

M±m

n

M±m

n

M±m

1-1+

149

37,2±1,28

281

26,08±1,08

259

28,71±0,86

223

20,75±0,92

2-2+

197

71,18±0,8

320

62,91±1,23

126

41,3±1,11

322

31,36±0,62

3-3+

97

105,89±1,81

91

70,0±2,78

14

70,64

37

41,58±1,33

4-4+

-

-

1

98

-

-

4

46,40±3,71

За сучасний період досліджень відбулося загальне зменшення розмірів тіла
самців та самиць бичка кругляка в Утлюцькому лимані (рис. 1). Поясненням
цьому може бути активний промисел бичкових у даний період. Як зазначалося
вище, для виду притаманна сезонна нерестова міграція до прибережних ділянок, де відбувається вилов риби. Таким чином з популяції вилучалися особини
репродуктивного віку в першу чергу.

Рис. 1. Динаміка середніх розмірів бичка кругляка
в Утлюцькому лимані упродовж 2007–2013 рр.
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Бичок кругляк належить до видів з досить коротким циклом життя – 3–4
роки. Дозрівання та здатність розмножуватись настає в дворічному віці [3, 10],
але за іншими даними [4] наприкінці першого року життя, що підтверджують
і сучасні дослідження.
Загалом у риб з водойм Азовського басейну відбувається збільшення абсолютної плодючості [9]. Така тенденція спостерігається і у бичків Утлюцького лиману – у 1935 році кількість ооцитів склала 1079, а в 2011–2013 рр. –
2351±208,89 шт.
Найбільший показник плодючості у 1935 році було відмічено у самиць третього року життя, на відміну від сучасних, де пік припав на другий рік життя.
За даними Родіонової Т. В., середня абсолютна плодючість збільшується з віком поступово, натомість в сучасних умовах ситуація дещо інша – зі збільшенням віку плодючість зменшується (рис. 2).

Рис. 2. Співвідношення абсолютної плодючості бичка кругляка
в Утлюцькому лимані за віковими групами

За даними 1935 року до складу спектра живлення бичка кругляка входили 17 таксонів, що належали до класів Bivalvia, Gastropoda, Malacostraca,
Polychaeta та Pisces. Серед двостулкових молюсків домінантними видами
були Mytilaster lineatus (Gmelin in Linnaeus, 1791), Lentidium mediterraneum
(O. G. Costa, 1829) та Abra ovata (Philippi, 1836), а Cerastoderma glaucum
(Bruguière, 1789) та черевоногі молюски Theodoxus pallasi Lindh та Hydrobia sp.
мали другорядне значення.
Сучасні дослідження показали наявність 16 таксонів в живленні бичка. При
цьому з’являється представник класу Insecta. У теперішній час домінантними
також є бівальвії M. lineatus (1011±3,09 екз.), L. mediterraneum (33±0,96 екз.)
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та A. ovata (18±0,46 екз.), а другорядне значення має Parvicardium exiguum
(Gmelin, 1791) (10,0±0,30 екз.).
Клас гастропод був представлений родиною Hydrobiidae (115±1,9 екз.) та
видом Theodoxus astrachanicus Starobogatov, 1994 (104±0,54 екз.). Клас вищих
раків представлений Idotea balthica (Pallas, 1772) (139±0,80 екз.), Sphaeroma
pulchellum (Colosi, 1921) (33,0±0,54 екз.) та родиною Gammaridae (5,0±0,50
екз.). Класи поліхети і комахи представлені по одному таксону – родиною
Nereidae (Johnston, 1865) (10,0±0,45 екз.) і рядом Coleoptera (2,0±0,5 екз.). Також у живленні відмічені Atherina pontica (Eichwald, 1831) (10,0±1,5 екз.) та
представник родини Gobiidae (Fleming, 1835) (4,0±0,99 екз.).
Слід зазначити, що при визначенні сумарної калорійності об’єктів живлення
найбільш значущими були нечисленні види, а саме A. pontica, Th. astrachanicus,
I. balthica, та Sp. pulchellum.
Висновки
В Утлюцькому лимані спостерігається зменшення розмірів бичка кругляка
в сучасний період порівняно з даними 80-річної давнини. Така ситуація склалася внаслідок активного промислу в останні роки, що спричинило різницю
в розмірах бичка до 25 % у різні роки життя. На тлі зміни розмірів тіла бичка відбувається зменшення їх маси до 41 % у порівнянні з даними 1935 року.
Зменшення розмірів спостерігалося у самиць та самців впродовж всього періоду дослідження. Збільшення плодючості виду є характерним для сучасного
періоду. Спектр живлення виду дещо різнився порівняно з даними 1935 року,
але домінуючі види не змінилися.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ БЫЧКА-КРУГЛЯКА NEOGOBIUS
MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) УТЛЮКСКОГО ЛИМАНА
АЗОВСКОГО МОРЯ
Резюме
По материалам исследований 2007–2013 гг., а также по данным Родионовой Т. В. (1935 г.), впервые был проведен сравнительный анализ структуры
популяции, плодовитости и питания бычка-кругляка с целью выявления изменений в экологии вида в Утлюкском лимане. Выявлены уменьшение размеров
тела особей, увеличение показателей абсолютной плодовитости, а также изменения в спектре питания вида.
Ключевые слова: Neogobius melanostomus, Gobiidae, Утлюкский лиман,
структура популяции, плодовитость, питание.
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BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ROUND GOBY
NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) IN THE
UTLYUTSKYY ESTUARY OF THE SEA OF AZOV
Summary
The article based on the researches materials of 2007�������������������������������
–������������������������������
2013 years, and also T. V. Rodionova’s data (1935). The comparative analysis of the population structure, fertility
round goby diet and supply to identify the changes that have been occurred in the
Utlyutskyy estuary, were showed. Decrease in round goby body size, increase in
absolute fertility and changes in the nutrition spectrum were found.
Keywords: Neogobius melanostomus, Gobiidae, the Utlyutskyy estuary, population
structure, fertility, nutrition spectrum.
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КУМОВЫЕ РАКИ (CRUSTACEA, CUMACEA)
ВОДОХРАНИЛИЩА САСЫК
Проведено комплексное исследование кумовых раков водохранилища Сасык в
2013–2014 гг. Обнаружено три вида семейства Pseudocumidae: Schizorhynchus
scabriusculus (Sars, 1894), Pterocuma pectinata (Sowinsky, 1893), P. rostrata
(Sars, 1894). S. scabriusculus и P. pectinata приурочены, в основном, к прибрежной зоне водохранилища, к различным песчаным грунтам; P. rostratа найден
только в открытой части на илистом песке. В пространственном и сезонном
аспекте численность и биомасса раков изменялись в пределах 1–2 порядков
величин; наибольшие значения зафиксированы весной 2014 г., наименьшие –
летом 2013 г.
Ключевые слова: Сасык, Cumacea, таксономическая, гидробиологическая характеристика.

Кумовые ракообразные – небольшой отряд, насчитывающий около 600 видов; в Черноморско-Азовском бассейне представлен 23 видами, 11 из них относят к каспийскому комплексу [7]. Они играют существенную роль в питании
многих видов рыб [2; 3; 12]. Отдельные каспийские виды, живущие в пресных
водах, были успешно акклиматизированы в некоторые водохранилища с целью
повышения их кормовой базы. Кумовые раки изучены пока недостаточно. В
литературе чаще приводится информация об их видовом составе, а биологии и
экологии уделено значительно меньше внимания.
Сасык (Кундук) – лиман северо-западного Причерноморья, расположенный
в 120 км юго-западнее Одессы. В 1979–1980 гг. Сасык был отделен от моря
дамбой, соединен каналом с Соломоновым рукавом Килийского гирла Дуная и
трансформирован в олигогалинное водохранилище, площадью около 210 км2,
объемом 530 млн. м3 и средней глубиной 1,9 м, при максимальной – 3,5 м. [8].
Фауна Сасыка подверглась существенным изменениям и продолжает формироваться применительно к новым условиям. Этот процесс представляет
значительный теоретический и практический интерес.
Цель работы – установить видовой состав, численность и биомассу Cuma�����
cea��������������������������������������������������������������������
водохранилища Сасык, описать их пространственное распределение, сезонную динамику, биологическую и экологическую характеристики.
© А. А. Халаим, М. М. Джуртубаев, 2015
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Материалы и методы исследования
Материалом исследований послужили кумовые раки из 120 проб макрозообентоса, собранных на 41 станции в 2013–2014 гг. Сетка станций охватывала
всю акваторию водохранилища. В открытой части водоёма пробы отбирали
с лодки штанговым дночерпателем (площадь раскрытия 0,02 м2) и скребком
(ширина захвата 0,3 м, мешок из мельничного газа № 22). В прибрежной зоне
использовали также сачок треугольной формы. Материал фиксировали 4 % раствором формальдегида. Сбор и обработку проб проводили по общепринятой
методике [6]. В работе был также использован материал, собранный в августе
2014 г. с помощью подводных светоловушек модели Х. Хангерфорда [10].
В прибрежье материал отбирали на глубине 0,3–0,5 м, в открытой части – на
1,5–3,5 м. В прибрежной зоне доминирует песок с примесью ракуши и глины,
вне её – различные илы и илистый песок. Температура воды у дна во всём диапазоне глубин колебалась от 5,5 °С осенью до 32,0 °С летом. Минерализация
воды составляла 900–2560 мг/дм3; летом в верховье достигала 11370 мг/дм3.
Прозрачность воды по диску Секки варьировала в пределах 0,5–0,7 м.
Видовую принадлежность раков устанавливали с помощью определителей
[3; 7]; согласно этим же работам приведены названия видов и систематика. Раков подсчитывали, измеряли с помощью окулярмикрометра и взвешивали на
торсионных весах. Показатели численности и биомассы относили к 1 м2 площади дна. Определяли количество яиц в выводковой камере (марсупиальной
сумке) самок.
Всего обработано свыше 3,5 тыс. экз. кумовых раков.
Результаты исследования и обсуждение
Со времени начала опреснения Сасыка фауна кумовых претерпела
значительные изменения. В 2013–2014 гг. обнаружены три вида из семейства
Pseudocumidae: Schizorhynchus scabriusculus (Sars, 1894), Pterocuma pectinata
(Sowinsky, 1893), P. rostrata (Sars, 1894). В 1982–1987 гг. в водохранилище было
отмечено пять видов кумовых [1], три из которых: Schizorhynchus eudorelloides
(Sars, 1894), Pseudocuma graciloides (Sars, 1894), P. cercaroides fluviatilis ����
Martynov, 1924, в наших сборах не отмечены. S. scabriusculus для фауны Сасыка
нами указывается впервые.
Установленный видовой состав кумовых раков водохранилища сходен с
таковым дельты Килийского рукава Дуная [4].
Обнаруженные виды – представители реликтового понто-каспийского
комплекса [11]. Кроме того, P. pectinata, в силу своей многочисленности, играет первостепенную роль в питании бычковых рыб водохранилища [2; 12].
S. scabriusculus отмечен во всей прибрежной зоне, и вне её – в верховье водохранилища (рис., а). Его встречаемость составляла от 30–32 % летом 2013
и 2014 гг. до 57 % весной 2014 г. Наиболее часто вид встречался в верховье
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на чистом и илистом песке, реже – в низовье и средней части на различных
песчаных грунтах. Летом 2014 г. небольшое количество экземпляров найдено
в районе выхода в водохранилище канала Дунай-Сасык, на глинистом грунте.
Таким образом, S. scabriusculus приурочен, в основном, к прибрежной зоне
водоёма, к глубине 0,3–1 м.

а

б
в
Рис. Места находок кумовых раков в водохранилище Сасык:
а – S. scabriusculus, б – P. pectinata, в – P. rostratа

Несмотря на довольно широкое распространение, вид малочисленный
(таблица). Известно, что S. scabriusculus не образует больших скоплений [7].
Почти в 85 % случаев вид встречался в единичных экземплярах. Наибольшие
численность и биомасса зафиксированы летом 2013 г. в низовье (р-н насосной
станции) на илисто-песчаном грунте – 100 экз./м2 и 0,127 г/м2.
Длина тела S. scabriusculus составляла 1,5–4,8 мм. Количество яиц в
выводковой камере колебалось от 7 экз. (лето 2014 г., длина самки 3,3 мм) до
28 экз. (весна 2014 г., длина самки 4,6 мм). Отметим, что это были, соответственно, наименьшая и наибольшая яйценосные самки, так как у других видов картина несколько иная.
P. pectinata занимает доминирующее положение в численности и встречаемости не только среди кумовых (таблица), но и среди всех ракообразных
макрозообентоса водоёма [11]. Встречаемость вида составляла от 78,5 % весной и летом 2014 г. до 87,5 % осенью этого же года. Раков отмечали на всей
прибрежной зоне водоема, а в верховье и средней части – и за ее пределами
(рис., б). В водохранилище вид был встречен на различных песчаных грунтах.
Кроме того, летом 2014 г. в количестве 815 экз./м2 раки найдены на глинис163
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том субстрате в районе выхода канала, осенью этого же года – на сером иле
в открытой части верховья и середины водоёма в количестве 227 экз./м2 и
37 экз./м2 соответственно. В отличие от предыдущего вида, P. pectinata встречался единично только в 3 % случаев. Максимальной численности и биомассы
вид достигал весной 2014 г. в прибрежье верховья водохранилища (р-н с. Траповка) на илистом песке – 12370 экз./м2 и 6,63 г/м2. В целом, количественные
показатели этого вида в прибрежной зоне на 1–3 порядка были выше, чем в
открытой части, что, в первую очередь, связано с характеристикой грунта на
этих участках. P. pectinata доминировал среди кумовых раков и в первые годы
опреснения Сасыка [1; 9], но в литературе, к сожалению, его количественные
данные не приводятся. Отметим, что этот вид отличается эвригалинностью и
является наиболее распространенным и многочисленным видом кумовых в
водоёмах северо-западного Причерноморья [7], что, очевидно, и определило
его доминирование в Сасыке.
Таблица
Сезонная динамика средних показателей численности и биомассы
кумовых раков в водохранилище Сасык
2013 г.

2014 г.

Виды
август

октябрь

апрель

август

октябрьноябрь

S. scabriusculus

__7,0 ± 0,3__
0,009 ± 0,001

–

_23,0 ± 1,2__
0,039 ± 0,002

_10,0 ± 0,5__
0,005 ± 0,000

__9,0 ± 0,5__
0,003 ± 0,000

P. pectinata

392,0 ± 16,0
0,236 ± 0,009

517,0 ± 21,0 2356,0 ± 118,0 592,0 ± 30,0
0,504 ± 0,020 0,831 ± 0,042 0,319 ± 0,016

586,0 ± 29,3
0,545 ± 0,027

P. rostrata

–

_12,0 ± 0,6_
0,004 ± 0,000

–

Всего

399,0 ± 16,3
0,245 ± 0,012

–

–

517,0 ± 21,0 2391,0 ± 120,0 692,0 ± 30,5
0,504 ± 0,020 0,874 ± 0,044 0,324 ± 0,016

595,0 ± 29,8
0,548 ± 0,027

Примечание: над чертой – численность (экз./м2), под чертой – биомасса (г/м2)

Длина тела раков P. pectinata составляла 0,5–10,7 мм. Минимальное количество яиц отмечали летом 2013 г. у самки длиной тела 5,4 мм – 5 экз., максимальное – весной 2014 г. – 160 экз., у самки длиной 10,2 мм. Длина тела наименьшей яйценосной самки составляла 4,8 мм (12 яиц; лето 2014 г.), наибольшей – 10,7 мм (150 яиц; весна 2014 г.).
Как видно из таблицы, S. scabriusculus и P. pectinata характеризовались наименьшими количественными показателями летом 2013 г., что может быть обусловлено более активным выеданием их рыбами-бентофагами. Максимальные
численность и биомасса обоих видов зафиксированы весной 2014 г. Причём,
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в пробах преобладали молодые особи, длиной 0,5–2,5 мм (в среднем 52 %).
Таким образом, пик размножения кумовых раков приходится именно на весенний период, что обеспечивает восстановление численности их популяций
после зимовки.
P. rostrata, по всей видимости, распространен в водохранилище локально
(рис., в). Вид обладает наименьшей встречаемостью среди кумовых (21,5 %)
и, как S. scabriusculus, низкими количественными показателями (таблица).
P. rostrata отмечен только весной 2014 г. в открытой части середины и верховья
водоёма, на илисто-песчаном грунте, на глубине 1,5–2,0 м. Средняя численность
для мест находок составляла 53 экз./м2, биомасса – 0,02 г/м2. Максимальные
количественные показатели зафиксированы в верховье – 133 экз./м2 и 0,05 г/м2.
Малочисленность этого вида характерна и для других водоёмов региона [7].
Длина тела раков P. rostratа составляла 2,5–6,9 мм. Яйценосные самки в
пробах не обнаружены.
Отметим, что средняя численность Cumacea в 2008–2009 гг. варьировала в
пределах 100–5400 экз./м2, биомасса – 0,001–14,3 г/м2 [5]. В настоящее время
отмечено снижение этих показателей: 400–1240 экз./м2 и 0,245–0,504 г/м2, что
может свидетельствовать об ухудшении общей экологической обстановки в водохранилище.
Выводы
1. В 2013–2014 гг. в водохранилище Сасык обнаружено три вида кумовых
раков из семейства Pseudocumidae: S. scabriusculus, P. pectinata, P. rostrata.
2. Наиболее распространённым и многочисленными является P. pectinata,
занявший в водоёме различные песчаные грунты, а также некоторые
участки с илистым и глинистым грунтом. Этот вид характеризуется наибольшей встречаемостью среди кумовых – до 87,5 %. Наименьшей встречаемостью обладает P. rostratа – 21,5 %, отмеченный на илисто-песчаном
грунте и имеющий локальное распространение в водохранилище.
3. P. rostratа найден в открытой части водоёма на глубине 1,5–2,0 м.
Остальные виды приурочены, в основном, к прибрежной зоне, к глубине 0,3–1,0 м.
4. Минимальные количественные показатели кумовых раков в среднем
по водохранилищу отмечены летом 2013 г.: 400 экз./м2 и 0,25 г/м2,
максимальные – весной 2014 г.: 2390 экз./м2 и 0,87 г/м2. В пространственном и сезонном аспектах численность и биомасса раков изменялись в
пределах 1–2 порядков величин.
5. Длина тела раков S. scabriusculus составляла 1,5–4,8 мм, плодовитость –
7–28 яиц; P. pectinata – 0,5–10,7 мм и 5–160 яиц соответственно. Длина
тела раков P. rostratа составляла 2,5–6,9 мм, яйценосные самки в пробах
не обнаружены.
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КУМОВІ РАКИ (CRUSTACEA, CUMACEA) ВОДОСХОВИЩА
САСИК
Резюме
Проведено комплексне дослідження кумових раків водосховища Сасик у
2013–2014 рр. Знайдено три види родини Pseudocumidae: Schizorhynchus
scabriusculus (Sars, 1894), Pterocuma pectinata (Sowinsky, 1893), P. rostrata
(Sars, 1894). S. scabriusculus та P. pectinata приурочені, в основному, до різних
піщаних ґрунтів у прибережжі водосховища, P. rostratа знайдений тільки у
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відкритій частині на мулистому піску. У просторовому та сезонному аспектах чисельність та біомаса раків змінювалася в межах 1–2 порядків величин;
найбільші показники зафіксовано навесні 2014 р., найменші – влітку 2013 р.
Ключові слова: Сасик, Cumacea������������������������������������������
�������������������������������������������������
, таксономічна, гідробіологічна характеристика.
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CUMACEANS (CRUSTACEA, CUMACEA)
OF THE SASYK RESERVOIR
Summary
The comprehensive study of cumaceans Sasyk reservoir in 2013–2014. There were
found three species of family Pseudocumidae: Schizorhynchus scabriusculus (Sars,
1894), Pterocuma pectinata (Sowinsky, 1893), P. rostrata (Sars, 1894). S.����������
s��������
cabrius�
culus and P. pectinata are confined mainly to the littoral zone of the reservoir, to the
various sandy soils, P. rostrata is found only in the open on silty-sandy substrate.
In the spatial and seasonal aspects the abundance and biomass of cumacens varied
in range of 1–2 orders of magnitude. The lowest cumacean’s quantity recorded in
summer of 2013, the largest – in spring of 2014.
Key words: the Sasyk, Cumacea, taxonomy, hydrobiological characteristics.
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ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕСТЕРІВ ІБУПРОФЕНУ
ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ
На моделі карагенін-індукованого запалення встановлено, що рівень
протизапальної активності естерів ібупрофену з різною довжиною вуглецевого ланцюга при їх трансдермальному введенні за показниками динаміки зміни
ширини та об’єму осередку запалення не поступаються ефекту референтпрепарату – 5 % мазі ібупрофену, а у випадку використання довголанцюгових
естерів навіть перевищують його ефект.
Ключові слова: протизапальна активність, естери, ібупрофен, карагенін,
трансдермальне введеня.

Однією з проблем сучасної фармакології є підвищення ефективності лікування захворювань, що супроводжуються розвитком запалення. Для вирішення цієї проблеми створюють лікарські форми з протизапальними та репаративними властивостями, які не викликали б токсичної та побічної дії. Одним із
шляхів досягнення цієї мети є цілеспрямований синтез нових лікарських препаратів [8].
В роботі увагу зосереджено на протизапальних засобах нестероїдної структури, які набули найбільш широкого використання у практичній діяльності лікарів [5].
Ібупрофен – відомий нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП) з
протизапальною, аналгетичною та помірною жарознижуючою активністю. У
основі механізму його дії – інгібірування біосинтезу простагландинів E і F як
на центральному, так і на периферичному рівнях. Для лікування місцевих запальних процесів широко використовуються мазі, що містять ібупрофен. Дорослим і дітям старше 14 років призначають нанесення тонкого шару крему
3–4 рази на добу. Оптимізувати процес лікування можливо за рахунок створення лікарських форм з пролонгованою терапевтичною дією [3]. Таким чином,
актуальним є створення похідних на основі ібупрофену, яким було б притаманно збільшення часу утримання активної молекули в організмі як за рахунок
© І. А. Кравченко, Б. В. Приступа, М. В. Кірєва, А. О. Кобернік, 2015
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збільшення ліпофільності, так і за рахунок повільного гідролізу, який приводить до пролонгованої дії.
Крізьшкірне введення є особливою формою зовнішнього застосування
та відрізняється тим, що активна речовина потрапляє в кровообіг, минаючи
шлунково-кишковий тракт та перше проходження крізь печінку, і завдяки цьому зменшуються побічні ефекти, притаманні пероральному введенню.
Мета роботи – вивчення протизапальної активності м’яких лікарських форм
з естерами ібупрофену при трансдермальному їх застосуванні у щурів на моделі карагенін-індукованого запалення.
Матеріали та методи дослідження
Для вивчення протизапальної активності було обрано естери ібупрофену,
синтезовані на кафедрі фармацевтичної хімії ОНУ імені І. І. Мечникова. Досліди проводили на білих щурах-самцях, масою 180–200 г, отриманих з віварію Одеського національного медичного університету. Під час досліду тварини
утримувалися в умовах віварію на стандартному раціоні з вільним доступом до
води та їжі. Експериментальні дослідження проводились відповідно до методичних рекомендацій Державного фармакологічного центру МОЗ України [4]
та комісії з біоетики ОНУ імені І. І. Мечникова МОН України (протокол № 2
від 14 квітня 2009 р).
Отримання естерів ібупрофену, що містять як спиртову частину залишки
метилового та етилового спиртів проводили безпосередньо у середовищі спирту. Для одержання естерів із залишками радикалів гептилового та октилового
спиртів, реакцію здійснювали в бензолі, у колбі з насадкою Діна–Старка [7].
Чистоту одержаних естерів перевіряли методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) у системі – гептан–хлороформ–етилацетат 1:1:0,5. Чистоту та індивідуальність отриманих сполук оцінювали методом ТШХ, а також за ЯМР-,
мас- та ІЧ-спектрами.
Гостру запальну реакцію (набряк) викликали субплантарним уведенням
0,2 мл 0,2 % розчину карагеніну в задню кінцівку дослідних щурів [6]. Після розвитку запалення проводили лікування щурів шляхом трансдермального введення ібупрофену та синтезованих естерів на місце ураження. Було підібрано оптимальне співвідношення допоміжних компонентів для виготовлення мазей на основі естерів ібупрофену. До складу мазей входили ПЕГ-1500,
ПЕО-400 та 1,2-пропіленгліколь у співвідношенні 4 : 2 : 3, відповідно.
Для лікування використовували 4 різновиди 5 % мазі естерів ібупрофену в
молярному перерахунку на активну речовину (ібупрофен).
Для порівняння використовували дві групи тварин, одну з яких лікували
шляхом нанесення на шкіру 5 % мазі ібупрофену (Долгіт крем, виробник:
ДОЛОРГИТ ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина) та другу – контрольну групу без лікування.
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Структура досліджуваних сполук наведена в табл. 1.

Досліджувані сполуки
№

Назва

Таблиця 1

-R

Молярна маса
(M, г/моль)

Вміст естеру,
г /100 г мазі

-Н

206

4,996

І

ібупрофен

ІІ

метиловий естер
ібупрофену

-СН3

220

5,336

ІІІ

етиловий естер
ібупрофену

-С2Н5

234

5,676

IV

гептиловий естер
ібупрофену

-С7Н15

304

7,376

V

октиловий естер
ібупрофену

-С8Н17

318

7,716

Оцінку результатів експериментального дослідження проводили на підставі
динаміки зміни об’єму ураженої кінцівки (об’єм визначали методом волюметрії), а також рівня лейкоцитів у крові [1, 2].
Для підрахунку кількості лейкоцитів відбирали кров з хвостової вени дослідних тварин. Визначення кількості лейкоцитів проводили в 100 великих квадратах камери Горяєва після лізису еритроцитів 3–5 % розчином оцтової кислоти, підфарбованим декількома краплями розчину метиленового синього. Результати перераховували на 1 мкл крові, враховуючи розведення крові (1:20).
Статистичні показники обчислювали за допомогою програмного пакету
Microsoft Excel.
Результати та їх обговорення
Показано, що об’єм уражених кінцівок усіх щурів дослідних груп після введення флогогенного агенту (через 24 год) збільшується в середньому в 2 рази,
однак трансдермальне введення ібупрофену та його естерів сприяє тому, що
вже на 2 добу досліду простежується чітка тенденція до зниження об’єму осередку запалення (табл. 2).
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Таблиця 2

Протизапальна активність коротко ланцюгових
та довголанцюгових естерів ібупрофену за об’ємом уражених кінцівок щурів,
% до показників інтактних тварин (n=10)
Група тварин
Тривалість
лікування, Контрольна
доба
група (запалення)

Коротколанцюгові

Довголанцюгові

Ібупрофен

М������
етилоЕтиловий
ГептилоОктиловий
вий естер естер ібупро- вий естер естер ібупроібупрофену
фену
ібупрофену
фену

Інтактні
показники

100,0 ± 1,1

100,0 ± 1,2

100,0 ± 1,5

100,0 ± 1,3

100,0 ±0,4

100,0 ± 0,2

1

205,0 ± 2,5

191 ± 4,3*

196,0 ± 2,3* 186,6 ± 2,3*

201,0 ± 2,3

193,0 ± 2,3*

2

198,0 ± 3,1

147,4 ± 4,1* 129,4 ± 2,6* 142,3 ± 2,6* 124,0 ± 2,6* 133,6 ± 2,6*

3

190,0 ± 2,4

139,5 ± 3,5* 122,2 ± 1,6* 136,7 ± 1,6* 111,6 ± 1,6* 125,4 ± 1,6*

4

183,0 ± 5,5

133,8 ± 5,7* 119,3 ± 5,1* 123,1 ± 5,1* 107,5 ± 5,1* 116,4 ± 5,1*

5

171,0 ± 3,9

124,8 ± 3,3* 115,4 ± 3,2* 119,7 ± 3,2* 110,0 ± 3,2* 110,0 ± 3,2*

6

161,0 ± 4,2

114,6 ± 2,6* 107,8 ± 3,5* 112,3 ± 3,5* 107,4 ± 3,5* 108,2 ± 3,5*

7

142,0 ± 2,5

111,2 ± 1,6* 110,3 ± 1,2* 114,6 ± 1,2*

98,7 ± 1,2*

104,3 ± 1,2*

8

134,0 ± 3,4

104,4 ± 0,4*

97,5 ± 1,1*

104,9 ± 1,1*

94,7 ± 1,1*

99,1 ± 1,1*

9

134,0 ± 2,4

102,7 ± 1,0*

98,2 ± 1,6*

106,6 ± 1,6*

92,1 ± 1,6*

96,7 ± 1,6*

10

134,0 ± 1,2

104,4 ± 0,8* 102,4 ± 5,1* 105,5 ± 5,1*

92,1 ± 5,1*

96,7 ± 5,1*

Примітка. * – Р<0,05 порівняно з контрольною групою.

Відмічено, що вже на 2 добу досліду об’єм набряку значно зменшується при
використанні ібупрофену на 26 % та його естерів – на 35 (метиловий) та 29 %
(етиловий), порівняно з показниками контрольної групи.
За умов лікування коротколанцюговими естерами, об’єм ураженої кінцівки
досяг вихідних показників на 6 добу дослідження, а довголанцюговими естерами – на 7 добу, тоді як для групи, яку лікували ібупрофеном, він залишався
збільшеним. На 8-му добу дослідження відмічено, що показники об’єму кінцівок групи, яку лікували ібупрофеном достовірно не відрізнялись від інтактних.
У контрольної групи тварин, яку не лікували, на 10-й день дослідження
об’єм уражених кінцівок перевищував початкові показники на 34 %.
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Необхідно відмітити, що група, яку лікували гептиловим естером, показала кращий результат, порівняно з іншими групами. Показники цієї групи були
нижчими за групу, яку лікували референт-препаратом – мазь ібупрофену.
Таким чином, встановлено, що за протизапальною активністю коротколанцюгові естери не поступаються ібупрофену, а довголанцюгові естери – перевищують його показники.
Процес запалення в організмі завжди супроводжується порушенням гомеостазу формених елементів крові, особливо лейкоцитів. Враховуючи це, результати дослідження такого маркера запалення як вміст лейкоцитів у крові
дослідних тварин наведено у табл. 3.
Таблиця 3
Вміст лейкоцитів у крові щурів за карагенін-індукованого запалення та
лікування мазями, що містять естери ібупрофену, (*109/л)

Група тварин
(n=5)

Тривалість лікування, доба
0

1

2

4

6

8

10

Контрольна група
(запалення)

10,6 ±
0,2

13,2 ±
0,2

15,2 ±
0,4

23,3 ±
0,1

21,0 ±
0,3

18,9 ±
0,2

14,8 ±
0,1

Метиловий естер
ібупрофену

10,7 ±
0,2

20,9 ±
0,3*

17,8 ±
0,1*

14,5 ±
0,6*

13,0 ±
0,2*

10,9 ±
0,6*

9,5 ±
0,4*

Етиловий естер
ібупрофену

10,5 ±
0,3

16,4 ±
0,4*

15,3 ±
0,3*

14,9 ±
0,2*

13,8 ±
0,4*

12,3 ±
0,6*

11,8 ±
0,2*

Гептиловий естер
ібупрофену

9,9 ±
0,1*

16,5 ±
0,3*

15,6 ±
0,2*

11,3 ±
0,4*

11,9 ±
0,2*

12,2 ±
0,3*

10,7 ±
0,1*

Октиловий естер
ібупрофену

10,2 ±
0,2

24,8 ±
0,6*

18,9 ±
0,5*

17,7 ±
0,4*

15,8 ±
0,2*

12,0 ±
0,6*

11,2 ±
0,5*

Ібупрофен

8,9 ±
0,1*

9,6 ±
0,3*

13,9 ±
0,4*

16,2 ±
0,5*

12,7 ±
0,3*

11,5 ±
0,1*

12,4 ±
0,4*

Примітка. * – Р<0,05 порівняно з контрольною групою.

Через 24 год після введення карагеніну було відмічено збільшення рівня
лейкоцитів у крові тварин усіх дослідних груп. В наступні 2 доби експерименту кількість лейкоцитів перевищувала діапазон нормальних величин у всіх
групах, крім групи, яку лікували ібупрофеном. На 4–6-ту добу досліду рівень
лейкоцитів досяг фізіологічної норми в щурів, яких лікували ібупрофеном та
його естерами.
Висновок
На моделі карагенін-індукованого запалення рівень протизапальної активності довголанцюгових естерів ібупрофену при трансдермальному введенні
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за показниками динаміки зміни об’єму осередку ураження перевищує ефект
референт-препарату – мазі ібупрофену та досягають рівня інтактних показників уже на 8-му добу.
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛОЖНЫХ
ЭФИРОВ ИБУПРОФЕНА ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМ
ВВЕДЕНИИ
Резюме
В результате проведенного исследования было показано, что уровень противовоспалительной активности эфиров ибупрофена с разной длиной углеродной
цепи при их трансдермальном введении по показателям динамики изменения
объема очага воспаления не уступают эффекту референт-препарата – мази ибупрофена на модели карагенин-индуцированого воспаления. А в случае использования длинноцепочечных эфиров действуют лучше препарата сравнения.
Ключевые слова: противовоспалительная активность, эфиры, ибупрофен,
каррагенин, трансдермальное введение.
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ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF IBUPROFEN ESTERS
BY TRANSDERMAL DELIVERY
Summary
As a result of the study, it was shown that the level of anti-inflammatory activity
ointment with ibuprofen esters with different length of radical in transdermal delivery was not different from anti-inflammatory activity of the commercial referent
drug – ibuprofen ointment and in some cases, were more active on the model of
carrageenan-induced inflammation.
Key words: anti-inflammatory activity, ibuprofen, esters, carrageenan, transdermal
delivery.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДИНАМІКУ
ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КОНЕЙ РІЗНОГО ВІКУ
Представлено аналіз динаміки клінічних та біохімічних показників крові коней різних вікових груп під впливом фізичного навантаження різноманітної
інтенсивності та спрямованості. Визначено загальний стан, ємність аеробних
і анаеробних систем енергозабезпечення та витривалість коней різного віку на
кінець змагального періоду за показниками крові.
Ключові слова: коні, вік, показники крові, фізичне навантаження.

Кінний спорт користується великою популярністю, але вимагає великих витрат на утримання та підготовку коня. Тому зберегти його працездатність, продовжити спортивне довголіття вважається пріоритетним завданням для кожного кіннотника [1]. Велика кількість спортивних змагань і пов’язані з цим часті
перевезення чинять на коня підвищені фізичні та емоційні навантаження, у
зв’язку з чим ускладнюється підтримка гарного стану його здоров`я та тренованості [2].
Нині, коли вимоги до спортивних коней нестримно зростають, їх організм
не завжди в змозі переносити пропоновану інтенсивність тренувальних навантажень [5]. При цьому найчастіше порушується діяльність серцево-судинної та
опорно-рухової системи, нервово-рефлекторні механізми координації рухів та
ін. Головною причиною зниження адаптаційного потенціалу організму коня є
невідповідність між тривалістю відновлювального періоду і мірою зрушень в
організмі, спричинених фізичними навантаженнями [4].
Найбільш розповсюдженими способами оцінки фізичного стану та тренованості коня є візуальна оцінка поведінки, врахування частоти пульсу та дихання і швидкості їх нормалізації після фізичного навантаження. Проте жоден
з цих методів не дає повної інформації про стан коня. Одним із перспективних
напрямів є оцінка функціональних можливостей організму коня на основі реєстрації змін складу крові, що дозволяє оцінити його адаптаційний потенціал.
Клінічні та біохімічні дослідження крові в процесі тренінгу допомагають у вирішенні питань фізичного стану працюючих коней, визначенні їх потенційних
можливостей, регулюванні фізичних навантажень [9].
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Матеріали і методи дослідження
Дослідження проведені на 17 головах коней різного віку Дергачівської
дитячо-юнацької кінноспортивної школи при Харківській державній зооветеринарній академії (ДДЮКСШ при ХДЗВА) з серпня по вересень 2014 року
(кінець змагального періоду). У коней проводили забір крові з яремної вени у
стані відносного спокою, відразу після фізичного навантаження (Ф/Н) і через 2
години після навантаження.
Дослідження крові проводилися на базі лабораторії Харківської міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17. Визначення клінічних показників проводилося у цільній крові, біохімічних – у сироватці крові.
Клiнічні показники крові: швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) визначали за методом Панченкова; кількість еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів підраховували під мікроскопом у камері Горяєва; лейкоцитарну формулу
визначали методом мікроскопії мазку крові, забарвленого за РомановськимГімза; концентрацію гемоглобіну визначали гемоглобінціанідним методом; середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті розраховували за формулою; гематокрит визначали за методом Уінтроба.
Біохімічні показники крові визначали за набором ��������������������������
BioSystems����������������
(Італія) за інструкцією і контролем виробника, рівень лактату та пірувату в крові – ензиматичним методом з використанням лактатдегідрогенази; у сироватці крові визначали ферменти (АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза, γ-глутамінтранспептидаза,
ЛДГ), загальний білок, а також показники азотистого (сечовина, креатинін, сечова кислота), вуглеводного (глюкоза, лактат, піруват), ліпідного (тригліцериди, холестерин), пігментного (білірубін загальний, прямий та непрямий) та мінерального (залізо, кальцій) обмінів.
Результати дослідження та їх обговорення
Для проведення досліду коні були розділені на групи в залежності від віку:
молодша група (6–7 років) (n=4), середня група (8–15 років) (n=4) і старша
група (16–20 років) (n=9).
Встановлено, що загалом клінічні показники крові усіх вікових груп знаходяться у межах фізіологічної норми [6]. Проте між групами спостерігаються
значні відмінності (табл. 1). Найвищі показники ШОЕ, кількості гемоглобіну
та еритроцитів спостерігаються у крові коней молодшої вікової групи. Це вказує на високу кисневу ємність крові та інтенсивне протікання аеробних окислювальних реакцій [4]. У крові коней середньої та старшої вікової групи спостерігається зниження концентрації еритроцитів після фізичного навантаження. Причиною цього може бути їх механічний гемоліз унаслідок інтенсивного
фізичного навантаження. Через 2 години після навантаження у коней цієї групи відбувається різке збільшення концентрації еритроцитів внаслідок згущення крові і виходу цих формених елементів із депо.
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41±1,87*

15±1,29*

40,5±0,29*

12,5±0,50*

8,5±1,18

7,33±0,91

32,25±7,47

7,56±0,38*

7,51±0,22*

29,33±1,66*

через 2 год.
після Ф/Н

9,79±0,77***

6,92±0,65**

9,96±1,30*

8,38±0,50**

42,56±3,97** 39,56±4,06**

фізичне навантаження

42,25±3,20

12,75±0,48

0,45±0,10

5,65±0,75

4,38±0,11

0,2±0,00

-

-

0,2±0,00

-

0,48±0,05*

3,78±0,47*

4,31±0,29*

0,17±0,02**

-

0,18±0,01

0,63±0,08**

4,11±0,43*

4,81±0,36**

0,16±0,02*

-

0,13±0,02

0,53±0,07*

5,48±0,47*

5,09±0,35**

0,18±0,02

-

0,17±0,02

44,25±2,84

14,75±1,93

39±2,35

14±0,41

40,11±0,98*

14,67±0,75**

42±1,81*

40,22±1,08*

16,44±1,37** 14,11±0,65**

144,5±8,91 112,25±8,47 112,11±5,21* 146,11±8,16** 117,44±6,04**

0,28±0,14

2,9±0,64

3,95±0,22

0,15±0,03

-

-

0,1±0,00

-

* – Р>0,95; ** – Р>0,99; *** – Р>0,999 у порівнянні з показниками коней середньої вікової групи

Гематокрит, %

38±1,08*

13,75±0,85*

Гемоглобін
еритроцитарний,
пг

0,53±0,06

124,5±3,80* 152,5±8,29* 140,25±8,19* 115,75±4,05

0,55±0,03*

Гемоглобін, г/л

0,55±0,18*

4,33±0,35

0,48±0,07*

5,7±0,60*

4,98±0,36

Моноцити,10 /л

9

4,68±0,34*

3,83±0,37*

0,13±0,03

-

-

0,2±0,00

-

4,6±0,60*

5,03±0,77*

4,55±0,49*

0,15±0,03

-

-

0,2±0,00

-

6,1±0,41

6,8±0,28

34,5±7,71

стан спокою

16-20 років (n=9)

Таблиця 1

272,25±14,55 319,5±33,95 311,5±12,31 260,11±14,11** 343,44±14,34* 312,22±9,06*

9,25±1,05

8,6±0,72

34,5±2,22

фізичне на- через 2 год.
стан спокою
вантаження після Ф/Н

8-15 років (n=4)

Лімфоцити, 109/л

0,18±0,03*

-

-

0,13±0,03

-

0,13±0,03*

-

Юні

Палочкоядерні,
109/л
Сегментоядерні,
109/л

-

0,2±0,00

-

Мієлоцити

Еозинофіли, 109/л

Базофіли

9

300±6,45*

7,8±0,74*

Тромбоцити, 10 /л 223,5±42,31* 330±15,41*

7,23±0,81*

Лейкоцити, 109/л

8,4±0,73*

39±8,85*

9,8±1,07*

7,53±0,87*

Еритроцити, 1012/л

42,75±8,90*

6-7 років (n=4)
фізичне
через 2 год.
навантапісля Ф/Н
ження

8,85±1,14*

35±2,68*

стан
спокою

ШОЕ, Мм/ч

Показники

Динаміка клінічних показників крові коней різного віку
під впливом фізичного навантаження.
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Ріст концентрації лейкоцитів через 2 години після фізичного навантаження, що спостерігається у коней молодшої та старшої вікової групи, частково
може пояснюватися травмою тканин (частіше за все м`язової), що підтверджується ростом лімфоцитів, які приймають участь у знешкодженні тканинних
метаболітів.
Збільшення кількості нейтрофілоцитів із зрушенням вліво, зменшення кількості лімфоцитів і эозинофілоцитів у крові коней середньої вікової групи є
ознакою настання у них 2-ої (нейтрофільної) фази міогенного лейкоцитозу в
результаті напруженої фізичної роботи (за А. П. Єгоровим (1926)).
У коней молодшої та старшої вікової групи внаслідок Ф/Н спостерігається
збільшення концентрації нейтрофілоцитів, лімфоцитів і особливо моноцитів
(характерні ознаки протікання запального процесу в організмі), що в даному
випадку може бути наслідком різкого підвищення температури тіла під впливом фізичного навантаження. У коней молодшого віку це явище можна пояснити недостатнім розвитком загальної витривалості та тренованості, а у коней
старшого віку – повільним протіканням відновлювальних процесів в організмі.
Аналізуючи біохімічні показники крові, можна відмітити, що у коней усіх
вікових груп у стані спокою спостерігається підвищена активність АсАТ, що
говорить про напруженість у роботі серцевого м`язу (табл. 2). Дуже висока активність γ-ГГТ, що більш ніж у два рази перевищує норму, може свідчити про
певні порушення у роботі печінки. Знижений рівень сечової кислоти, що утворюється при розпаді пуринових основ, пояснюється низьким вмістом пуринів
у згодовуваному кормі.
Фізичне навантаження по різному впливає на досліджувані показники у коней різного віку.
У середній віковій групі спостерігається зниження активності лужної фосфатази внаслідок анаеробної направленості фізичних навантажень [3]. Натомість у молодшої вікової групи спостерігається підвищення цього показнику,
що може свідчити про напруженість у роботі фізіологічних систем організму і
в першу чергу опорно-рухового апарату [8].
У середній – внаслідок інтенсивної фізичної роботи спостерігається зниження рівня сечовини після Ф/Н через невідповідність між швидкістю відновлювальних процесів і мірою зрушень в організмі, спричинених фізичними навантаженнями [7].
Найбільша концентрація креатиніну спостерігається у сироватці крові коней середньої та старшої вікових груп, що свідчить про активне підключення креатинфосфокіназного механізму енергозабезпечення при виконанні Ф/Н.
В усіх групах коней після фізичного навантаження знижується концентрація заліза у сироватці крові через його використання на побудову зруйнованих
під час Ф/Н еритроцитів.
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2,98±0,36*
2,05±0,63*
3,15±0,71*

4,43±0,14*

0,29±0,01**

Піруват, моль/л

Лактат/піруват

18,4±1,67*

15,48±0,41*

59,55±18,61* 81,38±43,49*

6,79±1,59*

5,78±1,51*

2,18±0,13*
0,93±0,18*
1,25±0,03*

6,35±1,92*

5,48±2,58*

18,68±2,14*

7,23±1,94*

6,45±2,59*

13,68±4,40*

38,85±3,87*

13,14±3,45*

11,25±4,07*

63,25±3,67*

15,3±0,88

8,23±1,39

6,63±2,04

14,85±3,36

59,68±1,48

стан спокою

17,35±2,54

7,72±1,34

6,64±1,49

14,35±1,38

64,33±8,84

1,73±0,80*

2,36±0,59*

1,15±0,25*

2,68±0,35*

2,58±0,17*
1,05±0,27*
2,8±0,41*

2±0,33*
3,5±0,29*

4,08±0,36*

42,83±7,59*

0,4±0,01

3,7±0,07

1,93±0,09
1,05±0,09
1,48±0,05

39,3±4,09

2,03±0,05
3,63±0,14

3,7±0,27

49,95±0,43

2,15±0,71

1,59±0,22

2,93±0,57
1,46±0,69
2,95±0,64

67,88±16,64

2,67±0,28
3,26±0,27

4,94±0,33

40,58±8,82

0,99±0,13

2,64±0,20

2,66±0,39
0,74±0,24
2,55±0,22

94,15±34,92

2,81±0,46
3,06±0,38

4,84±0,12

40,18±7,98

0,31±0,02*

4,21±0,11*

2,19±0,09**
1,11±0,11*
1,3±0,06*

34,98±2,26*

1,8±0,08*
3,71±0,08*

3,68±0,11*

51,59±0,95*

2,03±0,47*

2,18±0,33***

2,94±0,36*
2,05±0,32*
3,29±0,41*

50,07±9,16*

2,29±0,19*
3,54±0,25**

5,17±0,23*

45,12±4,08*

0,89±0,15*

3,11±0,29**

2,72±0,24*
1,07±0,15**
2,43±0,29*

51,71±14,36*

1,97±0,13*
3,57±0,16**

4,43±0,20*

2,28±0,35*
3,33±0,38*

7,2±0,42**

4,84±0,57*

7,71±0,68*

1,65±0,12*
3,8±0,11*

7,18±0,29*

3,58±0,19*

6,15±1,06

47,61±3,97**

6,8±1,87

40,85±9,47*

7,13±0,28

51,38±0,63*

7,38±0,76*

17,87±1,01*

7,78±1,78*

5,99±1,34*

13,77±3,00*

61,11±1,79*

122,02±7,30*
3,39±0,20*
187,3±13,93*

8±1,21*

19,84±1,11**

6,94±1,08*

7,64±1,19*

14,59±1,77*

66,99±3,24*

116,7±2,27* 121,3±18,46* 120,83±11,33* 119,08±1,06 134,53±7,55 130,15±2,57 117,24±1,43*
132±9,93*
3,13±0,21*
3,78±0,23*
3,78±0,36*
3,7±0,13
3,78±0,24
3,62±0,23
3,58±0,21*
3,47±0,12*
156,83±26,23* 160,3±23,21* 178,93±22,37* 188,05±15,20 140,99±35,24 139,79±31,74 157,96±16,14* 187,3±12,14**

6,6±0,29*

15,13±0,54*

7,17±0,94*

5,96±1,29*

13,12±2,14*

60,68±1,59*

349,2±21,17 310,92±11,57* 340,04±18,72* 329,67±15,97*

17,1±1,16

8,41±0,91

6,2±1,30

14,6±1,50

60,85±5,92

Таблиця 2

8-15 років (n=4)
16-20 років (n=9)
фізичне на- через 2 год.
фізичне на- через 2 год.
стан спокою
вантаження після Ф/Н
вантаження після Ф/Н

308,1±16,71* 327,83±35,57* 312,55±29,56* 328,63±11,08 347,83±29,77

66,18±3,75*

59,13±2,30*

6-7 років (n=4)
фізичне на- через 2 год.
стан спокою
вантаження після Ф/Н

Загальний білок, г/л
Білірубін загальний,
мкмоль/л
Білірубін прямий,
мкмоль/л
Білірубін непрямий,
мкмоль/л
Аланінамінотрансфераза,
Од/л
Аспартатамінотрансфераза,
Од/л
Сечовина крові,
ммоль/л
Креатинінмкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Фосфатаза лужна, Од/л
γ-глутамін
транспептидаза, Од/л
Лактатдегідрогеназа,
Од/л
Кальцій, ммоль/л
Залізо, ммоль/л
Сечова кислота,
мкмоль/л
Холестерин, ммоль/л
Тригліцериди, ммоль/л
Лактат, ммоль/л

Показники
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Рівень сечової кислоти в усіх групах коней через 2 години після навантаження продовжує зростати, що пояснюється інтенсивним розпадом нуклеїнових кислот.
У коней середньої вікової групи зниження рівня тригліцеридів нижче норми через 2 години після фізичної роботи може свідчити про використання організмом жирних кислот як джерела енергії через вичерпання вуглеводних запасів, що підтверджується падінням рівня глюкози через 2 години після Ф/Н.
У коней старшої вікової групи спостерігається найбільше зростання концентрації лактату у сироватці крові і, відповідно найвища каталітична активність ЛДГ. Високий рівень лактату після фізичного навантаження говорить про
підключення анаеробного лактатного механізму енергозабезпечення внаслідок
вичерпання енергетичних ресурсів організму, про що свідчить і падіння рівня
глюкози через 2 години після Ф/Н.
Висновки
1. Клінічні показники крові коней усіх вікових груп знаходяться у межах
фізіологічної норми. Проте між групами спостерігаються значні відмінності.
2. У коней усіх вікових груп у стані спокою спостерігаються відхилення
активності АсАТ, γ-ГГТ та рівня сечової кислоти від норми, що може
пояснюватися загальною втомою організму наприкінці змагального періоду та певними недоліками раціону.
3. Організм коней молодшої вікової групи характеризуються найбільшою
інтенсивністю протікання аеробних окислювальних реакцій, що підтверджується найвищими показниками ШОЕ, кількості гемоглобіну та еритроцитів.
4. Коні середньої та старшої вікових груп володіють найбільшою ємністю
анаеробного креатинфосфокіназного механізму енергозабезпечення, про
що свідчить найбільша концентрація креатиніну у сироватці крові, вони
же несуть найбільш інтенсивні фізичні навантаження анаеробного характеру, що підтверджується зниженням рівня сечовини та лужної фосфатази, ознаками настання нейтрофільної фази міогенного лейкоцитозу
та вичерпанням вуглеводних запасів організму.
5. У коней старшої вікової групи внаслідок Ф/Н відбувається вичерпання
енергетичних ресурсів організму, що відображається у зростанні концентрації лактату, високій каталітичній активності ЛДГ і падінні рівня
глюкози.
6. У коней молодшої та старшої вікових груп Ф/Н викликає напруженість у
роботі опорно-рухового апарату, що підтверджується ростом концентрації лімфоцитів та підвищенням активності лужної фосфатази.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ЛОШАДЕЙ РАЗНОГО
ВОЗРАСТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Резюме
Представлен анализ динамики клинических и биохимических показателей
крови лошадей разных возрастных групп под воздействием физической нагрузки разнообразной интенсивности и направленности. Определено общее
состояние, емкость аэробных и анаэробных систем энергообеспечения и выносливость лошадей разного возраста на конец соревнований по показателям
крови.
Ключевые слова: лошади, показатели крови, физическая нагрузка, возраст.
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BLOOD INDICES DYNAMICS OF HORSE OF DIFFERENT AGE
UNDER THE ACT OF PHYSICAL ACTIVITY
Summary
Researches and analysis of blood clinical and biochemical parameters dynamics of
horses of the different age groups under the act of physical activity of various intensity
and orientation have been carried out in this work. The common state, capacity of the
aerobic and anaerobic power supply systems and endurance of different age horses`
organism have been determined on the end of competition period on the basis of
investigated blood parameters.
Key words: horses, blood, parameters, physical activity, age.
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ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДНОЇ СЛУХОВОМОТОРНОЇ РЕАКЦІЇ У ХЛОПЧИКІВ З ЗОРОВИМИ
ДИСФУНКЦІЯМИ
Здійснено порівняльний аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР)
8–12-річних хлопчиків з нормальним зором та зоровими дисфункціями в умовах спокою та слухово-моторної інтеграції. Встановлено, що зміни ВСР більш
притаманні хлопчикам з вродженими зоровими дисфункціями та посилюються в умовах слухово-моторної інтеграції. Виявлено зниження функціональних
резервів вегетативної регуляції при зорових дисфункціях.
Ключові слова: зорові дисфункції, ВСР, складна слухово-моторна реакція.

Роль видимого діапазону світла в процесах зорової перцепції та циркадних
механізмах регуляції фізіологічних функцій є загальновизнаною. Нещодавне
відкриття третього типу фоторецепторів – меланопсин-експресуючих гангліозних клітин – і встановлення їх церебральних проекцій доводять можливість наявності фізіологічних ефектів світла, що відмінні від циркадної синхронізації
та перцептивних процесів [9; 15]. Ключову роль у реалізації цих ефектів світла
відіграють вищі вегетативні центри (гіпоталамо-гіпофізарна система) [7; 9].
Зазначене дозволяє припустити, що зорові дисфункції можуть супроводжуватися змінами у вегетативній регуляції фізіологічних функцій внаслідок:
1) зниженого притоку зорової аферентації до гангліозних клітин сітківки,
які безпосередньо модулюють активність вищих вегетативних центрів через
ретино-гіпоталамічні та ретино-гіпофізарні проекції й генікуло-гіпоталамічний
шлях [7; 9; 11]; 2) постійного психоемоційного напруження осіб з зоровими
дисфункціями, зумовленого соціально-побутовими та психологічними чинниками [2; 13].
Комплексна характеристика вегетативної регуляції передбачає оцінку вегетативного гомеостазу, реактивності та резервів, при чому дві останні характеристики визначаються при виконанні функціональних навантажень. Зорові
дисфункції периферичного ґенезу внаслідок зниження притоку зорової аферентації знижують ефективність зорових перцептивних процесів, що зумовлює
посилення ролі звукових подразників для орієнтації у просторово-часовому
континуумі оточуючого середовища. Таким чином, складна слухово-моторна
реакція вибору може служити адекватним функціональним навантаженням для
оцінки вегетативних резервів і реактивності, а також рівня психоемоційного
напруження при зорових дисфункціях.
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Відомості щодо особливостей вегетативної регуляції при зорових дисфункціях можуть стати в нагоді при розробці заходів з попередження та корекції
вегетативних розладів. Літературні дані з даної проблематики є поодинокими,
ґрунтуються переважно на результатах варіаційної пульсометрії за Р.М. Баєвським, станах відносного спокою та фізичного навантаження і мають супе
речливий характер [3; 5; 6].
Мета роботи – висвітлення особливостей вегетативного забезпечення складної слухово-моторної реакції у хлопчиків 8–12 років з зоровими дисфункціями.
Матеріали та методи досліджень
У дослідженні прийняло участь 76 хлопчиків 8–12 років, серед яких 27 –
нормальнозорі (контроль); 22 – з вродженими (коригована гострота зору для
обох очей – 0,14±0,03) та 27 – з набутими (коригована гострота зору для лівого
та правого ока – 0,70±0,04 і 0,56±0,05 відповідно) двобічними зоровими дисфункціями.
Дослідження проводилися з дотриманням стандартів Гельсінської декларації (у редакції 2008 р., 2013 р.) за попередньою згодою обстежуваних і письмовою згодою батьків після інформування про цілі, тривалість та процедуру дослідження.
Одним із об’єктивних кількісних методів дослідження вегетативної нервової системи є аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) [1], який використаний у роботі.
З метою стандартизації умов зорової стимуляції дослідження проводилися
у затемненій кімнаті в положенні сидячи з закритими очима. Реєстрація ЕКГ
здійснювалася за допомогою відповідного каналу комп’ютерного електроенцефалографа «DX-5000» (НВП «DX-системи», Харків) в умовах спокійного
неспання (2,5 хв.) та складної слухово-моторної реакції (2,5 хв.). При слуховомоторній реакції досліджуваному необхідно було натискати великим пальцем
правої руки на праву, а лівої руки на ліву кнопку на пульті у відповідь на
чистий тон у 500 Гц та 1кГц відповідно. Аналіз параметрів ВСР реалізовано
у програмному модулі «NeuroResearcher ®-Cardio-Tension-Test® Innovation
Suite» (Інститут Медичної інформатики і Телемедицини, Харків) згідно рекомендацій [1].
Аналізувалися наступні показники ВСР: середня тривалість кардіоциклу
(Mean), стандартне відхилення (SDNN), мода (Мо), амплітуда моди (АМо), варіаційний розкид (ΔХ), коефіцієнт варіації (СVr), відсоток пар кардіоінтервалів
з різницею понад 50 мс (pNN50), сумарна потужність спектру (ТР), абсолютна
потужність наднизькочастотної (VLF), низькочастотної (LF) та високочастотної (НF) складових спектру, відносна потужність цих складових (відповідно
VLF%, LF%, НF%), нормалізована потужність цих складових (LFn, НFn), індекс симпато-вагального балансу (LF/НF), тривалість періоду відповіді вищих
вегетативних центрів (VLFt), тривалість барорефлекторної реакції (LFt), ін187
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декс централізації (IC), індекс активності підкоркових центрів (IASC), індекс
напруження (ІН), індекс вегетативної рівноваги (ІВР), вегетативний показник
ритму (ВПР), показник адекватності процесів регуляції (ПАПР), величина коефіцієнту кореляції після першого зсуву (СС1), число зсувів автокореляційної
функції до досягнення значення коефіцієнту кореляції рівного 0 (СС0), перше
значення спектральної функції (S0). Додатково розраховували індекси, запропоновані О.Ю. Майоровим: індекс «тривоги» (ІТ); індекс «тип реакції тривоги» (ТРТ) [4].
Для міжгрупових порівнянь використовувався критерій “U” ВілкоксонаМанна-Уітні, а для внутрішньогрупових порівнянь – критерій “Т” Вілкоксона.
Варіаційна статистика представлена у вигляді середнього арифметичного значення.
Результати та їх обговорення
Порівняльний аналіз ВСР в умовах відносного спокою виявив, що достовірні відмінності з контролем спостерігалися лише при вроджених зорових дисфункціях (рис. 1) та полягали у достовірному скороченні тривалості кардіоциклу (на 8,2 %, Р≤0,05). Це свідчить про більш високий рівень функціонування
синусово-передсердного вузла. Отже, в умовах відносного спокою вегетативна
регуляція хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями характеризується
переходом на вищий рівень функціонування.

Рис. 1. Профілі вегетативної регуляції серцевого ритму
хлопчиків з зоровими дисфункціями
Примітки: точками позначено нормовані середньоарифметичні значення показників ВСР, де за
100 % прийнятті значення показників нормальнозорих хлопчиків (контроль); –○– – контроль, --▲-- –
набуті зорові дисфункції, –■– – вроджені зорові дисфункції.

Виконання складної слухово-моторної реакції посилило відмінності у вегетативній регуляції серцевого ритму хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями порівняно з іншими групами.
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Так, у хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями спостерігалися
достовірно нижчі порівняно з контролем (рис. 1) показники Mean (на 10,0 %,
Р≤0,05), Mo (на 12,3 %, Р≤0,05), ΔX (на 21,2 %, Р≤0,05), pNN50 (на 39,6 %,
Р≤0,05) та вищі показники ІН (на 0,9 %, Р≤0,05), ІТ (на 4,5 %, Р≤0,05), ТРТ
(на 6,0 %, Р≤0,05), ВПР (на 16,3 %, Р≤0,05), СС1 (на 63,7 %, Р≤0,05), СС0 на
рис. 1 нет этих показателей (на 250,4 %, Р≤0,05), VLFt (на 33,9 %, Р≤0,05), LFt
(на 35,0 %, Р≤0,05). Це свідчить, що при слухово-моторній інтеграції у хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями спостерігався вищий рівень функціонування синусово-передсердного вузла на фоні посилення як активності,
так і взаємозв’язку між автономним і центральним контурами регуляції. При
цьому на рівні механізмів саморегуляції відбувалося зміщення балансу у бік
симпатикотонії. На рівні центральних регуляторних механізмів спостерігалося
ослаблення ролі рефлекторних впливів. Як наслідок, у хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями в процесі слухово-моторної інтеграції спостерігався достовірно вищий рівень напруження регуляторних систем.
З нашими результатами корелюють дані інших дослідників [3; 5; 6], які також виявили у дітей із зоровими дисфункціями вищий рівень напруження механізмів регуляції серцевого ритму та посилення симпатичних регуляторних
впливів при фізичних навантаженнях, порівняно з нормальнозорими.
Згідно досліджень [12; 14] підвищення складності когнітивного завдання
призводить до зменшення чутливості барорецепторів. Показано, що їх чутливість значно знижується при мнемічних завданнях порівняно з завданнями на
увагу [14]. Виходячи з цього, виявлений у нашому дослідженні подовжений
період барорефлекторної відповіді у хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями під час слухово-моторної інтеграції порівняно з контролем може відображати більш складні нервові процеси мнемічного пошуку адекватної моторної реакції на звуковий подразник та/або прийняття рішення щодо реалізації моторної відповіді.
Відзначимо, що в умовах спокійного неспання відмінностей у регуляції серцевого ритму між хлопчиками з вродженими та набутими зоровими дисфункціями не виявлено. У процесі слухово-моторної інтеграції ВСР при вроджених
зорових дисфункціях вирізнялася від такої при набутих зорових дисфункціях
більш високими значеннями СС1 (на 38,2 %, Р≤0,05), ПАПР (на 27,21 %, Р≤0,05)
та більш низькими значеннями Меan (на 10,5%, Р≤0,01), Мо (на 12,1 %, Р≤0,01)
та pNN50 (на 36,5 %, Р≤0,05). Отже, вроджені зорові дисфункції, порівняно з
набутими, характеризуються більш високим рівнем функціонування синусовопередсердного вузла; посиленням активності та взаємозв’язку між автономним
і центральним контурами регуляції; дисбалансом між рівнем центральних регуляторних впливів і функціонуванням синусово-передсердного вузла.
Встановлено, що у нормальнозорих хлопчиків виконання складної слуховомоторної реакції супроводжувалося достовірним зниженням значень СС1 (на
36,2 %, Р≤0,001), ТР (на 9,7 %, Р≤0,05) і LF (на 20,2 %, Р≤0,01). Такі зміни
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параметрів ВСР відображають мінімальну реакцію вегетативних систем у відповідь на когнітивне навантаження, а саме: мобілізація функціональних резервів на фоні зниження регуляторних впливів автономного контуру регуляції та
абсолютної активності вазомоторного центру. Зазначений тип вегетативного
забезпечення слухово-моторної інтеграції адекватний складності виконуваного завдання, що підтверджується відсутністю достовірних змін у значеннях показників рівня напруження регуляторних систем.
Подібною, але менш адекватною виявилася реакція вегетативних систем на
складну слухово-моторну реакцію вибору у хлопчиків з набутими зоровими
дисфункціями. У них виявлено достовірне збільшення значень ІТ (на 40,8 %,
Р≤0,05), ТРТ (на 44,0 %, Р≤0,05) та зниження значень СС1 (на 18,7 %, Р≤0,01).
Зазначене свідчить про ослаблення механізмів саморегуляції та посилення
центральних гуморальних регуляторних впливів на серцевий ритм, що супроводжується збільшенням рівня напруження механізмів вегетативної регуляції.
У хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями виконання складної
слухово-моторної реакції супроводжувалося достовірним зниженням значень Мо (на 5,6 %, Р≤0,05), ТР (на 23,5 %, Р≤0,05), HF (на 28,5 %, Р≤0,05) та
збільшенням значень АМо (на 14,7 %, Р≤0,05), ІТ (на 33,3 %, Р≤0,05), ТРТ (на
40,1������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������
%, Р≤0,05), ПАПР (на 21,7����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
%, Р≤0,01) і VLFt (на 65,2�������������������
 ������������������
%, Р≤0,05). З цього можемо дійти висновку, що слухово-моторна інтеграція у хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями пов’язана зі значними змінами вегетативної
регуляції серцевого ритму, про що свідчить перехід на більш високий рівень
функціонування синусово-передсердного вузла. Зазначений стан супроводжується мобілізацією функціональних резервів за рахунок посилення вкладу центральних нервових і гуморальних регуляторних впливів. Це відбувається на
фоні зниження активності парасимпатичної нервової системи, а також уповільнення рефлекторних відповідей серцево-судинного підкоркового центру. Такі
вегетативні регуляторні зміни відповідно до виявленого збільшення значень
ПАПР свідчать про невідповідність рівня активності центральних механізмів
регуляції пейсмейкерній активності синусово-передсердного вузла.
Виявлене у хлопчиків з різним станом зорової функції зниження загальної
абсолютної спектральної потужності та потужності окремих частотних складових під час виконання складної слухово-моторної реакції узгоджується з даними про подібну динаміку спектральних показників (особливо ТР і LF) при
виконанні когнітивних задач, у т.ч. і слухових, у зрячих дорослих [16]. Утім є й
протилежні дані, щодо достовірного зниження HFn і підвищення LFn [17] при
виконанні простої слухово-моторної реакції зрячими дорослими та підвищення LFn і LF/HF під час складної слухово-моторної реакції в умовах дихотичного прослуховування [10]. Однак, в жодній досліджуваній групі хлопчиків не
виявлено достовірних змін нормалізованих величин високочастотних і низькочастотних складових регуляторних впливів під час навантаження.
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Отримані результати вказують на вищий рівень психоемоційного напруження хлопчиків з зоровими дисфункціями в змодельованих умовах слуховомоторної інтеграції, що є невід’ємною частиною їх повсякденної діяльності.
Зниження притоку зорової аферентації до церебральних структур і тривалий
стан психоемоційного напруження створюють передумови розвитку вегетативних дисфункцій і психосоматичної патології при зорових дисфункціях, а
тому доцільним є впровадження відповідних корекційно-реабілітаційних заходів у навчально-виховний процес спеціалізованих закладів освіти.
Висновки
1. У хлопчиків з вродженими зоровими дисфункціями спостерігається
нижчий функціональний стан вегетативної регуляції, що доповнюється вищим напруженням регуляторних систем внаслідок централізації
управління в умовах сенсорно-моторної інтеграції.
2. Хлопчики з вродженими зоровими дисфункціями характеризуються підвищеною вегетативною реактивністю та зниженням функціональних резервів порівняно з хлопчиками з набутими зоровими дисфункціями та
нормальнозорими.
3. Виявлено об’єктивні маркери психоемоційного напруження хлопчиків з
зоровими дисфункціями при слухово-моторній інтеграції – більш високі
значення індексів напруження (ІН) та тривоги (ІТ).
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ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛОЖНОЙ
СЛУХОВО‑МОТОРОНОЙ РЕАКЦИИ У МАЛЬЧИКОВ
СО ЗРИТЕЛЬНЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ
Резюме
Проведен сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)
8–12-летних мальчиков с нормальным зрением и зрительными дисфункциями
в условиях покоя и слухово-моторной интеграции. Установлено, что изменения
ВСР преимущественно характерны для мальчиков с врожденными зрительными дисфункциями и усиливаются в условиях слухово-моторной интеграции.
Выявлено снижение функциональных резервов вегетативной регуляции при
зрительных дисфункциях.
Ключевые слова: зрительные дисфункции, ВСР, сложная слухово-моторная
реакция.
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VEGETATIVE SUPPORT OF AUDITORY-MOTOR CHOICE
REACTION IN BOYS WITH VISUAL DYSFUNCTIONS
Summary
The comparative analysis of heart rate variability (HRV) between 8-12 year old
boys with normal vision and visual dysfunction at resting state and auditory-motor
integration was performed. It was found that changes of HRV are more characteristic
for boys with congenital visual dysfunction. These changes are amplified during
auditory-motor integration. It was established that boys with visual dysfunctions
have functional reserves reduction of the autonomic regulation.
Key words: visual dysfunction, HRV, auditory-motor choice reaction.
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ЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ ИЗВЕСТНЫХ ГИДРОБИОЛОГОВ
Приведены малоизвестные факты из жизни выдающихся гидробиологов, связанных с Одесским национальным университетом им. И. И. Мечникова.
Ключевые слова: Одесский университет, Новороссийский университет,
С. М. Переяславцева, А. А. Коротнев, П. П. Ширшов.

В мае 2015 года исполнилось 150 лет Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова, когда-то 7-му в Российской империи. Сегодня только в Украине университетов насчитывается около 200. За прошедший
период университет до неузнаваемости менял свои названия, в частности,
был Императорским Новороссийским университетом (1865-1919) и Одесским институтом народного образования (1920-1930). Две мировые войны и
Октябрьская революция, прошедшие за время его существования, вытеснили
из людской памяти многие подробности былой жизни. Накануне знаменательного юбилея практически все факультеты на страницах «Вестника Одесского
национального университета», других изданиях осветили его историю. Совершенно естественно, что все ее детали изложить невозможно, тем не менее,
вниманию читателя предлагаются малоизвестные факты связи выдающихся,
всемирно известных гидробиологов с Одесским университетом, которые не нашли должного освящения в сборниках его трудов, приуроченных ни к 100-летнему [6], ни к 150-летнему юбилеям [7, 12]. Имена первых двух гидробиологов
С. М. Переяславцевой и А. А. Коротнева тесно связаны с началом становления
гидробиологии как науки, организацией и деятельностью первых морских биологических станций. Они жили практически в одно время, тесно общались
с А. О. Ковалевским и И. И. Мечниковым, внесшими значительный вклад в
развитие Новороссийского (Одесского) университета. Имя П. П. Ширшова,
всемирно известного полярника, носит Институт океанологии Российской академии наук, однако малоизвестным фактом его биографии остается то, что он –
выпускник Одесского университета, и именно здесь получил диплом биолога.
Софья Михайловна Переяславцева (1851-1903) – вторая в мире женщина,
возглавлявшая научное учреждение, после Дашковой – президента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, как пишет Википедия. Родившись в
Воронеже в семье генерала, получила хорошее образование и еще в гимназии
увлеклась естественной историей, собирала гербарий, определяла насекомых
© Б. Г. Александров, 2015
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и птиц. Попытка поступить в университеты Санкт-Петербурга и Харькова не
увенчались успехом, поскольку в то время в России женщин не допускали получить высшее образование, видя в них другое, более важное предназначение.
Такая судьба была не по душе Софье Михайловны, отличавшейся сильным характером и целеустремленностью. Для достижения своей мечты она уезжает
в Швейцарию и заканчивает Цюрихский университет. За время учебы попадает под влияние революционеров-народовольцев. Вопреки предписанию правительства России – прибыть на родину не позднее назначенного срока, что
было связано с революционной ситуацией в стране, она на полгода уезжает на
Неаполитанскую биологическую станцию для завершения диссертационной
работы [9]. В итоге, возможность устроиться на работу в любое государственное учреждение России ей была закрыта за ослушание правительственного постановления.
Находясь под сильным влиянием теории эволюции Чарльза Дарвина, опуб
ликованной в 1859��������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������
г., естествоиспытатели всего мира принялись искать взаимосвязь животных различных типов и классов друг с другом, пытались
подтвердить или опровергнуть связь всего живого на нашей планете. Ключ к
разгадке содержался в исследовании развития животных. Именно на их примере Дарвин доказывал свою теорию. Эрнстом Геккелем был сформулирован
закон гомологичных рядов – в период развития эмбрион животного повторяет
ход эволюционных преобразований его внешнего и внутреннего строения. Такие подробности исследователь мог узнать и описать, работая лишь с живым
материалом. Максимальное разнообразие животных существует в морской
полносоленой воде и не случайно, первые биологические станции для решения этой важной задачи возникли на средиземноморском побережье Франции
в Конкарно (1859) и Аркашоне (1867). Третья в мире биологическая станция
была создана Новороссийским обществом естествоиспытателей (НОЕ) при
университете Одессы по инициативе его первого председателя – заведующего
кафедрой ботаники, проф. Л. С. Ценковского. По его замыслу биологическая
станция, где могли работать ученые и проходить практику студенты, должна
была располагаться в Севастополе, где из-за более высокой солености можно
встретить гораздо большее разнообразие растений и животных.
Предложение Л.�����������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
С.��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������
Ценковского было единодушно поддержано всеми членами НОЕ в 1871 г. Из 2500 рублей, ежегодно выделявшихся государством для
обществ естествоиспытателей при университетах, 1500 было решено выделить
для созданной, пока на бумаге, станции. Выделяемых средств едва хватало на
аренду небольшого помещения из двух комнат, зарплату ее заведующего и командировки сотрудников и студентов в Крым. Первым заведующим станции
в 1875 г. был назначен В. Н. Ульянин. В этом же году С. М. Переяславцева
блестяще защищает диссертацию в Швейцарии и возвращается на родину.
Не имея шансов найти регулярной работы по любимой зоологии и занимаясь временными переводами, она обращается через свою двоюродную сестру
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С.���������������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������������
В.������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������
Ковалевскую к профессору Новороссийского университета А. О. Ковалевскому с просьбой разрешить работать на Станции с условием проживания в
арендуемых помещениях [10]. Ульянин часто находился в командировках и его
функции в этот период были возложены на Софью Михайловну. Выполненный
ею за короткий срок значительный объем работ, оказался настолько важным,
что НОЕ единовременно выделило 150 р. для их завершения, а в 1880 г. ее
утвердили в должности заведующей Станции. Лучшего места работы для увлеченной женщины найти было нельзя. Станцией она заведовала на протяжении
десяти лет. Здесь она развернула большую работу, существенно продвинувшую знания о Черном море. Она выполнила ряд важных работ по альгологии,
развитию коловраток и бокоплавов, подробно описала простейших, опубликовала обширную монографию по турбелляриям, увеличив список, приведенный
В. Н. Ульяниным, на 25 видов. В результате работы С. М. Переяславцевой
число видов, известных для Севастопольской бухты, возросло с 434 до 639.
Она составила карту распространения организмов в Севастопольской бухте и
календарь их появления в течение года, о которых было доложено на съезде
естествоиспытателей. К сожалению, и карта, и календарь со временем были
утеряны, и позднее их заново пришлось составлять С. А. Зернову [2].
С. М. Переяславцева работала бы и дальше, если бы не решение А. О. Ковалевского вывести Станцию из подчинения Новороссийского общества
естествоиспытателей и передачи ее в ведение Императорской Санкт-Петер
бургской Академии наук. При этом, он становился директором Станции, а
Софья Михайловна, как ее заведующая, лишалась былой самостоятельности.
Назревал конфликт. Из материалов Государственного архива Одесской области
хронология последующих событий развивалась следующим образом. 25 февраля 1889 г. от А. О. Ковалевского на заседании НОЕ поступает предложение
изменить административную структуру Станции, введя должность директора,
который должен заниматься организационными вопросами по привлечению
дополнительных средств на ее содержание. С. М. Переяславцева активизирует работу по переподчинению Станции от НОЕ непосредственно университету. Все последующие события произошли в течение 1890 года, оказавшимся переломным как в судьбе Софьи Михайловны, так и Станции. Усилия,
предпринятые Переяславцевой, достигают цели и 14 июля 1890 г. правление
университета обращается к Попечителю Одесского округа с представлением о
передаче Станции в ведение Императорского Новороссийского университета,
под ближайший контроль и наблюдение физико-математического факультета.
Ответ Попечителя пришел 21 июля: “для окончательного решения вопроса о
принадлежности Станции прошу войти в соглашение с НОЕ”. Председатель
НОЕ, которым к этому времени стал А. О. Ковалевский, 14 августа отложил
согласование вопроса до сентября, ссылаясь на Устав Общества, в котором
на этот период предусмотрен перерыв (отпускной период). 28 сентября НОЕ
выступило против подчинения Станции университету. Это решение не поддер197
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жал декан физико-математического отделения Ф. Н. Шведов и друзья Переяславцевой ботаник Л. А. Ришави и зоолог В. М. Репяхов. 20 октября на собрании
физико-математического отделения большинством голосов (7 против 3) принято согласие с мнением Совета НОЕ об отказе ректору Императорского Новороссийского университета в переподчинении Станции. В декабре С. М. Переяславцева слагает с себя обязанности заведующей Станцией. В этом же году
А. О. Ковалевский, проработавший в Императорском Новороссийском университете 16 лет, был избран академиком и, как положено по статусу, переехал в
Петербург. В 1894 г. А. О. Ковалевский создает при Академии наук Особую
зоологическую лабораторию – первый российский центр экспериментальных
зоологических исследований и строит специализированное здание Сева
стопольской биологической станции в 1896-1897 гг. [4], где располагается и
поныне, но уже под другим именем. На строительство трехэтажного здания
Академией наук было выделено 32000 р. и еще 24000 р. было собрано за счет
частных пожертвований [2]. Интересно, что место расположения Станции –
участок земли на Приморском бульваре на месте бывшей Николаевской батареи, был выбрано С. М. Переяславцевой, о чем она 23 февраля 1890 г. написала
ректору Новороссийского университета, добиваясь переподчинения Станции.
Оставшиеся 12 лет жизни после ухода со Станции для Софьи Михайловны
были годами тяжелейшей борьбы с нуждой и болезнью. Она уехала в Петербург, около года работала на Неаполитанской биологической станции (в командировке от Московского общества испытателей природы), три года работала в
Одессе над сокращенной редакцией перевода Брема, за который почти не получила денег, так как их не было у самих издателей. Друзья выхлопотали Переяславцевой маленькую пенсию от Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым [11].
Весной 1903 г. С. М. Переяславцеву пригласили для систематизации зоологической коллекции на кафедру зоологии, сравнительной анатомии и физиологии Новороссийского университета. Через месяц после начала работы, на
обеде у профессора Репяхова она потеряла сознание, не возвращавшееся к ней
целые сутки. В августе подобный приступ повторился. Ее друзья, профессора
В. М. Репяхов и Л. А. Ришави, поместили в частную лечебницу, где она провела около месяца [12].
С. М. Переяславцева скончалась 1 декабря 1903 г. Ее похороны проходили в маленькой часовне при анатомическом театре университетской клиники,
которая не могла вместить явившейся публики. Из профессоров Новороссийского университета пришли П. Н. Бучинский (председатель НОЕ), В. М. Репяхов, Л. А. Ришави, студенты всех факультетов, курсистки – слушательницы
женских педагогических курсов в Одессе, многочисленные друзья из разных
городов России. Профессор Бучинский возложил венок от Московского общества испытателей природы и Новороссийского общества естествоиспытателей
г. Одессы. В своей речи, по окончании панихиды, В. М. Репяхов отметил, что,
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несмотря на неблагоприятные условия, при которых С. М. Переяславцевой
приходилось жить и работать, она сделала более, чем достаточно для того,
чтобы о ее безвременной кончине скорбили не только близкие ей люди, но также и все те, кто занимается или интересуется научной зоологией. Похоронная процессия проследовала от часовни по Херсонской улице и остановилась
возле университета. Здесь, у стен зоологического кабинета, была совершена
краткая лития – моление об умершей [13]. Похоронили С. М. Переяславцеву
на Первом христианском кладбище [3]. Друзья и ученые собрали по подписке
деньги на памятник, но он так и не был установлен [11].
Алексей Алексеевич Коротнев (1854-1915) – родился в Москве, получил
высшее образование на Естественном отделении Физико-математического факультета и Медицинского факультета Московского университета, завершив образование со степенью доктора медицины и доктора зоологии. Защита диссертации по зоологии прошла 12 октября 1881 г. в Петербургском университете.
Наибольшее пристрастие А. А. Коротнев испытывал к зоологическим исследованиям, которые определились у него под влиянием профессора Московского университета А. П. Богданова и, как у большинства зоологов того времени,
эволюционного учения Чарльза Дарвина. Со студенческих лет и практически до конца своей жизни А. А. Коротнев провел в научных экспедициях, как
по России, так и далеко за ее пределами. Он побывал на Кавказе, в Сибири, на
далеком севере, в Яванском море, Индийском (1885) и Тихом океанах (18901891), в Заполярье на Шпицбергене (1898), на озере Байкал (1900-1902) [8].
Уже в студенческие годы, занимаясь изучением развития морских животных
вместе со своим учителем А. П. Богдановым он впервые побывал на юге Франции в городке Вильфраш-сюр-мер («дореволюционные русские» называли его
Вилла-Франка), расположенном между Монако и Ниццей. С этим районом Средиземноморья в последующем была связана вся его жизнь. Одним из первых,
кто обратил внимание на чрезвычайно удобное положение Вилла-Франка для
организации биологической станции, был А. О. Ковалевский. 10 февраля
1879 г. он написал письмо И. И. Мечникову в Одессу в котором предложил
совместно обратиться к академику Ф. В. Овсянникову, профессору Казанского и Санкт-Петербургского университетов, с ходатайством о выделении правительством денег на организацию здесь биологической станции. Хлопоты
эти успехом не увенчались. Только в апреле 1884 года профессор Киевского
университета св. Владимира А. А. Коротнев, используя личные связи в военном морском ведомстве, получил разрешение из Санкт-Петербурга использовать два небольших помещения русского полевого госпиталя, расположенного в Вилла-Франка, недалеко от Ниццы, для создания Русской Зоологической
Станции. Первоначально переданные помещения были слабо приспособлены
для научных наблюдений, поскольку до 1769 г. здесь располагалась тюрьма.
Позднее правительство Сардинии передало здание России для организации
военного лазарета, стоявшего здесь флота. После перенесения стоянки рус199
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ского флота в Пирей (Греция) помещение освободилось. Для поддержания
Станции правительством России ежегодно выделялось 1700 рублей, однако,
фактически она существовала за счет личных вложений А. А. Коротнева [16].
По сохранившимся документам Государственного архива Одесской области
26 мая 1888 г. декан физико-математического факультета Киевского университета вместе с профессором Н. В. Бобрецким и А. А. Кортневым обратились
с письмом к ректору Новороссийского университета поддержать их прошение
о выделении Министерством народного просвещения 2000 р. на содержание
Вилла-Франкской станции. Уже 18 июня Министерство ответило отказом с мотивировкой: 1) запрашиваемая сумма слишком незначительна для оказания существенной пользы; 2) станции в иностранных государствах отвлекают средства и внимание от русских станций на Белом и Черном морях. Интересно, что
в это же время С. М. Переяславцева боролась за присоединение Севастопольской станции, которая нуждалась в средствах на строительство собственного
здания, к Императорскому Новороссийскому университету.
Официально Станция была открыта в 1886 г. Это была единственная на
Средиземном море зоологическая станция, основанная русскими и просуществовавшая почти 45 лет до 1931 г., когда она перешла под юрисдикцию Франции [17].
Благодаря активности Коротнева ему удалось добиться максимального бюджетного финансирования, выделяемого государством для зоологических
Станций России (Вилла-Франка, Севастопольской и Мурманской) – 18000 рублей в год. Великий князь Михаил Александрович (младший брат Николая II)
стал официальным покровителем Станции и пожертвовал одноразово 26000
рублей, за счёт чего был построен публичный аквариум и приобретена яхта
«Velella», водоизмещением 7 тонн.
Помимо А. О. Ковалевского и И. И. Мечникова, на станции работали многие
известные русские биологи, такие как Н. П. Вагнер, М. А. Мензбир, К. С. Мережковский, Н. К. Кольцов, А. Н. Северцов, С. А. Зернов, И. И. Пузанов и др.
[5]. В соответствии с регистрационным журналом до 1911 г. на Станции проработало 352 человека, где не ощущалось разницы между студентами и профессорами, где все были коллегами, объединенными любовью к морю. Завершая
свою большую обзорную статью, посвященную Станции, С. И. Фокин [16],
пишет, что большинство людей, побывавших здесь хоть раз, глубоко проникались теплой, благожелательной и творческой атмосферой, мечтали вернуться
сюда снова. К сожалению, после октября 1917 г., русские утратили эту замечательную традицию.
Работал А. А. Коротнев главным образом в области эмбриологии, гистологии, анатомии и филогении беспозвоночных животных. Он был признанным
специалистом в вопросах их систематики и фаунистики, автор капитального труда по сравнительной морфологии кишечнополостных. Изучал размножение и развитие гидроидов, проводил исследования по формированию
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эмбриона сальп, развитию асцидий, изучал гистологическое строение книдарий, а также общее строение сифонофор. К числу ценных исследований в области эмбриологии насекомых следует отнести его работу по развитию медведки. Описал фауну турбеллярий оз. Байкал, богатую эндемичными видами.
За выдающиеся научные заслуги в области зоологии А. А. Коротнев в 1903 г.
был избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
В Киевском университете А. А. Коротнев беспрерывно проработал 25 лет.
В течение всей своей работы в университете он заведовал зоологической лабораторией и Зоологическим музеем. Благодаря существованию организованной
и руководимой А. А. Коротневым Вилла-Франкской зоологической станции,
студенты Киевского университета всегда имели возможность знакомиться на
практике со всеми группами морских животных. Из опубликованных в 1955 г.
под общей редакцией професора Ю. И. Полянского писем А. О. Ковалевского
к И. И. Мечникову видно, что А. А. Коротнев был в дружеских отношениях с
этими выдающимися учеными. В конце ноября 1888 г. по поручению правления Киевского университета имени Святого Владимира А. А. Коротнев вручил
А. О. Ковалевскому в Одессе приветственный адрес в день 25-летия его научной деятельности. В 1912 г. А. А. Кортнев по состоянию здоровья покинул
Киевский университет в должности заслуженного профессора, хотя накануне,
9 декабря 1911 г., исполнилось 25 лет его педагогической деятельности, и он
был избран Советом университета еще на 5 лет [8].
Через несколько месяцев после отставки А. А. Коротнев переезжает в Одессу
к младшему брату Н. А. Коротневу – инспектору одесского таможенного округа.
Скорее всего он планировал уехать на созданную им морскую биологическую
станцию на Лазурном берегу, но обострившаяся болезнь остановила его. Последние 6 месяцев до своей смерти он лечился от грудной жабы (стенокардии),
от которой и умер 14 июня 1915 г. на 61 году жизни [14]. Как и С. М. Переяславцева похоронен на Первом христианском кладбище в Одессе [3].
Согласно завещанию А. А. Коротнева директором Станции был назначен
его друг и коллега М. М. Давыдов. Около 40000 рублей личных сбережений
потратил Коротнев на содержание Станции. Летом 1914 г. к началу Первой
Мировой войны на Станции работали 21 научный сотрудник и 9 студентов.
После Октябрьской революции, Станция оказалась в затруднительной финансовой ситуации. Для ее экономической поддержки был создан специальный
Комитет. Первым его Председателем был выбран известный геолог, палеонтолог профессор Новороссийского университета Н. И. Андрусов, в то время по
состоянию здоровья переехавший в Чехословакию [16].
Добрую память об А. А. Коротневе чтут и в нынешней Вилла-Франка, ставшей Виль-Франшем, а современное научное судно Станции носит его имя
(KOROTNEFF).
Петр Петрович Ширшов (1905-1953) – родился в Екатеринославле (ныне
Днепропетровск) в семье служащего. После окончания реального училища в
201

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

1921 г. поступил на биологический факультет Екатеринославского института
народного хозяйства, а затем, под влиянием Фаины Евгеньевны Брук, с которой дружил с детства, перевелся на социально-экономическое отделение этого
же института. В 1926 г. после женитьбы на Ф. Е. Брук, вместе с молодой женой
уезжает из Днепропетровска в Одессу и поступает на второй курс биологического факультета Одесского института народного образования. Такое решение
было связано с пристрастием П. П. Ширшова к гидробиологии и тем фактом,
что в Одессу из Днепропетровска годом раньше переехал Дмитрий Онисифорович Свиренко, который успел привить будущему полярнику любовь к
одноклеточным водорослям.
В 1920 г. после окончательной победы над внутренней контрреволюцией и
интервентами в СССР началась организация высшей школы нового типа. Так,
на месте Новороссийского университета, как консервативной формы образования, возник Одесский институт народного образования. Сюда в 1923 г. переезжает Д. О. Свиренко, который становится заведующим кафедрой ботаники, а с 1924 г. еще и директором Ботанического сада университета. Он продолжает начатые исследования планктонных водорослей Днестра, Ингула и Ингульца [10]. Совмещая свою учебу на втором курсе биологического факультета,
П. П. Ширшов поступает в аспирантуру Ботанического сада к Д. О. Свиренко.
Как вспоминает сам Петр Петрович «в Одессе началась моя самостоятельная научно-исследовательская работа. В начале обрабатывал пробы из Буга.
В экспедиции ездил на Днепровские пороги, исследуя микрофлору. Экспедиции
на Днепре дали материал для защиты аспирантского стажа о микрофлоре порожистой части Днепра. Жил вместе с женой на Малом Фонтане на заброшенной даче в полукилометре от Ботанического сада, где работал по вечерам. Времена были трудными. Иногда в кармане не было и 15 копеек для проезда на
трамвае. А летом я приобрел парусную шаланду рыбацкого типа, на которой
ходил в Очаков, часами катался по морю, собирал водоросли, исследовал подводную флору Черного моря. Хорошо запомнились яркие лекции академика
Третьякова, руководившего научно-исследовательской кафедрой биологии при
Госуниверситете. Первый свой научный публичный доклад был сделан на заседании этой кафедры» [15]. Летом 1927 г. Д. О. Свиренко организует первую
комплексную экспедицию по изучению порожистой части Днепра – его 70 км,
между первым (Кодацким) и девятым (Волным, у о. Хортицы) порогами, в которой принимает участие и П. П. Ширшов. Свиренко возвращается в Днепропетровск и начинает работу по созданию Днепропетровской гидробиологической станции – Центра изучения Днепрогэса на водные экосистемы, которую
создают постановлением Совнаркома УССР уже в августе 1927 г. В 1929 г.
П. П. Ширшов завершает образование и по окончанию аспирантуры получает
направление в Ленинградский ботанический сад [1].
Таким образом, П. П. Ширшов обязан своим образованием и последующей судьбой Одесскому национальному университету. Дальнейшая жизнь
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П. П. Ширшова, в силу достигнутого, известна лучше: Герой Советского Союза (1938), академик АН СССР (1939), Министр морского флота (1942-1948),
первый директор, созданного по его инициативе Института океанологии Академии наук СССР (1946-1953). Умер П. П. Ширшов 17 февраля 1953 г. в возрасте 48 лет.
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ЗАБУТІ ІСТОРІЇ ВІДОМИХ ГІДРОБІОЛОГІВ
Резюме
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ЗБОРИ ВИДАТНИХ БОТАНІКІВ У ГЕРБАРНІЙ КОЛЕКЦІЇ
Е. Е. ЛІНДЕМАННА (MSUD)
На основі проведеної інвентаризації колекції Е. Е. Ліндеманна з понад 500
гербаризаторів виділено 10, чий внесок склав більше 100 гербарних аркушів.
Підкреслено роль ботаніків, пов’язаних із Новоросійським університетом:
П. С. Шестерікова, М. К. Срединського, І. Я. Акінфієва, а також тих, хто працював у першій та другій половині ХІХ ст.: Ем. Ліндеманна, Б. Шміда, М. Гандоже, Ф. М. Августиновича, Я. С. Медвєдєва, Г. Таушера. Гербарні збори охоплюють територію не тільки Причорномор’я, але й інших куточків світу.
Ключові слова: Гербарій MSUD, колекція Е. Ліндеманна, видатні вчені.

13 травня 2015 року виповнюється 150 років з дня заснування Новоросійського (нині Одеського національного) університету. Його історія пов’язана із
іменами видатних дослідників, багато з яких присвятили своє життя біології
взагалі і ботаніці зокрема.
З існування університету складовою кафедри ботаніки була гербарна колекція, яка мала свій початок ще у Рішельєвському ліцеї – праматері університету.
З вересня 2004 р. гербарна колекція об’ємом понад 50000 примірників
(MSUD) отримала статус «національного надбання». Однією з найцінніших її
частин є гербарна колекція Е. Е. Ліндеманна, що містить матеріал, зібраний у
XVIII–XIX ст. понад 500 колекторами з різних країн світу [2].
Укладач колекції – Едуард Емануїлович (Едуард Богданович) Ліндеманн народився 13 червня 1825 року в м. Мітаві (нині Єлгава, Латвія) в родині відомого натураліста і ботаніка Емануїла Ліндеманна (1795–1845). Він був молодшим
з трьох синів, але єдиним, хто, як і батько, повністю присвятив своє життя вивченню та збиранню рослин. У 1847 році Е. Е. Ліндеманн закінчив Петербургську медико-хірургічну академію, в якій в той час зв’язок між ботанікою та
медициною був настільки тісним, що багато її випускників ставали ботаніками. Після закінчення академії він довгий час працював гарнізонним лікарем,
а його дослідження протягом 53 років охопили 29 губерній Російської імперії:
від Курляндської і Петербургської до Херсонської і Бессарабської. Останню
© С. Г. Коваленко, Т. В. Васильєва, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов, 2015
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Е. Е. Ліндеманн досліджував особливо ретельно, оскільки оселився тут із родиною після виходу у відставку і жив до самої смерті – 9 червня 1900 року.
Е. Е. Ліндеманн надрукував 19 цікавих робіт з матеріалів своїх досліджень.
Майже половина з них – це флористичні зведення. Так, він уперше підготував опис регіональної флори Єлісаветграду (1867 р. з додатками 1868, 1872,
1875 рр.). Його Prodromus Florae Chersonensis (1872 р.) включав 1329 видів
судинних рослин і більше ніж 700 різновидів із згадуванням місцезнаходження, часу цвітіння і плодоношення, синонімів. За даними Х. Я. Гобі (1900),
природничо-історичні товариства і багато з академій інших країн вибрали його
своїм почесним або дійсним членом, як наприклад, Санкт-Петербургське товариство природодослідників (1873 р.). Саме Новоросійський університет в ознаменування його 40-річної плідної наукової діяльності присвоїв йому в 1877 р.
ступінь доктора ботаніки honoris�������������������������������������������
��������������������������������������������������
causa�������������������������������������
������������������������������������������
, а Новоросійське товариство природодослідників у 1885 р. вибрало його своїм почесним членом. Ім’ям Е. Е. Ліндеманна названі Cytisus lindemannii V. Kresz. та Scleranthus lindemannii Reichenb.
[1, 3, 5, 9].
Метою досліджень був аналіз зборів видатних ботаніків, які входять до колекції Е. Е. Ліндеманна.
Для цього були поставлені наступні завдання:
1) Провести інвентаризацію колекції і створити її електронний каталог.
2) На основі дослідження оригінальних етикеток скласти список гербаризаторів основної частини колекції.
3) Виявити внесок цих персон у науку та проаналізувати їх гербарні збори
у колекції Е.Е. Ліндеманна.
Методи дослідження
Графологічний аналіз та ідентифікація оригінальних рукописних етикеток.
Визначення рослин за сучасною номенклатурою. Проведення інформаційнопошукової роботи у бібліотеці та у відкритих джерелах для з’ясовування біографій видатних вчених – колекторів гербарної колекції Е. Е. Ліндеманна.
Одержані результати
Вперше з 1900 року проведена повна інвентаризація колекції Е. Е. Ліндеманна. Деякі відомості про її видатних колекторів та їх збори оприлюднені у
цій статті.
Початок ботанічної колекції Е. Е. Ліндеманна було закладено в 1814 р. його
батьком. У 1845 р. чисельність гербарію складала 13500 видів [3]. Частину
гербарію Санкт-Петербургського університету, заснованого його батьком і розширеного завдяки старанням вченого до 62 тисяч гербарних аркушів, а також
частину своєї багатої бібліотеки Е. Е. Ліндеманн передав Новоросійському
університету, щоб «принести свою долю пользы учащемуся в университете
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юношеству». Іменний гербарій Е. Е. Ліндеманна являє собою, таким чином,
колекцію, що зібрано саме ним та багатьма ботаніками Європи.
Кількість колекторів в гербарії Ліндеманна, який зберігається у Ботанічному інституті С.-Петербургу, складає приблизно 900 осіб, а у гербарії Новоросійського (Одеського національного) університету – понад 500. Відомо, що
Е.Е. Ліндеманн обмінювався гербарними екземплярами із багатьма ботаніками
Росії та інших країн. У Нарисі флори Херсонської губернії він вказує, що зі свого гербарію він «уделил более или менее полные коллекции Императорскому
Вольному экономическому Обществу в Санкт-Петербурге, Новороссийскому
университету в Одессе, профессору Вилькову в Дерпте, профессору Черняеву в
Харькове, профессору Кауфману в Москве, доктору Бухзе в Риге, Л. Рейнгардту в Харькове, Н. Срединскому в Одессе, Питетони фон Данненфельду в Граце, профессору Панчио в Белграде, Кессельмейеру в Франкфурте-на-Майне,
Винклеру в Нейссе, Тиленсу в Тирлемане, барону Диедоне в замке Корбек-Лоо
(Бельгия), профессору Тодаро в Палермо, профессору Каруелю в Флоренции и
доктору Тевено в Безиере в южной Франции» [6]. Гербарні збори усіх адресатів
присутні у його гербарії, що свідчить про те, що обмін був взаємним. Одні з
найстаріших зборів пов’язані з іменем італійського ботаніка A. Clegero (1688),
а також з іменами російських ботаніків Г. Соболевського (1800), П. С. Палласа,
К. Ф. Ледебура та В. Г. Бессера 1818–1829 рр. Те, що вони часто представлені
у одному екземплярі, аж ніяк не зменшує їх цінності. Як вказують В. В. Бялт і
співавтори [9], є підстава вважати, що гербарні примірники, зібрані А. Сlegerо
в Японії, були першими, які були доставлені у Європу з Японських островів.
Особливо слід звернути увагу на збори Г. Соболевського 1800 року з Анно.
Це Lyonia paniculata Nutt. (Andromeda paniculata Ait.), Crotalaria incanescens
Ait. (C. capensis Thbg., C. arborescens Lam.), Mimosa lentiscifolia Desf., Sideritis
cretica L.(C. candicans Ait.).
Григорій Федорович Соболевський (Sobolewski) (1741–1807) – лікар, професор Медико-хірургічної академії. У 1749–1753 рр. був придворним півчим,
а потім вчився в семінарії Троїцько-Сергієвської лаври. У 1757–1761 рр. був
учнем С.-Петербургського генерального сухопутного шпиталю, а потім поїхав
на стажування за кордон: у Париж і Лейден, де у 1775 р. витримав іспит і захистив дисертацію на ступінь доктора медицини. Після повернення у Петербург
працював доцентом у двох шпиталях, викладаючи одночасно медицину і ботаніку. Далі його призначили завідуючим ботанічним садом. У 1775–1779 рр. він
склав опис флори Петербургу та його околиць. За цю роботу Медична колегія
нагородила його званням професора ботаніки і виділила кошти на друкування
роботи. Вона вийшла латинською (1799 р.) і російською (1801 р.) мовами. Зібраний ним гербарій складався з 2200 гербарних аркушів. За тодішніми правилами професор ботаніки повинен був описувати і показувати на лекціях кожну
з рослин ботанічного саду. Григорій Федорович з успіхом виконував цю роботу, дуже цікаво проводив екскурсії. Після смерті у його дітей були куплені
207

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

дві ботанічні колекції: одна з 4000 екземплярів і друга – з 2500 рослин і 2000
насінин, мінералогічна колекція і бібліотека.
Кількість аркушів, зібраних одним колектором, у значній мірі різниться
(табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл колекції за кількістю гербарних аркушів (г. а.),
зібраних одним колектором

№

К-ть г.а.

К-ть колекторів

Прізвища найвидатніших вчених

1.

300-332

4

Gandoger, Schesterikow

2.

100-146

6

Em.Lindemann, Augustinovich

3.

80-100

4

Montresor, Todaro

4.

60-80

8

Ledebour, Borbas,Teplouchov

5.

40-60

8

Eschscholz, Paczoski, Walz

6.

20-40

21

Besser,Meyer, Rischawi, Rogowitsch, Steven

7.

10-20

41

Reichenbach, Karelin, Rabenchorst

8.

9

12

Kauffmann, Липский, Noe

9.

8

5

Jankowski, Kapler

10.

7

9

Ruprecht, Richter, Holuby

11.

6

17

Pallas, Zablotzki, Boissier

12.

5

17

Reinchard, Sobolewski

13.

4

15

Andrzejowski, Fischer, Trautvetter

14.

3

27

Vagner, Graff, Riegel

15.

2

45

Thunberg, Middendorff, de Noteris

16.

1

258

Clegero, de Candolle, Badde, Sievers

Таким чином, за кількістю переважають збори авторів, представлені одним
гербарним аркушем. При цьому понад 2600 екземплярів гербарію не мають на
етикетці ніяких даних про колекторів. Цілком ймовірно, що більшість з них
було зібрано самим Е. Е. Ліндеманном. Гербарна етикетка Е. Е. Ліндеманна
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Гербарний аркуш з етикеткою Едуарда Ліндеманна

Зупинимось на колекторах, чиї збори у гербарії перевищують 100 аркушів
(табл. 2).
Таблиця 2
Найбільша кількість гербарних аркушів
і місця збору колекторів гербарію Ліндеманна

№

Прізвище колектора

К-ть
г.а.

Місце збору

Дата збору

1. Gandoger M.

332

Rhone, Arnas

1895–1898

2. Schesterikow P.

325

Odessa

1872–1894

3. Baum Johanna

323

Charkow, Trostjanez

1895–1898

4. Sredinski N.

311

Caucasus, Odessa, Tauria,
Cherson, Podolia

1866–1887

5. Lindemann Emanuel

151

Mitavia, Dorpat, Curonia

1814–1845

6. Augustinovicz

142

Sachalin, Tobolsk, Mandshuria,
Sibiria

1872–1886

7. Medwedew J.

125

Caucasus

1866–1886

8. Akinfiew I.

116

Caucasus, Ekaterinoslaw

1866–1889

9. Tauscher Julius

112

Hungaria

1861–1893

10 Schmid B.

108

India orient.

1812–1851
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Таким чином, серед найбільш представлених зборів визначаються матеріали першої (Ем. Ліндеманн, Б. Шмідт) та другої половини ХІХ сторіччя.
Емануїл Ліндеманн (1795-1845) – ботанік, зоолог (ентомолог), філолог, засновник гербарію С.-Петербургського університету (1814), батько Е. Е. Ліндеманна. Закінчив Дерптський університет. У 1822–1845 рр. викладав природну
історію та древні мови у гімназії, захоплено вивчаючи природу краю. Багато
часу приділяв створенню і розширенню гербарію, збільшивши у 1845 р. кількість аркушів до 13500. Його ім’ям названо комаху з ряду двокрилих Taebina
lindemannii Gimmerthal.
Людвіг Бернард Ереготт Шмід – Ludwig Bernard Ehregott Schmid (1787/1788–
1857) – німецький місіонер і ботанік, що закінчив теологічний університет у
Йєні.
Окремо зупинимось на колекціях вчених Новоросійського університету
П. С. Шестерікова і М. К. Срединського, а також випускника цього університету І. Я. Акінфієва.
Петро Степанович Шестеріков – Schesterikow (1859–1929) не мав вищої
освіти, однак, був справжнім захопленим натуралістом, який підготував і видав перший в Росії визначник флори міста Одеси, в якому вказано 1180 видів
з 497 родів та 91 родини. Протягом багатьох років був відповідальним секретарем Новоросійського товариства природодослідників. Він описав понад 660
видів квіткових рослин з позначенням місць зборів, строків цвітіння, місцевих
назв та синонімів [7]. Зразок гербарної етикетки П. С. Шестерікова представлений на рис. 2.

Рис. 2. Етикетка П. С. Шестерікова
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Микола Кирилович Срединський, Sredinski (1853–1907), ботанік-лісовод,
віце-директор Корпусу лісничих Міністерства Землеробства та Державного
майна у 1895–1907 рр. Працював на кафедрі ботаніки Новоросійського університету у 1871–1874 рр., проводив флористичні дослідження Новоросійського краю та Бессарабії, описував гриби, водорості, судинні рослини, склав
детальний опис піщаної смуги Дніпровського лиману [8]. Після складання магістрантського іспиту захопився вивченням флори залізниць, якому присвятив
все життя. У 1877 р. уперше в Росії запропонував створювати вздовж залізничних шляхів насадження для боротьби із сніговими заносами. На ст. Микитівка
(Горлівка, Україна) до недавнього часу зберігалася присвячена йому меморіальна дошка [4, 5]. Зразок гербарної етикетки М. К. Срединського представлений на рис. 3.

Рис. 3. Етикетка М. К. Срединського

Іван Якович Акінфієв (1851–1919), геоботанік і флорист, фенолог та метеоролог, дійсний статський радник. Походив з родини священника, тому закінчив
духовне училище і семінарію, а вже потім став студентом природничого відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету. З-за
слабкого здоров’я до кандидата не довчився і через три роки отримав звання
вчителя гімназії та прогімназії з правом викладання природничих наук. Під
час навчання активно цікавився ботанікою, користувався посібником Е. Е. Ліндеманна, працював у ботанічному кабінеті (гербарії). Надалі був вчителем
гімназії у Болграді, Катеринославі і Олександрівську (нинішнє Запоріжжя),
більше 40 років вивчав флору і рослинність півдня України і Кавказу. Для
Катеринослава навів 936 видів рослин, для Болграду – 550. Його учнем був
відомий флорист О. А. Гроссгейм. Його головна праця «Флора Центрального Кавказу» (1894) включала 795 видів квіткових рослин від Ranunculaceae
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до Caprifoliaceae. На його честь М. А. Алексеєнко назвав Pyrethrum akinfiewii
Alex. – вид, у 1961 р. вказаний М. М. Цвельовим як Tanacetum akinfiewii (Alex.)
Tzvelev. Рослина є ендеміком і занесена до Червоної книги Росії. Його ім’ям
названі також 6 видів рослин: Hieracium akinfiewii (Woronow et Zahn.) Uksip.,
Jurinea akinfiewii Nemirova, Minuartia akinfiewii (Schmalh.) Woronow ex Grossh.,
Pilosella akinfiewii (Woronow et Zahn.) Sennikov, Saxifraga x akinfiewii Galushko
et Kudryash., Silene akinfiewii Schmalh. У 1911 р. газета «Південна зоря» назвала
його одним з видатних педагогів і громадських діячів Катеринославу й Олександрівська. У 2008 р. в Дніпропетровську на будинку, де він жив, відкрито
меморіальну дошку. Гербарну етикетку І. Я. Акінфієва представлено на рис. 4.

Рис. 4. Етикетка І. Я. Акінфієва

Найбільшою кількістю екземплярів представлено колекцію Мішеля Гандоже, Michel Gandoger (1850–1926) – відомий французький ботанік, міколог
і лікар. Вивчав флору Середземномор’я, приділяючи особливу увагу папоротевидним, насіннєвим рослинам і грибам. Зібраний ним гербарій нараховує
800 тисяч аркушів. Його ім’ям названі 11 видів рослин, серед яких Anthurium
gandogeri Sodiro, Nardurus gandogeri Gredilla та ін. Зразок гербарної етикетки
М. Гандоже представлений на рис. 5.
Фома (Томаш) Матвійович Августинович, Augustinovicz (1809,1810–
1891) – лікар, ботанік, етнограф, дійсний статський радник, один з найвідоміших ботаніків свого часу, дослідник флори Сибіру, Далекого Сходу, Сахаліну.
Як вважають, відома подорож А. П. Чехова на Сахалін була викликана і працями Ф. М. Августиновича. Як селянин за походженням (за деякими даними,
навіть кріпосний) Фома Матвійович жадібно прагнув знань і закінчив Віленську медико-хірургічну академію з медаллю. Оскільки він вчився за державний рахунок, отримав призначення на військову службу, де пропрацював 30
років, переїжджаючи з Брянська до Полтавської, потім до Пермської губернії,
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на Урал, на Сахалін, у Примор’я, до Іркутської, Тобольської губерній, Якутії.
У Східному Сибіру був широко відомим як лікар, цікавився і знав лікувальні
властивості рослин. Зібрана ним колекція, що нараховує приблизно 40 тис. екземплярів, зберігається у гербарії БІН РАН. Його ім’я несе гора на Сахаліні і
один з видів осок.

Рис. 5. Етикетка Мішеля Гандоже

Яків Сергійович Медведєв, Medwedew (1848–1923) – російський лісовод – дендролог, дослідник флори Кавказу. Закінчив Землеробський інститут
у Петербургу. Працював на Кавказі спочатку лісничим, потім уповноваженим
міністерства землеробства. Після відставки продовжив дослідження флори
на Кавказі, був консультантом Тіфліського ботанічного саду, лісного відділу
Наркомзему. Описав декілька нових видів деревних рослин – сосну ельдарську, клен Траутфеттера та ін. На його честь названо вид Thillyraea Medwedewi
Sredinski, який було зібрано М. К. Срединським у Гурії та представлено у цьому гербарії.
Гіула Таушер, Gyula (Jullius August) Taucher (1832–1882) – угорський лікар
і колектор рослин.
Про Іоанну Баум поки що ніяких даних не знайдено. Фрагмент гербарного
аркуша зі зборами І. Баум представлений на рис. 6.
Таким чином, проведена інвентаризація колекції Е. Е. Ліндеманна та створення електронного каталогу дало змогу виявити збори багатьох видатних ботаніків позаминулого сторіччя, чий внесок у розвиток ботанічної науки важко
переоцінити. З понад 500 дослідників, які брали участь у створенні гербарію
Е. Е. Ліндеманна, виділено 10, чий внесок складав більше 100 г. а. Підкреслено
роль як ботаніків позаминулого століття, так і тих, хто був пов’язаний з Новоросійським університетом або збирав рослини у другій половині ХІХ ст.
213

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

Рис. 6. Фрагмент гербарного аркуша з віночками віол,
зібраними Іоанною Баум

Як бачимо, гербарій не лише допомагає характеризувати флору нашого регіону, але й дозволяє ознайомитися з рослинами, притаманними іншим областям земної кулі, доторкнутися до листків, на яких писали вчені, що створили
сучасну ботаніку.
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СБОРЫ ВЫДАЮЩИХСЯ БОТАНИКОВ В ГЕРБАРНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ Э. Э. ЛИНДЕМАННА (MSUD)
Резюме
На основе проведенной инвентаризации коллекции Э.Э. Линдеманна из более
чем 500 гербаризаторов выделено 10, чей вклад превысил 100 г.л. Подчеркнута
роль ботаников, связанных с Новороссийским университетом: П. С. Шестерикова, Н. К. Срединского, И. Я. Акинфиева, а также тех, кто работал в первой и
второй половине ХІХ ст.: Эм. Линдеманна, Б. Шмида, М. Гандоже, Ф. М. Августиновича, Я. С. Медведева, Г. Таушера. Гербарные сборы этих исследователей
охватывают территорию не только Причерноморья, но и других уголков Земли.
Ключевые слова: Гербарий MSUD, коллекция Э.Э. Линдеманна, выдающиеся
ученые.
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COLLECTIONS OF PROMINENT BOTANISTS IN
E. E. LINDEMANN’ HERBARIUM COLLECTION (MSUD)
Summary
By making inventory of E.�����������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
E.��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������
Lindemann collection there were picked up 10 herbarisators from more than 500, which contribution was more than 100 h.l. It was
emphasized the role of the botanists to be connected with Novorussia university:
P. S. Schesterikow, N. K. Sredinski, I. Ja. Akinfiew, and those, who worked in
first and second halves of XIX cent.: Em. Lindemann, B. Schmid, M. Gandoger,
T. M. Augustinovicz, J. S. Medewedew, G. Tauscher. Those investigators herbarium
collections enveloped territory not only the Black Sea shore, but another parts of
Earth.
Key words: Herbarium MSUD, collection by E. E. Lindemann, famous scientists
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ПРОФЕССОР МАШТАЛЕР: ВЕХИ БИОГРАФИИ
(К 113-летию со дня рождения профессора Г. А. Машталера)
На основании документов Государственного Архива Одесской области (ГАОО),
архивов научной библиотеки и зоологического музея Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (ОНУ), Одесского литературного музея, а также материалов ряда научных и популярных публикаций, связанных с
именем профессора Г.���������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������
А.������������������������������������������������
 �����������������������������������������������
Машталера (1902–1981), впервые представлен наиболее полный автобиографический очерк об учёном-эволюционисте.
Ключевые слова: Одесский университет, профессор Машталер, биография.

В 2015 году исполнится 113 лет со дня рождения доктора биологических
наук, профессора кафедры дарвинизма и генетики биологического факультета Одесского государственного университета (ОГУ) – Гавриила Архиповича
Машталера, который был первым заведующим указанной кафедры с 1933 г.
по 1944 г. Он являлся и третьим деканом биологического факультета ОГУ в
трудный период военного лихолетья и тяжёлых невзгод (1941–1944). К сожалению, имя этого профессора-биолога в двух монографических изданиях
(2000 г.; 2005 г.) «Професори Одеського (Новоросійського) університету» не
упоминается вовсе [21, 22].
Авторам данной публикации после длительного поиска и тщательного анализа имеющихся документальных данных удалось составить вариант наиболее
полной биографии профессора Г. А. Машталера.
Материалы и методы исследования
Авторы статьи использовали немногочисленные опубликованные материалы о Г. А. Машталере, а также архивные документы и фотографии, предоставленные им различными государственными учреждениями (архивы, библиотека, музеи) и его дочерью – Светланой Гаврииловной Машталер. На основе
методов описания и сравнения авторам удалось выявить целый ряд ранее неизвестных фактов в биографии Машталера, что позволило создать наиболее
содержательный её вариант.
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Результаты исследования и обсуждение
Гавриил Архипович Машталер родился в Одессе 1 июня 1902 г. В городпорт на побережье Чёрного моря его родители – безземельные крестьяне села
Шаровки Каменец-Подольской губернии – переехали в поисках работы. Мать
была старательной и активной домохозяйкой, которая крайне добросовестно
и умело вела все домашние дела. Отец работал извозчиком, которых одесситы
называли биндюжниками. Он занимался перевозкой различных грузов по всем
районам приморского города – из торгового порта на Молдаванку, Степовую,
Слободку-Романовку, Фонтан и Пересыпь. В период 1910–1913 гг. Гавриил
Машталер обучался в начальной школе для детей рабочих, расположенной на
Пересыпи [3]. С девятилетнего возраста, Гавриил Машталер стал помогать
родителям, выполняя различные подсобные работы на Одесском кирпичном
заводе. Такую посильную помощь родным и близким он оказывал постоянно
с 1911 г. по 1915 г. Одновременно, в период 1913–1917 гг., Гавриил Машталер
состоял учащимся Высшего начального училища г. Одессы [3].
После Февральской революции 1917 г. буржуазное Временное правительство, при непосредственной поддержке кругов демократической интеллигенции и прогрессивных педагогических кадров, смогло осуществить некоторые
общественно-политические преобразования, затронувшие и сферу народного просвещения. Всё это позволило молодому Гавриилу Машталеру
поступить в Одесское художественное училище (1917 г.). Об этом факте нам впервые стало известно из
автобиографической справки самого
Гавриила Архиповича [3, 25], а также
на основании данных Интернета, где
на сайте «Масловка» за несколько лет
(1924–1928 гг.) приводятся списки
участников осенних выставок Товарищества южно-российских народных художников (ТЮРХ): Костанди,
Васильева, Волошина, Машталера,
Волокидина, Дворникова, Филатова и
других (рис. 1 и 2) [9, 10].
Получив в 1920 г. специальное образование, Машталер участвовал в
этих выставках как профессиональный художник. [5, 25]. Кроме того, Рис. 1. Титульный лист «Каталога осенней
в фондах Государственного архива
выставки картин» (каталог хранится в
Одесском литературном музее).
Одесской области удалось обнару217
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жить «Список студентов художественного училища г. Одесса от 31.08.1918 г.,
отделение живописи», в котором значится и Г. Машталер. Кстати, основной
курс по специальности в то время читал известный среди художников – Тит
Дворников [6].

Рис. 2. Страница интернет-сайта «Масловка»
с перечнем выставок с 1917 года по 1944 год.

В трудный период гражданской войны и нескольких, сменявших друг друга оккупационных военных командований Германской и Австро-Венгерской
империй, а позже – Антанты, студент Г. А. Машталер являлся подмастерьем
одесских художественно-промышленных мастерских [25]. Здесь он выполнял
множество самых разных ответственных заказов на высоком эстетическом
уровне. Эта практическая деятельность Г. А. Машталера и значительный уровень личного творчества позволили ему стать членом художественного общества имени К. К. Костанди. К сожалению, в голодный период 1920–1922 гг. молодой Гавриил Машталер вынужден был вернуться к тяжёлому крестьянскому
труду. В это время он работает на городской мельнице Одессы [5]. Тем не менее, его трудоустроенность помогла семье Машталеров выжить в те трудные
военные годы. А в сложный период Новой экономической политики (НЭП),
активно проводимой в первой половине 20-х годов XX века Советским правительством, Гавриил Машталер служит народным учителем в школах Народного Комиссариата Просвещения Украины в Подольской губернии и работает в
школах сёл Борбухи и Малые Ярмольцы [3, 5, 25].
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В период 1925–1929 гг. Г. А. Машталер являлся студентом Одесского Института народного образования (ОИНО), обучаясь на биологическом отделении факультета профессионального образования [1, 5, 12]. Во время учёбы в
ОИНО он слушал лекции известных учёных-профессоров: зоологов Н. Г. Лигнау и Д. К. Третьякова, ботаников Ф. М. Породко и Г. И. Потапенко, гидробиолога Н. А. Загоровского, микробиолога Я. Ю. Бардаха и других. Тогда же он
не только овладевал биологическими знаниями, но и уделял свободное время
живописи, участвуя в упомянутых выше выставках. Этот неизвестный факт из
биографии профессора Г. А. Машталера авторам удалось подтвердить в Литературном музее Одессы, где в одной из картотек был обнаружен «Каталог
осенней выставки картин 1925 г.», в котором Г. А. Машталер значится в списке художников-участников под № 269 и является автором выставленной картины «Ночь» [9]. А в каталоге следующей городской выставки картин 1926 г.
Г. А. Машталер значится как автор уже нескольких работ. В каталоге 1926 г.
его работы указаны под такими номерами: № 169 – «Nature morte», № 170 –
«Нева», № 171 – «Горы Мурманского побережья» [10]. Причём, в прилагаемых
каталожных адресах художников места проживания Г. А. Машталера в 1925 г.
и 1926 г. различны. В первом каталоге – это Балтская улица (район Пересыпи), а во втором – улица Коминтерна, дом 2 (ныне – улица Дворянская, 2, в
центре старой части Одессы) [10]. В каталоге 1927 г. его фамилия отсутствует. (В 1928 г. ТЮРХ разогнали из-за пропаганды импрессионизма и отхода от
изображения реальной жизни).
В годы учёбы в ОИНО Г. А. Машталер много времени уделял и профсоюзной работе. С 1920 г. по 1929 г. он являлся активным лектором Профсоюзного
актива г. Одессы [3].
С 1 октября 1929 г. Г. А. Машталер стал аспирантом научно-исследователь
ской кафедры биологии ОИНО, которую ликвидировали 1 августа 1930 г.
Он выполнял необходимые научные исследования по секции зоологии, заведующим которой с 16 апреля 1926 г. являлся известный профессор-зоолог
Д. К. Третьяков [12]. Как аспирант на содержании он тогда получал 100 карбованцев. С 1 октября 1930 г. по 1932 г. Г. А. Машталер оказался аспирантом
первого набора сектора морфологии и экспериментальной зоологии Одесского
филиала научно-исследовательского зоолого-биологического института [24].
Под руководством директора института, одновременно руководившего и работой указанной выше секции, академика Академии наук Украины с июня
1929 г. – Д. К. Третьякова, он продолжил выполнение намеченных зоологических изысканий. В трудах (выпуск I) ЗООБИНа была издана его первая научная
работа «Поняття про вид в біології» [19], в которой он с позиций диалектического материализма подверг сравнительному анализу взгляды отечественных и
зарубежных учёных на понятие «биологического вида». При этом он активно
и решительно опирался на взгляды классиков коммунистической идеологии –
Ф. Энгельса и В. Ленина, последовательно критикуя научные подходы тех
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коллег-биологов (в частности, Е. Смирнова и Ю. Вермеля), которые в своих
теоретических воззрениях целенаправленно игнорировали Ф. Энгельса.
Во время учёбы Г. А. Машталера в
аспирантуре и после её окончания, он
совмещал учёбу и работу, являясь ассистентом в Одесском медицинском институте (ОМИ) и в Институте профессионального образования (ИПО). В ОМИ он
вёл семинары по диалектическому материализму, а в ИПО – проводил практические занятия по курсу общей биологии
[2, 3, 5, 25]. Работал он и доцентом Одесского сельскохозяйственного института.
После восстановления деятельности
классического университета в Одессе
Г. А. Машталер работал доцентом нового биологического факультета и исполРис. 3. Заведующий кафедрой дарвинизма нял обязанности заведующего кафедрой
доктор биологических наук,
дарвинизма и генетики (1933–1937 гг.),
профессор Г. А. Машталер
а с 1939 года – заведующего кафедрой
(фотография из личного архива
дарвинизма (рис. 3).
Г. А. Машталера).
В качестве доцента он читал общие
курсы биологии, истории биологии, дарвинизма и ряд других. Одновременно им готовилась к защите диссертация на
соискание учёной степени доктора биологических наук, консультантом которой являлся академик Д. К. Третьяков. Доцент П. И. Дмитрашко указывает,
что с 1933 г. по 1944 г. Г. А. Машталер был заведующим кафедрой дарвинизма
и генетики, которая сформировалась, по сути, на базе кафедры зоологии при
открытии нового факультета ОГУ (рис. 4). Она отмечает разнообразие его научных интересов в общебиологическом плане – от классификации биологических наук и представлений о виде до влияния различных факторов внешней
среды на некоторые особенности организмов и характера приспособленности
их к среде обитания (рис. 5) [8].
Доцент Г. А. Машталер защитил докторскую диссертацию на тему: «Роль
фенотипической и генотипической приспособленности в эволюции организмов» на заседании Учёного совета ОГУ 19 февраля 1937 г. По материалам диссертации в 1940 году Машталером была опубликована монография под тем же
названием (рис. 6). В учёном звании профессора и в учёной степени доктора
биологических наук он был утверждён постановлением Высшей аттестационной комиссии в составе Комитета по делам Высшей школы при Совете народ220

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

Рис. 4. Сотрудники кафедры дарвинизма
(фотография из личного архива Г. А. Машталера).

ных комиссаров от 5 июня 1938 г. [2, 3].
С 1938 г. в качестве профессора и заведующего кафедрой дарвинизма и генетики
ОГУ Г. А. Машатлер читал общий курс
«Дарвинизма» (9-й семестр 5-го курса обучения) и несколько специальных
курсов для студентов-фуркантов, в частности – «Эволюция животного мира»,
«Эволюция приспособлений».
На кафедре, которой заведовал профессор Г. А. Машталер, читался и ряд
других значимых общих курсов для студентов всего биологического факультета. Например, доцент П. Л. Иванченко
вёл курс «Генетика» (40 часов), по которому студенты сдавали экзамен в конце 7 семестра на 4-ом курсе, а доцент
В. Ф. Хитринский читал общий курс
«Биология развития растений», по которому студенты экзаменовались в конце
7-го семестра [4].
Профессор Г. А. Машталер активно и добросовестно работал в качестве

Рис. 5. Наблюдение гипотермии у морской
свинки (фотография из личного архива
Г. А. Машталера).
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Рис. 6. Титульные листы диссертационной работы и монографии Г. А. Машталера
(книги хранятся в Научной библиотеке ОНУ).

члена редакционной коллегии, а также редактора научных трудов ОГУ (серия
«Биологическая»), выходивших последовательно: I том – 1934, II том – 1937,
III том – 1938, IV том – 1940 г. В период 1939–1941 гг. он являлся членом учёного совета ОГУ. Об этом наглядно свидетельствует фото-виньетка «Учёный
совет Одесского государственного университета» (рис. 7).
Г. А. Машталер как профессор и заведующий кафедрой дарвинизма и генетики, член Учёного совета ОГУ принимал активное участие в работе специальной юбилейной научной сессии классического университета Одессы. Она
была посвящена 75-летию основания ОГУ и прошла с большим подъёмом во
второй половине мая 1940 г.
Наркомат просвещения СССР наградил в 1940 г. профессора Г. А. Машталера почётной грамотой за хорошую педагогическую и научную работу в ОГУ.
В конце апреля 1941 г. он принимал участие в научной конференции ОГУ,
посвящённой развитию производственных сил Одесского региона. В конце
мая и в начале июня 1941 г. профессор Г. А. Машталер организовал и провёл
ряд специальных экскурсий для осваивающих курс «Дарвинизма» студентовбиологов в различных пригородах Одессы – (приморские склоны, Ботанический сад ОГУ, берега Куяльницкого и Хаджибейского лиманов, прибрежье
Одесского залива Чёрного моря и зоологический музей ОГУ).
В первый день Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 г. – профессор Г. А. Машталер находился на даче Кооператива ОГУ, расположенного на
улице Тенистой, вблизи района «Аркадия». «Июньское воскресенье было безоблачным и очень жарким. На одесские пляжи трамваи отвозили первых отдыхающих, а вдоль черноморского побережья расположилось множество ры222
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Рис. 7. Состав Учёного совета Одесского государственного университета в 1940 году
(Г. А. Машталер – в третьем ряду, восьмой; фотография из архива Зоологического музея ОНУ).

боловецких лодок и шаланд… К полудню пляжи Одессы и побережье залива
почти полностью опустели» [23]. Начались боевые действия вдоль западных
границ СССР от Баренцева до Чёрного моря.
Профессор Г. А. Машталер с первых дней войны сразу же включился в активную пропагандистскую работу как среди сотрудников, аспирантов и студентов ОГУ, так и среди населения Одессы и области. Он писал антифашистские
статьи, вёл агитацию среди трудовых коллективов города, выступал с лекциями на сборах рабочих промышленных предприятий Одессы (заводы «Большевик», «Красный профинтерн», «Сахарный» и другие) и тружеников полей и
ферм Причерноморья (совхоз имени С. М. Кирова, колхоз «Коммунар»).
Буквально через 21 день после начала войны, находясь в Одессе, Машталер
открыто выступил в печати с резкой критикой намерений фашистской Германии сокрушить Союз советских социалистических республик [13]. Интересно отметить, что автор актуальной статьи, дошедшей до нас, благодаря чудом
уцелевшему экземпляру газеты «Большевистское знамя», сравнивает армию
Гитлера с армией Наполеона, обращая внимание даже на сходство дат начала
Отечественных войн (22 июня) (рис. 8). Всё содержание этой публикации го223
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ворит о том, что Машталер был убеждён в неизбежности поражении Гитлера и
предсказывал великую победу Красной Армии.
Эвакуация ОГУ началась 25 июля 1941 г. согласно решению Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся от 26 июня 1941 г. в город Осипенко
(ныне Бердянск, Запорожской области УССР). Затем пункт назначения коллективу ОГУ изменяли ещё несколько раз на Харьков и Луганск, и лишь по
распоряжению Комитета по делам высшей школы СССР ректор направил коллектив ОГУ в столицу Адыгейской автономной области Краснодарского края
РСФСР – г. Майкоп [11]. Весь этот тяжёлый путь вместе с коллективом ОГУ
прошёл и Г. А. Машталер.

Рис. 8. Фрагмент газеты «Большевистское знамя»
(газета из личного архива Г. А. Машталера).

С сентября 1941 г. по август 1942 г. профессор Г. А. Машталер работал не
только заведующим кафедрой дарвинизма и генетики, но по совместительству
являлся исполняющим обязанности декана биологического факультета (до
него факультет возглавлял доцент Г. И. Коноплёв, который погиб на фронте
в самом начале войны). Он вёл активную научно-исследовательскую работу в
разных сферах прикладной биологии и восстановительной медицины, работая
в лаборатории экспериментальной биологии ЗООБИНа ОГУ [7]. К счастью,
224

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)

уцелевший фрагмент рассматриваемой нами газеты «Адыгейская правда»
(рис. 9) [17], представляет собой один из немногих сохранившихся документов, отражающих жизнь Одесского университета в ранний эвакуационный период. Во-первых, очевидно то, что в Майкопе в лаборатории экспериментальной биологии Одесского государственного университета продолжались опыты
на животных по заживлению отмороженных тканей и перспективному применению в этой связи лекарственного препарата из алоэ. Во-вторых, открывается
факт изучения химической природы самого «алоина», в составе которого сотрудники кафедры физиологии и биохимии растений, в частности её заведующий – профессор Ф. М. Породко, могли определять глюкозиды и кальций. И,
в-третьих, отмечается тесное сотрудничество лаборатории экспериментальной
биологии ОГУ со станцией пчеловодства в районе Майкопа, которой заведовал
в то время некий «товарищ Арефьев».
Во вторую эвакуацию ОГУ, начавшуюся 3 августа 1942 г. по решению Исполнительного Комитета Адыгейского Областного Совета депутатов трудящихся, коллектив отправился уже 7 августа. Поездом персонал и оборудование
ОГУ были отправлены в Туапсе, а оттуда пешком через р. Белую вдоль Черноморского побережья Кавказа в направление г. Гагры. Далее коллектив ОГУ пароходом «Красная Украина» смог переехать в г. Сухуми, где по приезду судно
попало под бомбардировку немецкой авиации [11].

Рис. 9. Фрагмент газеты «Адыгейская правда»
(фрагмент газеты из личного архива Г. А. Машталера).

Из г. Сухуми коллектив ОГУ поездом через г. Тбилиси переехал в г. Баку.
Оттуда на специальном теплоходе-пароме, при поддержке наркома CСCР
П. П. Ширшова сотрудники ОГУ, их семьи и студенты были переправлены
в города Ашхабад и Красноводск [23], а оттуда проездом через столицу Тур225
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кменской ССР – Ашхабад – в глубокий тыл – в небольшой курортный город
Байрам-Али [11]. Именно здесь профессор Г. А. Машталер с началом 1942/1943
учебного года выполнял не только большой объём учебной работы, но и по совместительству являлся утверждённым в должности деканом биологического
факультета.
В отдалённом, полупустынном г. Байрам-Али классический университет
Одессы стал главным научным и культурным центром, учёные которого выполняли значительный объём научно-просветительской работы среди местного
населения. Здесь же был организован Антифашистский комитет при Академии
наук Туркменской СССР, в состав которого с осени 1942 г. вошли профессора
ОГУ – Н. А. Савчук, М. М. Розенталь, Г. А. Машталер [11, 23]. 12 марта 1943 г.
профессор Г. А. Машталер как председатель городского Антифашистского комитета г. Байрм-Али был награждён почётной грамотой центрального комитета по делам Высшей школы СССР за образцовое выполнение шефской работы
в воинских подразделениях Красной армии [3, 25].
В период 1943–1944 гг. профессор Г. А. Машталер не только читал на биологическом факультете несколько общих и специальных учебных курсов, но и
активно вёл пропагандистскую работу среди населения г. Байрам-Али.
После реэвакуации ОГУ в Одессу (август–сентябрь 1944 г.) профессор
Г. А. Машталер на прежнее место работы не вернулся. [1, 3, 25]. Прервав работу на биологическом факультете ОГУ, Г. А. Машталер как профессор преподавал в ряде высших учебных заведений УССР и РСФСР. Так, в 1944/1945
учебном году профессор Г. А. Машталер читал курс диалектического материализма в педагогическом институте г. Киева. А в Педагогическом институте
имени В. И. Ленина г. Москвы профессор Г. А. Машталер с 1945 г. по 1946 г.
возглавлял кафедру философии. В период 1946–1954 гг. он работал заведующим кафедрой зоологии и дарвинизма в Педагогическом институте столицы
Украины. Позже, с 1954 г. по 1959 г., Г. А. Машталер занимал должность профессора кафедры дарвинизма в Киевском государственном университете имени Т. Г. Шевченко. В период 1959–1961 гг. он работал в Винницком медицинском институте, заведуя кафедрой биологии и общей генетики, затем до конца
1962/1963 учебного года работал в должности профессора этой кафедры [5].
Как руководитель подразделения он заботился о будущем выпускников медицинского института, о чём можно судить по опубликованному напутственному посланию к начинающим медикам [22]. Гавриил Архипович рекомендует
молодым специалистам постоянно обращаться к великим учёным-биологам:
Дарвину, Тимирязеву, Мичурину, Павлову, Сеченову, Мечникову; не оставлять
исследовательскую работу, участвовать в организации экспериментальных
биологических лабораторий на базе районных и сельских больниц.
Работая в Винницком медицинском институте, Машталер, вероятно, изучал
проблемы человеческой психики. Об этом можно судить по состоявшейся в
редакции газеты «Вінницька правда» лекции-беседе на тему «Загадочные яв226
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ления человеческой психики», по материалам которой и была опубликована редакционная статья [15]. Опираясь на психологические эксперименты В. Мессинга, Кастелло и Куни, Машталер указывает на то, что их удачные опыты
объясняются работами великих российских учёных – Павлова и Сеченова, учением о закономерностях высшей нервной деятельности. Машталер считал, что
с помощью осциллографов можно изучать биотоки человеческого мозга и, что
каждый человек обладает, хотя бы в минимальной мере, способностью их ощущать, тогда как тренировкой удаётся повысить эту чувствительность. Мессинг
же, а также Кастелло и Куни, по мнению Машталера, отличались исключительными способностями. Вероятнее всего, публичное выступление самого Вольфа Григорьевича Гавриил Архипович мог видеть в начале 60-х годов именно
в Виннице, но познакомиться с великим экстрасенсом, по-видимому, тогда не
довелось. А вот, спустя, примерно, 10 лет, встреча всё-таки состоялась, о чём
свидетельствует уникальная фотография, сделанная в начале 70-х годов в Киеве, незадолго до смерти В. Мессинга (1974 г.) (рис. 10).

Рис. 10. Встреча профессора Машталера с экстрасенсом Мессингом
(г. Киев, начало 70-х годов; фотография из личного архива Г. А. Машталера).

Показательной является статья Машталера «Біологія – основа медицини»,
отражающая взгляды учёного на решение насущных проблем здравоохранения [14]. В ней Машталер говорит о том, что мичуринское учение открывает
большие перспективы для творческой разработки многих вопросов медицины. Здесь Гавриил Архипович рассуждает как истинный диалектик, указывая,
что вся жизнь, вся природа развиваются на основе закона единства и борьбы
противоположностей, имея в виду неотъемлемость смерти от жизни (при этом
он ссылается на Ф. Энгельса). Эти мысли учёного вполне согласуются с со227
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держанием сборника [18]. Из этой популярной работы видно, что Машталера серьёзно интересовали проблемы старения и долголетия: использование в
практической медицине ядов змей и пчёл, применение гормонотерапии и витаминотерапии. В свете научных представлений профессора Машталера рак вообще не представляется «страшным заболеванием» и своевременно приостановленное заболевание может «превратиться в способ омоложения человека».
Гавриил Архипович даже указывает в чём следует искать эликсир молодости:
«в постоянном изменении обмена веществ … в организме». Своеобразны и рекомендации Машталера по поводу применения лекарств и способов лечения.
Инъекции сывороток, переливание крови, употребление эндокринных препаратов, пчелиных и змеиных ядов, ванн, по словам профессора, следует рекомендовать не только больным, но и здоровым людям с целью поднятия общей
«жизненности и трудоспособности».
С 1963 г. по 1976 г. Г. А. Машталер был профессором кафедры биологии и
общей генетики Медицинского института г. Ивано-Франковска, откуда и ушёл
на пенсию [5].
В этот период Гавриил Архипович, работая в Ивано-Франковском Медицинском институте, по-видимому, интересовался проблемами геронтологии.
Интересно, что в сохранившейся небольшой статье [16] Машталер приводит
данные по продолжительности жизни мужчин и женщин на 70-е годы прошлого столетия: 65 лет и 74 года, соответственно. Здесь же он отмечает, что в
эволюции животных женский пол является наиболее древним. Что же касается
сокращения продолжительности жизни мужчин, то Машталер прямо указывает на его причины: злоупотребление алкоголем и курением сигарет. Следствием этого являются атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт, рак лёгких и
желудка. У женщин те же пристрастия приводят к ранней утрате способности
деторождения и преждевременному старению.
В течение многих десятилетий, работая в различных учебных заведениях бывшего СССР, профессор Г. А. Машталер был научным руководителем
у ряда молодых учёных. Среди них – доктор биологических наук, профессор
П. Л. Иванченко (ОГУ), кандидат биологических наук, доцент Шустикова, доцент Дмитрашко П. И. (ОГУ) и другие [25].
Имея значительной опыт педагогической работы, профессор Г. А. Машталер читал общебиологические курсы «История эволюционных учений»,
«Эндокринология» и ряд других; кроме того – философские дисциплины
«Диалектический и исторический материализм», «История философии»,
«Диалектика природы». По его инициативе создавались кафедры дарвинизма
в различных вузах СССР. Им выполнялся значительный объём общественной
работы и пропагандистской деятельности. В ОГУ он являлся директором университета марксизма-ленинизма для научных сотрудников (1938–1944 гг.),
секретарём партийного бюро биологического факультета, а также работал
внештатным лектором ряда городских и областных комитетов Центрально228
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го Комитета Коммунистической партии. Более 10-и лет Г. А. Машталер был
председателем биологической секции Одесского областного общества «Знание» (1933–1944 гг.) [25].
Научные исследования профессора Г. А. Машталера были посвящены разным аспектам биологической науки. Его научные изыскания всегда отличало
то, что он стремился сочетать теоретическую разработку вопросов с экспериментальными наблюдениями, внедрением полученных результатов в практику.
Так, весной 1941 г. по его инициативе при содействии председателя Одесского
облисполкома И. Т. Кальченко и поддержке депутата Одесского областного совета академика Д. К. Третьякова было осуществлено зарыбление Хаджибейского лимана несколькими видами рыб, принадлежащих к семействам кефалевых (Mugilidae), бычковых (Gobiidae) и некоторым иным. Эта практическая
акция имела важное народнохозяйственное значение, т. к. в тяжёлый период
1944–1947 гг. многие жители Одессы и окрестных посёлков имели возможность пополнять свой скудный пищевой рацион ценным белком рыб, относящихся к промысловым видам. В этот период на Хаджибейском лимане, по
воспоминаниям Гавриила Архиповича работало 46 рыболовецких бригад [25].
В области экспериментальной биологии Г. А. Машталер активно занимался изучением влияния низких температур на живые организмы: исследовал
явления анабиоза и спячки при значительном снижении температуры тела у
млекопитающих. Его практические исследования доказали значение предварительных тренировочных охлаждений в повышении резистентности организма
к холоду и разным видам заболеваний. Длительное изучение влияния периодических изменений в процессе обмена веществ легло в основу разрабатываемой
им теории долголетия [2, 18]. Машталером Г. А. были достигнуты определённые успехи и в области применения гипотермии (общей и локальной) с целью
повышения резистентности организма и лечения обморожений, ожогов, а также некоторых видов опухолей. Профессор Г. А. Машталер является автором
около 130 печатных научных и научно-популярных работ, среди которых есть
несколько монографий и учебников. Он был награждён несколькими правительственными наградами: Орденом Трудового Красного знамени, медалью
«За трудовую доблесть», почётной грамотой Верховного Совета УССР.
Умер Г. А. Машталер 4 августа 1981 г. в Киеве, где и похоронен [5].
Надеемся, что забытое имя профессора ОГУ в период 1938–1944 гг., а также
декана биологического факультета с осени 1941 г. до осени 1944 г. – Гавриила
Архиповича Машталера будет восстановлено в истории Одесского национального университета имени И. И. Мечникова и светлую память о нём будут чтить
настоящие и будущие поколения наших биологов.
Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам архивов, би�
блиотеки, музеев, а также дочери Г. А. Машталера – Светлане Гаврииловне
Машталер – за помощь в поиске и предоставление всех документальных ма�
териалов, связанных с именем Гавриила Архиповича.
229
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Выводы
1. В период с 1932 г. по 1944 г., будучи аспирантом академика Д. К. Третьякова, сотрудником Зоолого-биологического института, исполняющим обязанности заведующего кафедрой дарвинизма и генетики, заведующим
кафедрой дарвинизма, а также деканом биологического факультета, профессор Г. А. Машталер сыграл значительную роль в развитии науки и
образования в Одесском государственном университете.
2. Творческое наследие профессора Г. А. Машталера представляет научный
интерес и отражает разносторонность деятельности и мировоззрение
крупного учёного-эволюциониста в сложный период развития советской
науки.
3. Имя профессора Г. А. Машталера должно быть вписано в историю Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
Список использованной литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

230

Андриевский А. М. Drosophila melanogaster как объект исследования в истории кафедры генетики и молекулярной биологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова / А. М. Андриевский // Вісник ОНУ. – 2011. – Т. 16. – Вип. 6. – С. 90–95.
Андриевский А. М. Ещё раз «За Дарвина!». Аналитический обзор научных трудов профессора Г. А. Машталера / А. М. Андриевский // Известия музейного фонда имени А. А. Браунера. – 2013. – Т. 10, № 1. –
С. 1–16.
Архів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова // Ф. 12, спр. 12,
арк. 2.
Архів Зоологічного музею ОНУ імені І. І. Мечникова // Ф. 24, спр. 1, арк. 14, 18.
Вчені вузів Одеси. – Одеса: Астропринт, 1999. – Вип. 2. – 208 с.
Державний архів Одеської області // Ф. 368, оп. 1, спр. 21, арк. 165.
Державний архів Одеської області // Ф. 1 481, оп. 1, спр. 1, арк. всі.
Дмитрашко П. І. Дарвінізм. Розвиток дарвінізму і генетики / П. І. Дмитрашко // В кн.: Історія Одеського
університету за 100 років / Під ред. О. І. Юрженка. – К.: Київський університет, 1968. – С. 141–144.
Каталог осеней выставки картин. – Одесса, 1925. – 18 с.
Каталог осеней выставки картин. – Одесса, 1926. – 20 с.
Кузнєцов В. О., Тоцький В. М. Одеський державний університет імені І. І. Мечникова в період Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. / В. О. Кузнєцов, В. М. Тоцький // Вісник ОНУ. – 2005. – Т. 10. –
Вип. 3. – С. 175–199.
Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.) / В. В. Левченко. – Одеса:
Астропринт, 2010. – 428 с.
Машталер Г. Армия народа и Отечественная война / Г. Машталер // Большевистское знамя. – Орган
Одесского обкома и горкома КП(б)У и Областного совета депутатов трудящихся. – Пятница, 11 июля
1941 года. – № 164 (1 060). – С. 2.
Машталер Г. Біологія – основа медицини / Г. Машталер // Вінницька правда. – Орган Вінницьких промислового і сільського обкомів КП України і обласних рад депутатів трудящих. – Середа, 8 травня 1963
року. – № 96 (10 153). – С. 3.
Машталер Г. А. Крізь вогонь експерименту // Молодий медик. – Орган партійного комітету, дирекції,
комітету ЛКСМУ і профорганізацій Вінницького державного медичного інституту. – Четвер, 23 червня
1960 року. – № 15. – С. 1.
Машталер Г. Чому жінки живуть довше? / Г. Машталер // Прикарпатська правда. – 11 серпня 1976 року. –
С. 4.
Машталер Г. Алоэ, как лечебное средство // Адыгейская правда. – 24 июня 1942 года. – С. (не указана).
Машталер Г. А. Обсуждение докладов / Г. А. Машталер // В кн.: Ведущие проблемы возрастной физиологии и биохимии. Труды всесоюзного симпозиума. – Харьков, 1963. – 349 с.

ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36)
19. Машталер Г. А. Поняття про вид в біології / Г. А. Машталер // Праці Одеської філії науково-дослідчого
зоолого-біологічного інституту. – 1932. – Вип. 1. – С. 76–100.
20. Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний очерк. – Одеса: Астропринт,
2000. – Вид. в 3-х томах. – Т. 3. – 540 с.
21. Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний очерк. – Одеса: Астропринт,
2005. – Вид. в 3-х томах. – Т. 3. – 597 с.
22. Розповідає професор Машталер…// Вінницька правда. – Орган Вінницького обласного і міського
комітетів КП України та обласної ради депутатів трудящих. – Субота, 19 травня 1962 року. – № 100
(9 901). – С. 4.
23. Савчук М. П. Одеський державний університет в роки Великої Вітчизняної війни / М. П. Савчук // В кн.:
Академик Д. К. Третьяков и его научная школа. Сборник воспоминаний и научных трудов. – Одесса:
Астропринт, 1999. – 287 с.
24. Третяков Д. К. Одеська філія науково-дослідчого зоолого-біологічного інституту / Д. К. Третяков //
Праці Одеської філії науково-дослідчого зоолого-біологічного інституту. – 1932. – Вип. 1. – С. 3–6.
25. Curriculum vitae профессора Г. А. Машталера. Научная деятельность Г. А. Машталера. Список научных
и научно-популярных публикаций Г. А. Машталера // Известия музейного фонда имени А. А. Браунера. – 2008. – Т. 5, № 2. – С. 11–19.

Статья поступила в редакцию 26.07.2014

Л. В. Рясіков1, О. М. Андрієвський2
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
1
Зоологічний музей, 2 Кафедра генетики та молекулярної біології,
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна

ПРОФЕСОР МАШТАЛЕР: ВІХИ БІОГРАФІЇ
Резюме
На підставі документів Державного архіву Одеської області, Наукової
бібліотеки та Зоологічного музею Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова, Одеського Літературного музею, а також матеріалів наукових та популярних публікацій, пов’язаних з ім’ям професора Г. А. Машталера (1902–1981), вперше подано найбільш повний біографічний нарис про
вченого-еволюціоніста.
Ключові слова: Одеський університет, професор Машталер, біографія.

L. V. Ryasikov1, A. M. Andrievskii2
Odesa National Mechnykov University,
1
Zoological Museum, 2Department of Genetics and Molecular Biology,
2, Dvoryanska str., Odesa, 65082, Ukraine

PROFESSOR MASHTALER: MILESTONES OF BIOGRAPHY
Summary
On the basis of the documents of the State archives of the Odesa region, archives
of the Mechnykov National University of Odesa scientific library and Zoological
Museum, Odessa Literary Museum, and also materials of the science and popular
articles, that associated with the name of Professor Mashtaler (1902–1981), there
were firstly presented the most comprehensive essay about the scientist-evolutionist.
Key words: University of Odesa, Professor Mashtaler, biography.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
1. ПРОФІЛЬ ЖУРНАЛУ
1.1. «Вісник Одеського національного університету. Біологія» здійснює такі
публікації:
1. Наукові статті
2. Короткі повідомлення
З. Бібліографія.
4. Матеріали конференцій.
5. Рецензії
6. Матеріали з історії науки та університету
1.2. У певному конкретному випуску один автор має право надрукувати
тільки одну самостійну статтю
1.3. Мова видання — українська, російська, англійська
1.4. До редакції «Вісника...» подається
Відредагований і погоджений з редколегією текст статті, записаної на електронному носії у форматі *.dос (гарнітура Times New Roman (Cyr), кегль 14,
відстань між рядками 1,5 інтервали; поля: ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см, верхнє — 2 см, нижнє — 2 см), набраний без застосування функції «Розстановка
переносів» та два підписаних екземпляри “роздруківки” з неї.
Резюме двома мовами (зразок оформлення публікації наведено наприкінці
Правил).
Рекомендація кафедри або наукової установи до друку
2.

ПІДГОТОВКА СТАТТІ – ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ

Оригінальна стаття має включати:
2.1. Вступ, в якому обговорюють актуальність проблеми, формулюють мету
та основні завдання дослідження
2.2. Матеріали і методи дослідження
2.3. Результати дослідження
2.4. Аналіз результатів або їх обговорення
2.5. Висновки
2.6. Список використаної літератури та References
2.7. Анотація мовою оригіналу статті та українською, якщо стаття подається російською або англійською мовами і резюме (українською, англійською)
2.8. Ключові слова
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3. ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ, ОБСЯГ. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА
РОЗТАШУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ СКЛАДОВИХ СТАТТІ
3.1. Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку літератури) — 8-15 сторінок друкованого тексту, оглядів — до 20 сторінок, рецензій — до 3 сторінок, коротких повідомлень — до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до журналу
тільки після попереднього узгодження з редколегією.
3.2. Послідовність друкування окремих складових наукової статті має бути
такою:
1. УДК – в лівому верхньому кутку першого аркуша
2. Прізвище та ініціали автора (авторів) мовою статті, вчений ступінь та
посада.
3. Назва наукової установи (в тому числі відділу, кафедри, де виконано
працю).
4. Повна поштова адреса (за міжнародним стандартом), телефон та елект
ронна адреса (e-mail) для співпраці з авторами.
5. Назва статті. Вона повинна точно відбивати зміст праці, бути короткою
(в межах 9 повнозначних слів), містити ключові слова.
6. Анотація мовою оригіналу друкується перед початком статті з відступом
20 мм від лівого поля. Містить не більше 50 повнозначних слів і передує
(окремим абзацом) основному тексту статті.
7. Під анотацією друкуються ключові слова, які відокремлюються крапкою
з комою.
8. Далі йде текст статті, що включає основні змістові розділи, список використаної літератури.
9. Таблиці та малюнки разом з підписами та необхідними поясненнями до
них розміщуються у тексті статті, після першого згадування про них у
тексті
10.На окремому аркуші подаються анотація (російською мовою для
україномовних статей та українською мовою для російсько- та англомовних статей) та резюме (українською та англійською мовами), оформлених таким чином: прізвище та ініціали автора (авторів), назва наукової
установи, повна поштова адреса установи, назва статті, слово “Резюме”
(��������������������������������������������������������������������
Abstract������������������������������������������������������������
), текст резюме, ключові слова. Резюме повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації включати актуальність проблеми,
мету, методи дослідження, основні результати дослідження, висновки
та конкретні пропозиції автора. Об’єм резюме 150-280 слів. З основними вимогами до «Резюме» можна ознайомитись на сайті http://visbio.
onu.edu.ua/about/submissions#authorGuidelines.
3.3 Стаття повинна бути підписана автором (авторами).
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4. МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ: ТЕРМІНОЛОГІЯ. УМОВНІ
СКОРОЧЕННЯ, ПОСИЛАННЯ. ТАБЛИЦІ, СХЕМИ, МАЛЮНКИ
4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення
тексту, за правильну українську наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими термінологічними словниками).
4.2. Латинські біологічні терміни (назви видів, родів) подаються обов'язково
латиницею і курсивом. За першого вживання латинської назви у дужках слід
обов'язково подати український відповідник назви.
4.3. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне скоротити, то такі абревіатури за першого вживання наводять у дужках.
Наприклад: селекційно-генетичний інститут (далі СГІ).
4.4. Посилання на літературу подаються у тексті статті, обов'язково у квадратних дужках, цифрами. Цифра в дужках позначає номер праці у «Списку
використаної літератури». Назви праць у списку літератури розташовуються у
алфавітному порядку і оформлюються за ГОСТ 7.1:2006 (див. «Бюлетень ВАК
України, 2009, № 5, с 26-30).
4.5. Цифровий матеріал, по можливості, слід зводити у таблиці і не дублювати у тексті. Таблиці повинні бути компактними, мати порядковий номер;
графи, колонки мають бути точно визначеними логічно і графічно. Цифровий
матеріал таблиць повинен бути оброблений статистично. Матеріал таблиць (як
і малюнків) повинен бути зрозумілим незалежно від тексту статті.
При об'єднанні декількох рисунків або фотографій в один рисунок рекомендується позначати кожен з них прописними літерами знизу. Наприклад:

			

а

б

Рис. Кристали (а) та ендоспори (б) штаму Bacillus sp. ONU29,
отримані методом електронної мікроскопії

4.6. Рисунки виконуються у програмах “Діаграма ��������������������������
Microsoft�����������������
����������������
Graph�����������
” або “Діаграма ����������������������������������������������������������������������
Microsoft�������������������������������������������������������������
Excel�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
” та вставляються у текст. Кожна крива на рисунку повинна мати номер, зміст кривих пояснюється у підписах під рисунком. На осях
абсцис і ординат рисунка зазначається лише величина, що вимірюється, і розмірність в одиницях СІ (%, мм, г і т.п.).
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4.7. У розділі «Результати досліджень» (якщо цей розділ не поєднаний з
«Аналізом результатів», див. 2.4) необхідно викласти лише виявлені ефекти
без коментарів — всі коментарі та пояснення подаються в і результатів». При
викладі результатів слід уникати повторення змісту таблиць та рисунків, а
звертати увагу на найважливіші факти та певні закономірності, що з них випливають. Математичні (хімічні) формули виконуються засобами внутрішнього редактора формул «Microsoft Equal” і, при потребі, нумеруються.
4.8. У розділі “Аналіз результатів” необхідно показати причиннорезультативні зв’язки між встановленими ефектами, порівняти отриману інформацію з даними літератури і наголосити на виявлених нових даних. При
аналізі слід посилатися на ілюстративний матеріал статті. Аналіз має закінчуватися відповіддю на питання, поставлені у вступі.
Редколегія має право редагувати текст статей, рисунків та підписів до них,
погоджуючи відредагований варіант з автором, а також відхиляти рукописи,
якщо вони не відповідають вимогам «Вісника ОНУ. Біологія». Рукописи статей, що прийняті до публікування, авторам не повертаються.
5. ЛІТЕРАТУРА
Список літератури друкується мовою оригіналу відповідної праці. Назви
праць у списку літератури розташовуються у алфавітному порядку і оформлюються за ГОСТ 7.1:2006
Додатково у електронному варіанті необхідно додати References оформлений
згідно міжнародним стандартам за гарвардським стилем (ВSI) на англійській
мові. При оформленні російськомовного джерела іншою мовою після переведення джерела в [квадратних дужках] вказується транслітерування російського
вихідного джерела в тих же рамках оформлення на англійську мову. Детальну
інформацію та приклади можна отримати на сайті http://visbio.onu.edu.ua/about/
submissions#authorGuidelines.
Приклади бібліографічних описань за ГОСТ 7.1:2006
Книги, монографії, атласи, словники
1. Горячковский А. М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике:
[справочное пособие] / А. М. Горячковский. — Одесса: Екология, 2005.
— 616 с.
2. Эккерт Р. Физиология животных. Механизмы и адаптация / Р. Эккерт,
Д. Рэнделл, Дж. Огастин; пер. с англ. Н. Н. Алипова, М. И. Харченко. —
Москва: Мир, 1992. — 344 с. — (Т. 2)
3. Поздеев О. К. Медицинская микробиология: учебник для ВУЗов / под
ред. В. И. Покровского. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. — 786 с.
4. Определитель высших растений Украины / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин и др. — Киев: Наукова думка, 1987. — 548 с.
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5. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті: посіб. для студ. та
лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. —
2-ге вид, розшир. та доповн. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — 218 с.
6. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. —
Київ: Карпенко, 2007. — 219 с.
Статті із журналів
1. Андриевский А. М. Онтогенетические особенности пептидгидролазной
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2005. — Vol. 37 (1) — P. 41–213.
Збірки
1. Андриевский А. М.Спектр тканевых карбоксиэстераз в онтогенезе суслика крапчатого (Spermophilus suslicus Guld.) / А. М. Андриевский,
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Асманская // Генетика в современном обществе: науч. конф., 3–5 окт. 2004 г.: тезисы докл. — Харьков,
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2. Селекция in vitro генотипов пшеницы с комплексной устойчивостью к
фузариозу злаков / Е. А. Клечковская, С. А. Игнатова, А. И. Слепченко
и др. // Биология клеток растений in vitro, биотехнология и сохранение
генофонда: VII междунар. симп.: труды. — Москва, 2001. — С. 372.
3. De Man J. C. Cell transfer and Interferon Studies / J. C. De Man, M. Rogosa,
M.�����������������������������������������������������������������������
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Abstracts of the V International symposium of immunopharmacology,17–21 May 2004: proc. of conf, Quebec, 2004. — P. 31.
Дисертації, автореферати дисертації
1. Олярник О. О. Дослідження процесів перекисного окислення ліпідів та
активності ферментів антиоксидантного захисту при цукровому діабеті:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня, канд. біол. наук: 03.00.04 “Биохимия” / О. О. Олярник. — К., 2007. — 17 с.
2. Олярник О. О. Дослідження процесів перекисного окислення ліпідів та
активності ферментів антиоксидантного захисту при цукровому діабеті:
дис… канд. біол. наук: 03.00.04 / Олексій Олексійович Орляник. — Київ,
2007. — 117 с.
3. Патент України СО7Д 243/24 ФС № 953812. Способ отримання 3-окси7-бром-5(орто-хлор)-бенздиазепина / И.������������������������������
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ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕСТЕРІВ ІБУПРОФЕНУ ПРИ
ТРАНСДЕРМАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ
На моделі карагенін-індукованого запалення встановлено, що рівень
протизапальної активності складних естерів ібупрофену з різною довжиною
вуглеводневого ланцюга при їх трансдермальному введенні за показниками
динаміки зміни ширини та об’єму осередку запалення не поступаються ефекту
референт-препарату – мазі ібупрофену, а у випадку використання довголанцюгових естерів навіть перевищують його ефект.
Ключові слова: протизапальна активність, НПЗЗ, естери ібупрофену,
карагенін, трансдермальне введеня.
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛОЖНЫХ
ЭФИРОВ ИБУПРОФЕНА ПРИ ТРАНСДЕРМАЛЬНОМ
ВВЕДЕНИИ
Резюме
В результате проведенного исследования было показано, что уровень противовоспалительной активности эфиров ибупрофена с разной длиной углеродной
цепи при их трансдермальном введении по показателям динамики изменения
объема очага воспаления не уступают эффекту референт-препарата – мази ибупрофена на модели карагенин-индуцированого воспаления. А в случае использования длинноцепочечных эфиров действуют лучше препарата сравнения.
Ключевые слова: противовоспалительная активность, эфиры, ибупрофен,
каррагенин, трансдермальное введение.
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ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF IBUPROFEN ESTERS
BY TRANSDERMAL DELIVERY
Abstract
The goal of this study was to investigate the anti-inflammatory activity of ibuprofen esters ointment after their transdermal application on the model of carrageenaninduced inflammation in experimental animals. In this paper, we have studied the
transdermal delivery of ibuprofen esters with methyl, ethyl, octyl and heptyl radicals.
The anti-inflammatory activity was assessed on the basis of inhibition of paw edema
induced by the injection of 0.2 ml of 0.2 % solution of carrageenan (an edematogenic
agent) into the subplantar region of the hind paw of the rat. The ointments were
consisted of PEG -1500, PEO -400 and 1,2- propylene glycol in the following
proportions: 4 : 2: 3 and consisted 5 % of ibuprofen esters. For comparison, 5 %
ibuprofen ointment (cream Dolhit) was used. Paw volumes were measured at the
beginning of the experiment with a plethysmometer. As a result of the study, it was
shown that the level of anti-inflammatory activity ointment with ibuprofen esters
with different length of radical in transdermal delivery was not different from antiinflammatory activity of the commercial referent drug – ibuprofen ointment and in
some cases, were more active.
We shown that the transdermal delivery of methyl, ethyl and heptyl esters of
ibuprofen reduces the level of white blood cells in the blood of experimental rats to
the level of physiological norm at the 4th day, after a significant level increase in the
acute phase of inflammation.
Key words: anti-inflammatory activity, NSAIDs, ibuprofen esters, carrageenan,
transdermal delivery.
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