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Вступ 

 

Основні генетичні процеси у більшості живих організмів 

здійснюються за спільними (універсальними) механізмами. Це 

дає прекрасну можливість, вивчаючи генетичні закономірності у 

певного (модельного) виду досягати загального розуміння 

принципів спадковості та мінливості у всіх організмів загалом. 

Дуже зручним генетичним об’єктом є плодова мушка 

Drosophila melanogaster. Її широке використання у генетичних 

дослідженнях  пояснюється певними особливостями цього виду: 

(1) цей вид зручно культивувати в лабораторних умовах, а 

тривалість повного циклу розвитку складає близько 2-х тижнів 

при 21ºС; (2) одна самка здатна відкласти за різними оцінками 

до 300 або навіть до 3000 яєць за 10 днів; (3) невеликий розмір 

представників цього виду дає можливість досліджувати їх в 

лабораторних та аудиторних приміщеннях на досить обмежених 

площах і в той же час розмір особин цілком достатній для 

візуального виявлення і спостереження мутацій, які впливають 

на фенотип. 

Лабораторні дослідження механізмів спадковості і 

мінливості з використанням плодової мушки було розпочато за 

різними даними в 1906-1909 рр. Важливість експериментів на 
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дрозофілі не тільки для генетики, але й для медицини, була 

засвідчена Нобелівськими преміями у галузі медицини та 

фізіології, присудженими вченим, які використовували 

дрозофілу у якості модельного об'єкту і зробили дуже важливі 

відкриття у галузі генетики. Серед лауреатів Tomas Hunt Morgan 

(1933) за відкриття ролі хромосом у спадковості, Hermann 

Joseph Muller (1946) за відкриття мутагенності Х-променів, Ed 

Lewis, Christiane Nusslein-Volhard та Eric Wieschaus (1995) за 

роботи по генетичному контролю раннього ембріонального 

розвитку дрозофіли. 

У D.melanogaster описано велику кількість спонтанних 

мутацій та ще більшу кількість індукованих спадкових змін. 

Практично кожен відомий ген дрозофіли може бути предметом 

дослідження, але практичне застосування у навчальному процесі 

знайшли місце певні, найзручніші для досліджень мутації. 

Переважна більшість лабораторних занять з використанням 

плодової мушки потребують наявності живого матеріалу. У світі 

існує декілька великих дрозофіліних центрів, які надають за 

помірну плату лінії Drosophila melanogaster для досліджень, 

наприклад Bloomington Drosophila Stock Center at Indiana 

University (http://flystocks.bio.indiana.edu/), та лінії дрозофілід 

http://flystocks.bio.indiana.edu/
http://flystocks.bio.indiana.edu/
http://flystocks.bio.indiana.edu/
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інших видів Drosophila Species Stock Center 

(https://stockcenter.ucsd.edu/info/welcome.php).  

Між дрозофілістами всіх країн є загальноприйнятим 

надавати один одному лінії мух безкоштовно. В роботі можуть 

також застосовуватися дрозофіли, зібрані у природних 

популяціях. 

Зазвичай мух утримують у лабораторії постійно, 

підтримуючи потрібні колекції ліній, або лише певний час, 

необхідний для проведення досліду чи підготовки до нього.  

Існує велика кількість інформаційних матеріалів різного 

спрямування в мережі Internet, які присвячені дослідженню 

дрозофіл, але «електронною повсякденною лабораторною 

книгою» варто визнати ресурс FlyBase (http://flybase.org). 

Використовуючи цей ресурс, можна знайти не тільки 

різнопланову інформацію про гени і послідовності ДНК 

дрозофіл, про певні персоналії та дрозофіліні конференції, але й 

отримати посилання на інші джерела інформації, пов’язані тим 

чи іншим чином з дослідженнями на даному модельному 

об’єкті. Тому кожну дослідницьку роботу на дрозофілі варто 

розпочинати  з ознайомлення з інформацією, яка розміщена 

саме на цьому ресурсі.  

 

http://stockcenter.arl.arizona.edu/
https://stockcenter.ucsd.edu/info/welcome.php
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Розділ 1. Загальні вимоги до проведення дрозофіліних 

практикумів 
 

Умови культивування мух 

 

Отримавши пробірки (ємності) з лініями (культурами) 

дрозофіли, пересадіть їх на нове середовище, але не мийте тих 

пробірок, в яких вони знаходились раніше. Розташуйте пробірки 

в чистому місці, яке не підлягає впливу прямих променів сонця. 

Культури варто зберігати при температурі +20-25 ºС. При 

підвищенні температури цикл розвитку дрозофіли скорочується, 

але підвищення температури понад 31ºС, особливо за 

недостатньої вологості, може досить швидко призвести до 

стерильності самців, розвитку бактеріальної та грибкової 

контамінації, а також зараження кліщами. Зниження 

температури значно подовжує тривалість життєвого циклу 

дрозофіл. 

Для проведення самих простих генетичних експериментів 

з дрозофілою виникає потреба в наступному матеріально-

технічному забезпеченні: скляні (пластикові) посудини 

(пробірки об'ємом до 50 мл, баночки на 200 мл, пеніцилінові 

флакони і та ін.), маркери по склу для написів на пробірках, 

речовини для знерухомлення мух (диетиловий ефір або СО2), 
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кахельні (скляні, залізні, пластикові) пластини, художні пензлі 

або пір’я птахів для сортування мух та лупи, або бінокулярні 

мікроскопи, поживне середовище. 

 

Культуральні ємності 

 

Прозорі ємності (скляні або пластикові) необхідного 

об’єму (для розмноження мух - більшого, для утримання - 

меншого) використовуються для культивування дрозофіл різних 

видів. Для більшості наукових та навчальних експериментів 

оптимальним вважається об’єм від 50 до 100 мл. Ємності 

повинні бути чистими, але вони не потребують стерилізації, 

навіть за умови спеціально приготовленого середовища. Можна 

використовувати і пластикові ємності, але їх необхідно мити 

дезінфікуючим розчином.  

У якості корків для ємностей можна використовувати 

поліуретан або натуральну (з бавовни) вату. Поліуретанові 

корки більш довоговживані за використанням. Їх промивають 

70% етанолом. Ватні корки можна стерилізувати високою 

температурою. Як пластикові, так і ватні корки можуть 

автоклавуватися перед використанням. 

 

Поживне середовище 
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Плодових мушок можна утримувати на різних фруктах та 

овочах, які піддаються ферментативному перетворенню. Раніше 

культури утримували на виноградних ягодах та шкірках банану 

з додаванням дріжджів, але це створювало проблеми через 

режим вологості та розмноженння грибів і бактерій. Пізніше 

стали додавати до субстратів інгібітори росту грибів, такі як 

ніпагін (етил парабензойної кислоти) та пропіонову кислоту, що 

значно оптимізувало утримання дрозофіл у культурі. Зазвичай 

при зборі дрозофіл у природі в приманках використовують 

ферментовані овочі та фрукти. 

Середовище для розвитку дрозофіл можна купувати у 

спеціалізованих фірм. Таке поживне середовище не потребує ні 

подальшого приготування, ні стерилізації (www.carolina.com). 

Готове середовище може бути кремового або блакитного 

кольору. Останнє використовується для кращої візуалізації 

личинок. Приблизно рівні кількості сухого середовища та 

холодної води додають у пробірки і зверху наносять 3-5 гранул 

сухих дріжджів. Слід пам'ятати, що продукти життєдіяльності 

дріжджів включають СО2. Тому велика кількість дріжджів в 

пробірці може призвести до стерилізації, або навіть загибелі 

http://www.carolina.com/
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мух. Через декілька хвилин після додавання води до сухого 

середовища, пробірка готова до внесення в неї мух. 

В перших дослідах по розмноженню дрозофіл 

використовували смужки паперу для розташування 

анестезованих мух в пробірці з метою запобігання їхньому 

прилипанню до вологого середовища. Цей метод корисний для 

студентів/дослідників на перших етапах засвоєння техніки 

роботи з плодовими мушками. Крім того, папір 

використовували також для того, щоб на ньому розвивалися 

пупарії. Проте з'ясувалося, що стінки пробірки для розвитку 

пупаріїв нічим не гірші за папір, який може сповзати у 

середовище і призводити до загибелі лялечки. За використання 

паперу його можна змочувати, з подальшим висушуванням, у 

розчині антисептику для запобігання розвитку грибів. Саме 

тому деякі набори для роботи з дрозофілою містять папір, який 

можна використовувати з вищезазначеною метою.  

 

Знерухомлення мух 

 

Для того, щоб аналізувати мух, необхідно їх знерухоміти. 

Для цього використовують диетиловий ефір, метоксифлуран або 

пари СО2. При цьому мух струшують у відповідні ємності, в 

яких присутні згадані речовини. Після того, як мухи перестають 
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рухатися, їх можна аналізувати. Збільшення перебування мух у 

парах наркотизуючої речовини забезпечує довше знерухомлення 

дорослих особин. В той же час не можна перетримувати особин 

в анестезуючих умовах, бо в цьому випадку мухи можуть не 

прокинутися взагалі. Якщо ж в процесі аналізу мухи починають 

рухатися, їх можна повторно піддати наркотизації і 

продовжувати аналіз. 

В самих простих випадках можна наркотизувати мух у 

пробірках, наносячи трохи анестезуючої речовини на ту сторону 

корку, яка буде вставлена в пробірку. Однак у таких випадках 

існує небезпека прилипання мух до поживного середовища. 

Тому краще перенести мух у порожні пробірки і вже тоді 

виконати вищезгадану процедуру.  

 

Диетиловий ефір 

Для знерухомлення мух у парах ефіру використовують 

спеціальне приладдя, яке зазвичай називають морилками. Це, як 

правило, подвійні ємності, в зовнішню ємність вносять 

наркотизуючу речовину, а у внутрішню – мух. Ємності 

сполучаються тим чи іншим чином у такий спосіб, щоб мухи не 

могли потрапити у зовнішню ємність (рис. 1. 1).  
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Рис. 1. 1. Пристрій для знерухомлення мух (1- корок для 

запаяної лійки; 2 – корок для зовнішньої посудини; 3 – запаяна 

лійка з отворами для проходження парів ефіру; 4 – зовнішня 

ємність; 5 – матеріал для вбирання рідкої частки анестезуючої 

речовини). 

У знерухомлених мух може спостерігатися тремтіння 

лапок або крил. Такі явища через 1-2 хв зазвичай зникають. 
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При використанні в якості анестетика диетилового ефіру, 

слід пам’ятати, що це дуже летюча речовина. Перед 

застосуванням ефіру для знерухомлення, необхідно детально 

ознайомитися з цією процедурою і правилами безпеки при 

роботі з анестизуючою речовиною. Найкраще за використання 

ефіру користуватися спеціально сконструйованими для цього 

пристроями (рис. 1). При перенесенні мух у морилку приблизно 

за 20 с вони перестають рухатися, хоч цей період дуже залежить 

від концентрації парів ефіру у ефіризаторі (ще одна назва 

приладу для знерухомлення, але саме із застосуванням ефіру). 

Необхідно спостерігати за процесом знерухомлення мух і 

висипати їх на столик для аналізу після того, як вони перестали 

рухатися. Важливо не забувати закривати ефіризатор після того, 

як із нього висипано мух для аналізу. Працювати з ефіром 

людям, які схильні до алергій або захворювань дихальної 

системи, а також вагітним жінкам категорично заборонено. 

Зазвичай мухи залишаються знерухомленими 5-10 хв. 

Якщо у приморених мух крила та лапки зайняли позицію під 

прямим кутом до передньо-задньої осі тіла, то це означає, що 

особини переморені (мертві), і їх не вдасться в подальшому 

використати для схрещувань, але провести фенотиповий аналіз 

на таких переморених мухах можна. 
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Двоокис вуглецю 
 

Мух можна також знерухомлювати за допомогою СО2. 

Перевага цього методу полягає у невикористанні шкідливих 

хімічних речовин у навчальному процесі. Він дозволяє 

знерухомлювати мух на період від хвилин до години без ризику 

стерилізації та смерті особин. Мух можна знерухомлювати 

прямо у пробірках, перевертаючи їх дном догори (за умови, що 

середовище не містить рідини і не тече). Для використання СО2 

у навчальній чи науковій роботі необхідно обладнати робоче 

місце спеціальним балоном із дотриманням всіх умов техніки 

безпеки. 

 

Робота зі знерухомленим досліджуваним матеріалом 

 

Знерухомлених мух треба розміщувати в один шар на 

рівній, бажано білій, поверхні (можна використовувати папір, 

але краще підложка зі слизькою поверхнею, на кшталт кахлю). 

Мух можна рухати по цій поверхні за допомогою 

препарувальної голки, пензлика або пір’їни. Мух необхідно 

аналізувати з використанням збільшуючих зображення засобів 

(лупа, стереоскопічний мікроскоп). Чим менші частини тіла 

треба аналізувати, тим більше збільшення доведеться 
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застосовувати. Якщо необхідно розділяти мух, які аналізуються, 

на групи, поверхню, на якій аналізують мух, можна ділити на 

сектори. 

Проаналізовані мухи, які не підлягають подальшому 

розмноженню, складають у ємності з алкоголем, олією або 

водним розчином детергенту.  

 

Контамінації дрозофіліних культур 

Зараження дрозофілі них культур можливе вірусними, 

бактеріальними, грибковими та кліщовими чинниками. 

Зараження вірусними інфекціями спостерігається значно 

рідше, ніж бактеріальними. Воно може призвести до загибелі 

особин. Вірусну інфекцію легко виявити по наявності пупаріїв 

чорного кольору, з яких не вилупилися імаго. Боротьба з 

вірусним зараженням зводиться до описаних нище засобів та 

видаленню заражених особин. 

Боротьба з грибковою контамінацією проводиться 

шляхом підтримання культур у чистоті, а також шляхом 

додавання в поживне середовище антигрибкових агентів 

(ніпагін, пропіонова кислота).  

Бактеріальна контамінація культурального середовища 

для дрозофіл може призводити до стерильності і навіть загибелі 
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особин. Наявність інфекції можна ідентифікувати за появою 

сірих або жовтувато-зелених плям на поверхні середовища 

кремового кольору, або сірих, жовтих або зелених фрагментів на 

голубому. Використання кип’яченої або дистильованої води у 

разі приготування „готового” середовища, регулярна обробка 

робочих поверхонь 70% спиртом, а також стерилізація ємностей 

для утримання особин та корків допомагають уникнути 

забруднення дрозофіліних культуральних середовищ. Якщо в 

культурах наявне забруднення, то рекомендується не пересівати 

мух із таких ємностей. У випадку, коли неінфікованих пробірок 

не залишилося і культуру все ж треба буде пересівати із 

інфікованих посудин, то можна додавати в культуральне 

середовище, на яке будуть пересаджуватися дорослі особини, 

0,5% пеніцилін G або 0,1% тетрациклін, оскільки ймовірність 

того, що імаго перенесуть на своїх тілах бактеріальну інфекцію, 

вкрай висока. Якщо рівень інфікування дуже значний, то варто 

провести стерилізацію посудин, в яких утримують культури. 

Однією із дуже значних загроз для культур дрозофіли 

слід визнати забруднення кліщами. Серед кліщів, які можуть 

бути ідентифіковані в культурах мух, зустрічаються як такі, що 

харчуються тільки поживним середовищем (Anoetid mites), так і 

такі, які споживають ембріони (Mesostigmatic mites) та лялечки 
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дрозофіл. В кожному випадку виявлення кліщової інфекції дану 

культуру мух необхідно видалити з лабораторії та 

простерилізувати посуд. Зазвичай наявність інфекції важко 

ідентифікувати в культурі мух, оскільки дорослі особини кліщів 

можуть бути меншими навіть за яйця дрозофіл. Яйця кліщів 

значно менші, на одній лялечці плодової мухи можна 

нарахувати від 10 до 20 яєць кліщів. 

Підтримання робочих місць в належній чистоті є 

надійною гарантією відсутності кліщової інфекції. Кліщі і їх 

яйця є чутливими до дії етанолу, тому регулярне протирання 

робочих поверхонь 70% етиловим спиртом – це надійна гарантія 

захисту від зараження кліщами. Крім того, в лабораторії слід 

уважно контролювати нові надходження мух на наявність 

кліщів, а також вчасно здійснювати пересадки мух на нове 

культуральне середовище.  

В разі досліджень, які передбачають збір мух у природі, 

наявність кліщової інфекції у окремих виявлених особин дуже 

реальна. Тому слід уважно оглядати кожну особину в процесі 

перших, обов’язково вчасних (без затримки мух у пробірках до 

появи другого покоління) пересадок, що допомагає уникати 

поширення кліщів у культурі мух. 
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Можна придбати спеціальний папір, просякнутий 

інсектицидами, які знищують кліщів. Такий папір забезпечує 

загибель не тільки кліщів, але й тарганів, мурах тощо. Якщо 

застелити робочу поверхню таким папером, то ймовірність 

наявності згаданих комах у лабораторії зменшується, тоді як 

мухам це не шкодить. Замінювати антикліщовий папір потрібно 

кожні три місяці. Обробка робочих поверхонь в лабораторії 

розчином бензил бензоату та ізопропанолу у співвідношенні 1:5 

також забезпечує захист від кліщів. Якщо вся культура мух 

заражена, то для її подальшого підтримання відберіть 3 самки та 

2 самці, переконавшись у відсутності кліщів на їх тілах, та 

пересадіть на чисте поживне середовище, і забезпечте ретельний 

контроль на відсутність кліщів протягом декількох поколінь. 

 

Хромосоми з клітин слинних залоз  

 

Проблема структурної організації інтерфазного ядра 

виникла практично одночасно з появою хромосомної теорії 

спадковості і вже протягом 100 років залишається актуальною. 

Разом з тим вона виключно складна в методичному аспекті, 

оскільки структуру інтерфізного ядра загалом та маркери 

окремих хромосом оцінити за допомогою світлового мікроскопу 

досить складно. Електоронна мікроскопія дозволяє вирішити 
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тільки деякі аспекти впорядкованості ядра в інтерфазі завдяки 

методу об’ємної реконструкції серії послідовних зрізів. 

Останнім часом запропонована нова модифікація електронного 

мікроскопу (скануюча трансмісивна електронна мікроскопія), 

яка дозволяє отримати чітке зображення клітини з розділенням, 

достатнім для того, щоб ідентифікувати окрему білкову 

молекулу, але така техніка по-перше, доступна далеко не кожній 

лабораторії, по-друге, її застосування є мотивованим не завжди.. 

Враховуючи всі вищесказане, виключно зручним об’єктом 

дослідження є ядра з гігантськими політенними хромосомами, 

характерні в тому числі і для дрозофілід. Політенні хромосоми 

дрозофіли, наявні в слинних залозах в тому числі - це великі за 

розміром генетичні структури, які не здатні до поділу (рис. 1. 

вкладка).  

Дослідження політенних хромосом дрозофіли не 

обмежується питаннями організації структури інтерфазного 

ядра. Їх використовують для локалізації певних послідовностей 

в геномі, для дослідження організації хроматину, в 

популяційних дослідженнях та ін. 

Лінії мух, які використовуються для приготування 

препаратів слинних залоз личинок, повинні розвиватися за 

кімнатної температури, але найкраще при 17 ºС. В пробірках 
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повинно бути небагато мух батьківського покоління, оскільки 

перенаселення шкодить хорошій якості політенних хромосом, а 

також достатня кількість поживного середовища, яке не 

повинно підсихати.  

На 11-й день відбирають ті личинки третього віку, які 

виповзають на стінки пробірки та вивертають назовні передні 

кінці трахей, але до того часу, поки не затверділа кутикула. 

Деталі приготування препаратів політенних хромосом у 

різних варіантах експериментів будуть наведені пізніше (у 

розділі 3).  

Личинки більших за розміром мушок, таких як D. virilis, 

мають більші слинні залози, ніж D. melanogaster, ці залози 

легше ізолювати і тому роботу з ними можна рекомендувати 

початківцям, які ще не мають необхідних навиків.  
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Розділ 2. Практичні заняття до розділу «Гібридологічний 

аналіз» 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 1 

 

Біологія дрозофіли 

 

Drosophila melanogaster, або оцтова муха, є модельним 

об'єктом генетики, на якому вивчалися та вивчаються сьогодні 

основні принципи спадковості та мінливості. Цей модельний 

об’єкт (представник виду melanogaster, роду Drosophila, родини 

Drosophilidae, ряду Diptera, класу Insecta, підтипу Tracheata і 

типу Arthropoda) легко розмножується в лабораторних умовах, 

має короткий цикл розвитку, високу плодючість та чіткі 

морфологічні ознаки, за якими зручно вести генетичний аналіз. 

Через наявність великої кількості відомих спонтанних та 

індукованих мутацій і невеликого числа хромосом (2n = 8) 

D. melanogaster є зручним об'єктом для проведення 

лабораторних робіт у навчальному процесі. 

Батьківщиною D. melanogaster можна вважати Індо-

малайський регіон, хоч сьогодні вона є майже видом-

космополітом. Це дуже маленька мушка, розміром близько 3 

мм, з коричнево-червоними очима та сірим тілом. Вважається, 
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що колір тіла мухи дикого типу (wild tipe) є сірим (gray), хоча 

насправді він дещо відрізняється від такого. 

Харчується дрозофіла ферментованими фруктами, 

овочами, соком дерев і її легко можна зібрати поблизу 

фруктових садів. Для цього достатньо виставити в саду, на 

городі посудину з фруктами або овочами. Мухи злітаються на 

них і легко можуть бути зібрані та введені в культуру. У 

лабораторних умовах дрозофіла харчується продуктами 

дріжджового бродіння. 

Інгібітори росту грибів, які використовуються для 

запобігання заросту пліснявими грибами середовища, 

впливають на розвиток мух. Важливо при додаванні в 

середовище інгібітора чітко дотримуватись дозування, 

передбаченого рецептурою, оскільки збільшення кількості 

інгібітора в середовищі може призвести до інгібування росту 

дріжджів, відтак  - і мух.  

Одним із варіантів оптимального складу середовища є: 

вода – 1 л, агар-агар – 6 г, цукор – 50 г, дріжджі – 80 г (вологих), 

манна крупа – 50 г. 

Завдання. Приготуйте поживне середовище для 

утримання мух у лабораторних умовах. До 1 л окропу додайте 

80 г дріжджів і прокип'ятіть 20 хвилин. Окремо поставте 6 г 
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агар-агару на водяну баню і розтопіть. До прокип'ячених 

дріжджів додайте розтоплений агар-агар та 50 г цукру і дайте ще 

прокипіти 15 хвилин. Потім додайте до суміші 50 г манної 

крупи і зніміть з вогню. До початку приготування поживного 

середовища у воді треба розчинити у воді трохи цукру та 

дріжджів і поставити в тепле місце. Коли зварене поживне 

середовище охолоне до температури 40-50 оС, але ще не загусне, 

до нього додають розчинені дріжджі та залишають бродити на 

24 год. Дрозофіл утримують у склянках об'ємом 50 мл, які 

зверху прикривають ватою. Склянки й вата попередньо 

стерилізуються. Для того, щоб на поживному середовищі не 

розмножувались плісняві гриби до нього додають 10 % 

спиртовий розчин ніпагіну (етилпарабензойної кислоти) з 

розрахунку 10 мл на 1 л середовища, або пропіонову кислоту із 

розрахунку 4 мл на 1 л середовища. 

 

Завдання. Розгляньте особини дрозофіли дикого типу. 

Зарядіть ефіризатор і помістіть у нього мух, які підлягають 

наркотизації. Після знерухомлення останньої мухи негайно 

висипте їх на пластину-поле. Протягом кількох хвилин, поки 

мухи знаходяться під наркозом, користуючись бінокуляром та 

пензликом, розгляньте очі, форму крил та колір тіла. Якщо мухи 
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під час роботи почнуть оживати, їх можна знову підморити, 

накривши пластинку-поле ефіризатором. 

 

Статевий диморфізм 

 

Для відбору мух на схрещування необхідно правильно 

розрізняти стать особин (рис. 2. 1). Зазвичай стать у імаго 

розрізняють, аналізуючи зовнішні статеві органи (рис. 2. 2). 

Геніталії самців оточені великими, темними щетинками, які не 

спостерігаються у самок. Ця ознака добре візуалізується навіть у 

мух, які тільки вилупились. 

 

 
Рис. 2. 1. Зовнішній вигляд самця (ліворуч) та самки (праворуч) 

(за Медведев, 1966). 
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Рис. 2. 2 Будова черевця самки (ліворуч) та самця (праворуч) (за 

Lindsley D.L. & Grell E.H., 1968). 

 

У особин, хітиновий покрив яких затвердів, постеріорна 

частина черевця у самців завжди темніша, ніж у самок, кінець 

черевця у самців більш заокруглений, ніж у самок, черевце 

самок формується більшою кількістю стернітів. Загалом, в 

межах однієї і тієї ж популяції, самці менші, ніж самки, але цей 

параметр для визначення статі краще не використовувати з 

метою запобігання можливих помилок. 

При необхідності стать можна визначати і за допомогою 

інших ознак.  Так, на передній парі лапок самець має пару 
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статевих гребінців мідного кольору, яких не мають самки. Цю 

ознаку можна використовувати для ідентифікації статі у особин, 

які ще не вилупились (на стадії пупарію). 

 

Визначення статі на стадії пупарію 

 

Для зняття пупаріїв із стінок пробірок використовують 

щіточки. Для цього вибирають самі темні пупарії. Важливо 

ідентифікувати стать у пупаріїв однієї лінії мух. Спочатку 

необхідно ідентифікувати спинну та черевну сторони пупарію. 

На спинній стороні пупарію можна бачити довгі, темні 

щетинки, які розташовуються на тораксі. Для ідентифікації статі 

пупарій необхідно покласти цією стороною вниз і, отже, догори 

вентральним боком. Очі та гачки рота добре видимі на 

передньому кінці пупарію. Ноги, які використовують для 

ідентифікації статі, розташовуються нижче очей і ближче до 

середини пупарію. Крила виглядають, як великі темні плями, які 

розташовуються вбік і за лапками.  

Стать особини, яка знаходиться на стадії розвитку 

пупарію, визначають, аналізуючи першу пару лапок. Самці на 

першій парі лапок мають статеві гребінці, яких нема у самок. 

Треба відмітити, що ці гребінці не завжди вдається 
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ідентифікувати, а, отже, визначити стать майбутньої особини на 

стадії пупарію не завжди можливо. В такому випадку 

перевіряють стать особини після її вилуплення із пупарію. 

 

Завдання. Навчіться розрізняти стать дрозофіли на стадії 

пупарію та імаго. 

Зніміть пупарії зі стінок пробірок і ідентифікуйте самців 

за наявність статевих гребінців на передніх лапках. 

Висипте на пластину наркотизованих імаго дикого типу 

та розділіть їх на самок і самців. Як уже вказувалося вище, 

самки дрозофіли відрізняються від самців за розміром та 

іншими морфологічними ознаками. Самки переважно дещо 

більші від самців: кінець черевця у них загострений, тоді як у 

самця форма черевця заокруглена. Останні сегменти черевця у 

самок пігментовані значно слабкіше, ніж у самця. Крім того, у 

самців є статеві гребінці у вигляді мідних хітинових щетинок на 

першому членику передніх ніг, їх можна побачити тільки під 

бінокулярною лупою. Тому в практичній роботі орієнтуються 

переважно на форму та пігментацію черевця. Запишіть у зошиті 

основні зовнішні відмінності самок від самців. 
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  Самки Самці 

Розмір тіла більші дрібніші 

Кінець черевця загострений заокруглений 

Темна пляма на 

черевці 

не виражена яскраво виражена 

Статеві гребінці відсутні наявні 

 

Дрозофіліди – це комахи з повним перетворенням, і в їх 

життєвому циклі розрізняють чотири стадії: яйце, личинка, 

лялечка та імаго (рис. 2 вкладка). Загалом для всіх видів 

дрозофіл, яких культивують у лабораторії, є справедливим 

правило: при збільшенні температури культивування (у певних 

межах), цикл розвитку скорочується. Так D. melanogaster при 

21ºС дає нове доросле покоління приблизно через два тижні: 8 

днів для яйця та личинкових стадій та 6 днів для розвитку 

лялечки. Дорослі особини можуть жити більше 8 тижнів за 

оптимальних умов. D. virilis дає нове покоління через 18 днів за 

24ºС. 

На наступний день після відкладки яйця з нього 

вилуплюється личинка. Личинка линяє двічі. Вона позбувається 

при цьому кутикули, гачків ротового апарату та дихалець. 
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Таким чином, на личинковій стадії розрізняють три періоди 

розвитку. Кутикула личинки третього періоду розвитку твердне 

та темніє, перетворюючись на пупарій. В цей момент 

(приблизно через 11 діб), зазвичай використовують слинні 

залози личинки для отримання препаратів політенних хромосом. 

На стадії пупарію відбувається метаморфоз. Під кінець 

періоду розвитку пупарію, через його прозорі оболонки можна 

розрізнити дві темні плями (складені крила) та два червоних 

округлих утвори (очі). 

Після закінчення метаморфозу з пупарію вилуплюється 

через його апікальну частину доросла особина. У момент 

вилуплення покриви дорослої мухи світлі, крила не розправлені, 

черевце значно видовжене. За декілька годин крила 

розправляються, наповнюючись гемолімфою, черевце 

вкорочується та потовщується. Покрови тіла темнішають. 

 

Завдання. Провести спостереження основних стадій 

розвитку дрозофіли в баночних культурах мух. Яйце дрозофіли 

має продовгувату форму близько 0,5 мм у довжину. У свіжих 

культурах їх легко помітити відкладеними на поживному 

середовищі поруч із стінками склянки. Запліднення яєць 

відбувається в момент проходження їх через верхній відділ 
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вагіни. При затриманні відкладання яйця через якісь 

несприятливі умови воно проходить перші стадії розвитку в 

статевих шляхах самки і тоді на поживне середовище 

відкладається розвинута личинка. За нормальних умов 

ембріональний розвиток відбувається зовні тіла матері та при 

температурі 27°С продовжується близько 20 год. Деякий час 

після вилуплення личинки знаходяться на поверхні поживного 

середовища. Потім вони заглиблюються в нього. Личинки І та II 

віку знаходяться у верхньому шарі поживного середовища і 

активно харчуються, личинки ІІІ віку мають найбільші розміри і 

виходять з поживного середовища на стінки склянки; період з 

моменту знерухомлення личинки III віку до моменту 

потемніння її покривів називається стадією передлялечки. Ця 

стадія є найбільш зручною для видалення слинних залоз при 

приготуванні препаратів політенних хромосом. Лялечки 

дрозофіли мають вигляд коричневих коконів, котрі прикріплені 

нерухомо до стінок склянки. На стадії лялечки органи личинки 

(крім статевої та нервової систем) проходять зворотний 

розвиток і заміщуються іншими, які розвиваються з певних 

зачатків ембріональних тканин, що називаються імагінальними 

дисками. 
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У зошиті запишіть терміни розвитку дрозофіли при 

оптимальній температурі (23-25 °С): яйце - 1 доба; личинки (I, 

II, III віку) -5 діб; лялечки - 5 діб. Таким чином, виліт нового 

покоління мух відбувається через 10-12 діб після відкладення 

яєць мухами на свіжому середовищі. 

Через два дні після вилуплення самка може почати 

відкладати яйця. Після досягнення статевої зрілості і практично 

до кінця життя запліднена самка (і не запліднена також, але 

менш продуктивно) здатна відкладати яйця. Самки дрозофіли 

здатні зберігати сперму самців в своїх спермоприймачах 

протягом всього життя і таким чином відкладати запліднені 

яйця навіть лише після одного спаровування. Тому для 

постановки схрещувань необхідно отримувати віргінних 

(жодного разу не запліднених) самок. 

Старші самці здатні схрещуватися із свіжовилупленими 

самками, тому вкрай важливо видалити з культуральних 

місткостей усіх дорослих особин за 8-12 годин до відбору 

віргінних самок. 

Коли через стінки пупарію візуально можна вже 

розрізняти крила та очі майбутньої мухи, із культуральних 

ємностей видаляють усіх дорослих особин. Зазвичай це роблять 
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рано вранці або пізно вночі, оскільки основна кількість мух 

вилуплюється в першій половині дня. 

Щоб бути впевненим у віргінності самок, вони повинні 

знаходитися в пробірці після вилучення дорослих особин не 

більше ніж 15 годин (оцінки цього часу можуть варіювати, так 

частина дослідників вважає, що цей термін не повинен 

перевищувати 8 годин). Віргінність самок можна перевірити, 

утримуючи їх в нових пробірках протягом 3 або 4 днів до 

підсадки самців. Якщо за цей час на поверхні середовища 

відсутні яйця, це означає, що відібрані самиці були віргінними, 

оскільки незапліднені самки не відкладають яєць у перші дні їх 

життя. Якщо ж за цей час у середовищі з‘являються личинки, то 

це означає, що самки не були віргінними і в їх статевих шляхах 

була наявна сперма.  

 

Завдання. Схрестити батьківські форми і отримати 

культури мух. Для того, щоб мати віргінних самок, за декілька 

годин до початку масового льоту мух, необхідно вилучити 

імагінальні батьківські форми із культуральних місткостей. 

Після цього культуру слід контролювати переглядати через 

кожні 8-10-годин. Незайманих самок, які вилупилися необхідно 

ізолювати від самців. Такі самки готові для використання у 
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схрещуваннях. Для створення оптимальних умов відкладення 

яєць у кожну склянку об'ємом 50 мл з 10 мл поживного 

середовища необхідно посадити 4-5 самок; число самців не 

впливає на щільність населення в культурі. Перенаселення 

призводить до значного зниження розмірів мух і скорочення 

тривалості життя. Кладка яєць починається з кінця другої доби 

життя самиці і продовжується до моменту її смерті. У 

середньому одна самка відкладає 200-300 яєць. При створенні 

сприятливих умов можна досягти кладки до 3000 яєць від однієї 

самки. 

Не рекомендується заготовляти склянки з поживним 

середовищем про запас. Середовище часто підсихає, 

розтріскується, що призводить до зниження інтенсивності 

відкладання яєць. У разі необхідності готове середовище слід 

зберігати в холодильнику, де воно не втрачає своїх властивостей 

протягом довгого часу, і розливати в склянки безпосередньо 

перед схрещуванням. 

 

Контрольні запитання: 

1. Якими зовнішніми ознаками самка дрозофіли відрізняється 

від самця? 

2. Склад та приготування культурального середовища. 



 

 

34 

 

3. Цикл розвитку дрозофіли. 

4. Правила використання самиць для схрещувань. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 2 

 

Мутації Drosophila melanogaster 

 

Вважається, що в геномі D. melanogaster нараховується 

більше 13 000 генів, потенційно кожен із них може мати 

декілька мутантних форм. Так, ген white, наприклад, має 1790 

алелів (на 10.2011), що означає величезну різноманітність 

мутантних фенотипів, кожен з яких потребує позначення. Тому 

існує загальновживана система символів. Генетичний символ - 

це скорочена назва мутанта яка несе в собі стислу інформацію 

про суть мутації. Дрозофіліну символіку можна розбити на три 

категорії: 

1) ідентифікуюча (символи мутантів); 
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2) описова; 

3) допоміжна для запису ліній. 

Ідентифікуюча символіка використовується для 

позначення мутацій. Символ мутанта - це необхідне і єдине 

позначення будь-якої мутації – точкової, структурної, або 

трансгенної конструкції (наприлкад w – генетичний символ, 

яким позначається ген, мутація якого призводить до розвитку 

ознаки «білі очі»; mwh – генетичний символ, яким позначається 

ген, мутації якого призводять до розвитку декількох волосків з 

однієї клітини міжжилкового простору крила, замість однієї, що 

характерно для особин дикого типу). Описова символіка - це 

основний та найбільший розділ дрозофіліної символіки. 

Вживається для опису мутанта за допомогою слів і містить у 

собі різнобічну інформацію про нього. Окремі частини опису 

підлягають формалізованому запису з використанням знаків 

описової символіки. Таким чином записують розташування 

мутантного гена на генетичній або цитологічній картах, порядок 

возз'єднання частин хромосоми в хромосомній аберації тощо. 

Такий опис власне не входить у позначення мутанта. Прикладом 

використання символіки такого типу наведено сторінку з 

Internet ресурсу www.flybase.com на якій зображено частину 

інформації, яка стосується гену hairy. 

http://www.flybase.com/
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Допоміжна символіка застосовується для запису ліній 

дрозофіли. Нею позначається гомо- та гетерозиготність за 

генетичним фактором, дається позначення генотипу самця та 

самки в даній лінії тощо. В якості прикладу наведено сторінку з 

Internet ресурсу www.flybase.com на якій зображено інформації, 

яка стосується однієї з ліній. 

http://www.flybase.com/
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Мутації - це переривчасті зміни в хромосомах, які 

передаються у спадок і призводять до виникнення відмінного 

від норми фенотипу. Мутаційні зміни у дрозофіли добре вивчені 

і деякі відомості про них наведено в списку мутацій в кінці 

цього розділу.  

При проведенні генетичних дослідів треба 

користуватися загальновживаною системою символів. 
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Генетична номенклатура є динамічною структурою, яка 

постійно розвивається. У Токіо на XII Міжнародному конгресі 

обговорювались загальні рекомендації з питань номенклатури і 

нижче наводяться вибрані правила та рекомендації, підготовлені 

І.А.Захаровим. 

1. Мутаційні фенотипи виявляються шляхом 

порівняння з дикими фенотипами. Диким фенотипом слід 

вважати сукупність ознак, найбільш характерних для диких 

особин. 

2. Назву гена треба давати, виходячи з того ефекту, 

який він спричиняє. Зазначимо, що назва вказує на ознаку, 

пов'язану з мутантним алелем, і лише в рідкісних випадках - на 

ознаку, пов'язану з алелями дикого типу. Даючи назви генам, не 

слід вживати власні назви. Для позначення генів належить 

використовувати латиницю. 

3. Назву гена потрібно зменшувати до такої 

кількості літер, щоб уникнути плутанини в позначеннях різних 

генів. Найчастіше скорочена назва гена складається з 1-4 літер. 

Наприклад: 

dis - distored eye - блакитні очі; 

bri - bright eye - яскраво-червоні очі, короткі крила, широке 

черево; 
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con - condenced - черево, груди, крила короткі; 

aw - awry - крила загнуті догори; 

nу - notehy - кінці крил вищерблені; 

ww - wider wing - крила недовгі, широкі; 

w - white - білі очі; 

N - Notch - краї крил вищерблені; 

t - tan - тіло рудувато-брунатного кольору. 

4. Кожний ген може бути презентований у декількох (часто 

- багатьох) алельних станах. Алель дикого типу може 

позначатися індексом "+", мутантні алелі – згідно з прийнятою 

номенклатурою.  

5. Символи множинних алелів складаються з позначень 

генів та цифрового або літерного символу, який пишуть зверху 

літерного позначення. У разі літерних символів літеру D 

використовують для позначення домінантного алеля, а літеру r - 

для рецесивного алеля. Трапляється, що за індекс приймають 

назву ознаки, найбільш характерну для цього мутантного алеля. 

Прикладом може бути серія множинних алелів, які спричиняють 

зміну забарвлення очей дрозофіли: w - білі очі, wa - абрикосові 

очі, wch - очі вишневого кольору, wmo - жовто-гарячі очі тощо. 

Якщо стан алелів ідентифікується електрофоретично, то 

їхні символи пишуть з великої літери, як домінантні. Наприклад, 
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алелі гена алкогольдегідрогенази позначають як AdhF, AdhS, 

Adhnl. 

6. Якщо потрібно записати групу генів, розташованих у різних 

хромосомах, то гени однієї групи зчеплення відокремлюють 

один від одного проміжком без коми, а гени, які належать до 

різних груп зчеплення, відокремлюються крапкою з комою. 

Треба мати на увазі, що гени записуються у порядку, який 

відповідає порядковому номеру хромосоми та порядку їх 

розташування на хромосомі. Наприклад, групу гаплоїдних генів 

дрозофіли можна записати таким чином: 

 

b cn      e st ss  
II хромосома     ІІІ хромосома 

 

Можливі такі форми запису генотипів: 1)АаВbСс  
 

A B C або +  +  + 

a  b  c  a  b  c 

   
 

За такого зображення є можливість розрізняти окремі групи 

зчеплення:  
+  +  + - усі гени зчеплені  

a  b  c    

   
+  +   + - маємо дві групи зчеплення 

a  b   c  
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А/а; В/b; С/с або +/а; +/b; +/с - 3 групи зчеплення. 

 

7. Порядкові номери хромосом відповідають зменшенню їх 

довжини. Стосовно дрозофіли це правило було порушене: 

довжина першої хромосоми у неї менша, ніж другої та третьої. 

Символами R та L позначають ліве й праве плече хромосоми у 

дрозофілід. 

8. У схемі схрещування материнський генотип записують 

попереду батьківського. 

 

Мутації Х хромосоми 
 

Відомо, що гени, які знаходяться в Х-хромосомі (зчеплені 

зі статтю), успадковуються особливим чином, який дозволяє 

використовувати фенотипові прояви цих генів, наприклад такі, 

як колір очей та тіла, для ідентифікації статі у D. melanogaster. 

Тому такі ознаки можна використовувати в якості маркерів 

статі. У випадку фізично зчеплених Х-хромосом, самки завжди 

успадковують ознаки, які визначаються генами Х-хромосом 

матері (наприклад, забарвлення тіла), а самці від батька 

(наприклад, колір очей). Часто лінії із зчепленими Х-
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хромосомами є гомозиготними за мутаціями yellow (жовте тіло), 

forked (опалені щетинки), white (білі очі), тому всі самки таких 

ліній є жовтими з білими очима та опаленими щетинками (рис. 

2. 3). 

За нормального диплоїдного каріотипу самки мають дві Х 

хромосоми, а самці - Х та Y хромосоми. Х хромосоми 

передаються нащадкам від батьківських особин протилежної 

статі із покоління у покоління. Y- хромосома у дрозофіли статі 

не визначає, на відміну від людини та деяких інших видів. Стать 

у дрозофіли визначається співвідношенням між кількістю Х 

хромосом та кількістю наборів аутосом (відповідно до 

балансової теорії визначення статі). Якщо це співвідношення 

(Х:А) більше або дорівнює 1, то воно визначає жіночу стать, 

якщо 0,5 та менше - чоловічу. Особини, які розвиваються за 

співвідношення від 0,5 до 1 називаються інтерсексами. 

В лініях, в яких самки містять зчеплені Х хромосоми (ці 

хромосоми фізично з‘єднані між собою центромерними 

ділянками) в каріотипі жіночої статі наявна також і Y 

хромосома; самці таких ліній мають звичайні (не змінені) Х та Y 

хромосоми. Зчеплені Х хромосоми не можуть розходитися в 

мейозі і успадковуються разом, а Y хромосома передається 

синам таких самок. Самки, які містять зчеплені Х хромосоми, 
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продукують яйця з Y хромосомою. Жіночі особини, які 

утворюються від злиття яєць із зчепленими Х-хромосомами з Х-

хромосомними сперматозоїдами практично не виживають, а 

зиготи, утворені внаслідок злиття гамет, що несуть виключно Y 

хромосоми, гинуть на ранніх стадіях ембріонального розвитку 

(рис. 2. 3). 

 

 

                 P:       ♀Xy Xy* Y        x      ♂Xy+Y 

                              жовті                сірі нормальні 

 

       F1:     X
y Xy Y;       Xy+Y;      Xy Xy Xy+

;          YY 

                 жовті        сірі            сірі         нежиттєздатні 

 

Рис. 2. 3. Схема схрещування за участі самок із зчепленими Х 
хромосомами. 

 

Наведені в даному посібнику фенотипи стосуються мух, 

вирощених на стандартному середовищі за кімнатної 

температури. За інших температурних умов фенотипові прояви 

мутації можуть дещо змінюватись. Так, крила мух, мутантних за 

геном vestigial, можуть бути різної довжини в залежності від 

температури культивування. Часто прояв однієї і тієї ж ознаки 
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може бути дещо різним з правого та лівого боку тіла. 

Наприклад, ступінь редукції того чи іншого ока мухи з мутацією 

в гені Lobe може бути різною у однієї і тієї ж особини. Аналіз 

фенотипу досліджуваних мух слід проводити у постійному 

порівнянні з відповідним показниками у мух дикого типу.  

Очі: Вести аналіз мух можна за кольором, формою або 

розміром (кількістю фасеток) очей (рис. 3, вставка). 

 

Рис. 2. 4. Фенотипи щетинок: +- дикий тип, f - forked, sn - singed, 
ss - spineless, Sb - Stubble, sv – shaven (за CarolinaTM Drosophila 

Menual, 2006) 

 

Антени: Антени дикого типу зображені на рис. 4, (А) 

(вставка). Зручним та показовим для аналізу фенотипу є прояв 

мутації spineless-aristapedia (рис. 4, (Б), вставка). 
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Щетинки: Щетинки дикого типу та видозміни щетинок у 

мутантних особин представлені на рис. 2. 4. 

Колір тіла: забарвлення тіла особин дикого типу та деяких 

мутантів (жовте (yellow) та чорне (ebony) тіло) представлено на 

рис. 5 (вставка). Ефекти цих мутацій стосуються і крил. 

Крила: мутації крил стосуються їх форми, 

наявності/відсутності жилкування, розміру (рис. 2. 5) тощо. 

 

 

Рис. 2. 5. Фенотипи крила мух дикого типу (А) і мутантів 

crossveinless (Б) та radius incompletes (В). L1-L5 – повздовжні 
жилки, С1 та С2 поперечні жилки (А). 

 

Завдання. Розглянути під бінокуляром досліджуваних 

мутантів дрозофіли. Визначити фенотиповий прояв мутацій. За 

каталогом або використовуючи ресурс FlyBase знайти описання 
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мутації та звірити з особистими спостереженнями. Результати 

роботи занести в протокол спостереження. 

 

Контрольні запитання: 

1. Загальнопринята символіка в генетиці дрозофіли. 

2. Ідентифікуюча символіка. 

3. Описова символіка. 

4. Допоміжна символіка при записі ліній. 

5. Фенотипові прояви мутацій у дрозофіли. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 3 

 

Гібридологічний аналіз закономірностей успадковування 

 

Метою даної роботи є проведення генетичного аналізу 

конкретної ознаки D. melanogaster для встановлення 

рецесивності або домінантності аллеля, який за неї відповідає, і 

визначення його розташування в Х хромосомі або аутосомі. 

 

Кожен генетик і селекціонер у своїй практичній роботі 

на підставі вивчення ознак і властивостей організмів (їх 

фенотипів), намагається з‘ясувати особливості їх генотипів. 

Використовуючи набір спеціальних методів дослідження - 

генетичний аналіз - можна розкласти складні (полігенні) ознаки 

на елементарні (моногенні), описати характерні риси 

функціонування і взаємодії генів (наявність домінантності, 

рецесивності, пенетрантності, комплементарності, 

супресивності, ступінь експресивності тощо). Одним із 
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важливих завдань генетичного аналізу є локалізація генів у 

хромосомі і складання генетичних карт. Знання відносного 

розташування генів і відстаней між ними дозволяє за 

необхідності скомбінувати необхідний збіг ознак у гібридів або 

видалити з генотипу небажаний алель. 

Постановку схрещувань варто починати з самих 

простих, умовно «тренувальних» схрещувань, які дозволяють 

познайомитися з гібридологічним аналізом у самому простому 

його варіанті. 

 

Моногібридні схрещування 

 

Для постановки таких схрещувань потребуватиметься 

створення на основі лінії з фізично зчепленими Х хромосомами 

двох груп особин (самки і самці відповідно), одна (самки) без 

крил (але жовтого тіла (yellow), з деформованими щетинками 

(forked) і білими очима (white)), друга (самці) із крилами (сірим 

тілом, нормальними щетинками, червоними очима). Ці маркери 

тіла, щетинок і очей, щеплені зі статтю, тому в таких 

схрещуваннях розділення на самців та самок можна проводити 

за вказаними ознаками, без застосування бінокуляра. Тобто всі 

самки завжди будуть жовтотілі, з покрученими щетинками і 

білоокі, а самці сіротілі, з нормальними щетинками і червоноокі. 
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Нормальні крила є ознакою „дикого типу”, а символ цього 

алеля можна позначити як „+”. Ознака „редуковані крила”, яка є 

проявом мутації гену vestigial (vg), розташованого у 2 

хромосомі, спадкується незалежно від описаних вище маркерів. 

Якщо схрестити самок з короткими крилами (vg / vg) з самцями 

з нормальними крилами (+/+), то особини першого покоління всі 

матимуть нормальні крила, отже алель, який визначає цю ознаку 

слід визнати домінантним, а той який визначає редуковані крила 

рецесивним. Потомство другого покоління буде на ¾ складатися 

із особин з нормальними крилами, а на ¼ із мух з редукованими 

крилами. 

Насправді, спадкування для маркерів жовтого тіла 

(yellow), покручених щетинок (forked) і білих очей (white) не 

буде відповідати такому у запропонованому схрещуванні для 

аналізу спадкування форми крил, оскільки вказані маркери є 

зчепленими зі статтю. Але це може бути корисним для 

полегшеного розділення статі у нащадків. Студентам варто це 

повідомити, але акцентувати їх увагу все ж на менделівському 

спадкуванні ознаки „розмір крил”. 

 

Успадкування рецесивних генів: За реципрокних 

схрещувань між мухами дикого типу та мутантами за генами 
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apterous, vestigial, sepia або ebony в першому поколінні будуть 

спостерігатися особини лише дикого типу, а в другому 

відбудеться розщеплення на диких та мутантних мух у 

співвідношенні 3:1. Отже, гомозиготні рецесиви за 

моногібридного схрещування і незалежного успадкування 

складають в другому поколінні 25% . Саме за такою схемою 

успадковуються моногенні хвороби і у людей.  

Аналізуюче схрещування, зворотне схрещування: 

Якщо самок першого покоління від схрещувань, проведених у 

попередньому досліді, схрестити з одним із батьків, який несе 

мутантний фенотип, то в поколінні такого схрещування завжди 

виникає неоднорідне потомство з співвідношенням фенотипів 

1:1 (дикі та мутантні мухи), що свідчить про гетерозиготність 

самок, взятих у дослід. 

Успадкування домінантних мутантних генів: У 

реципрокних схрещуваннях між лінією дикого типу та однією з 

ліній, які несуть домінантні мутації генів Lobe або Wrinkled, всі 

нащадки першого покоління будуть мутантними, а в другому 

спостерігатиметься розщеплення на мутантних і диких у 

співвідношенні 3:1 відповідно. Таким чином, домінантні мутації 

успадковуються за тією ж схемою, що і алелі генів дикого типу. 
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Успадкування зчеплених зі статтю рецесивних генів: 

Вперше зчеплене зі статтю успадковування у дрозофіли було 

встановлено Томасом Морганом (рис. 2.6) із співробітниками. 

Автори показали, що ген, який відповідає за забарвлення очей 

(мутантний алель, який обумовлює розвиток фасеток ока без 

пігменту), успадковується зчеплено з Х хромосомою. 

 

 

Рис. 2. 6. Томас Хант Морган. 

Схрестивши білооких самців з самицями дикого типу 

(червоні очі) переконуємось у тому, що перші два покоління 



 

 

52 

 

особин за фенотиповими ознаками (забарвлення очей) повністю 

відповідають першому та другому законам Менделя. Суттєвою 

відмінністю успадкування зчеплених зі статтю генів від 

успадкування аутосомних генів є залежність розщеплення в 

другому поколінні від статі особин (рецесивна ознака 

виявляється лише у самців). За зворотного схрещування (самки з 

білими очима, самці з червоними) в першому поколінні самці 

успадковують ознаку матері, а дочки – батька. Співвідношення 

фенотипів в F1 становитиме 1:1, що відповідає співвідношенню 

гомогаметної і гетерогаметної статі у дрозофіли. Такий тип 

успадковування називається кріс-крос. 

Успадковування зчеплених зі статтю домінантних 

генів: В схрещуванні самок дикого типу з самцями з ознакою 

„смужкоподібні очі” (B: Bar) в першому поколінні 

спостерігається розщеплення 1:1 на особин із смужкоподібними 

очима і з нормальними. При цьому, всі самки будуть мати 

смужкоподібні очі, а самці нормальні. За зворотного 

схрещування в першому поколінні всі особини будуть мати 

смужкоподібні очі, а в другому поколінні буде спостерігатися 

розщеплення 3:1 на мух із смужкоподібними і нормальними 

очима відповідно. При цьому всі особини з нормальними очима 

будуть самцями. Необхідно зазначити, що гомозиготи за геном 
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В характеризуються наявністю меншої кількості фасеток, ніж 

гетерозиготи. В протоколах досліду студенту слід навести 

аргументи на користь того, що мутантний ген В домінує по 

відношенню до дикого алеля В+, і що цей ген локалізується в Х-

хромосомі. 

 

Постановка схрещувань 

 

Кожна ємність для утримання і культивування дрозофіл 

мусить бути чітко позначена із зазначенням характеристик 

кожного з батьків. Представники першого схрещування являють 

собою батьківське покоління і позначаються символом Р, а 

нащадки цього схрещування є представниками першого 

покоління F1. В свою чергу нащадки другого покоління 

позначаються як F2 і т.д. Крім того, при посадці у чисту ємність 

особин обов’язково слід зазначити дату посадки. 

Відбирають віргінних особин однієї лінії та поміщають їх 

разом із самцями іншої в пробірки - приблизно 6 самок та 

стільки ж самців. При необхідності постановки реципрокного 

схрещування треба брати віргінних самок лінії, яка в першому 

схрещуванні була представлена самцями. 
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Приблизно через 7-10 днів після постановки схрещування 

із пробірок вилучають представників батьківського покоління. 

Це необхідно зробити для упередження змішування нащадків з 

батьками. 

Відібравши приблизно 6 пар мух нащадків і пересадивши 

їх в свіжі пробірки можна отримати F2. Через 7-10 днів після 

схрещування батьківських особин їх також вилучають із 

пробірок. 

Підрахунок нащадків починають через день після того, як 

почали вилуплятися перші особини нового покоління. В перший 

день вилуплення зазвичай в культурі нараховується більше 

самок ніж самців. З кожним наступним днем кількість самців, 

які вилупились, збільшується в межах нормального 

співвідношення статей (1:1). 

Знерухомлювати та підраховувати мух варто через день 

протягом 10 діб. Якщо це робити в більш короткий час, то 

можна не врахувати особин, які в силу тих чи інших причин 

затримались у розвитку. В той же час підрахунок особин після 

10 дня підвищує ризик появи особин наступного покоління. 

Після підрахунку мух їх не повертають у ті пробірки, з яких їх 

до цього видалили. 
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Постановка схрещувань нащадків першого покоління 

У постановці схрещувань особин першого покоління (F1) 

використовують мух, які є нащадками батьківських пар. Для 

запобігання змішування останніх з їх потомками батьківських 

особин вилучають із пробірок після того, як на поживному 

середовищі з’являються перші личинки. Загалом через 12-14 

днів після посадки батьківських пар на середовище (на 

пробірках вказують цю дату) з’являється наступне покоління 

мух. 

Зазвичай перше покоління нащадків характеризується 

диким фенотипом, оскільки в гетерозиготному стані більшість 

мутацій (за виключенням домінантних та щеплених зі статтю) 

не проявляється. 

Для отримання нащадків другого покоління переносять 

12-15 представників першого (не відбираючи віргінних особин) 

у нові пробірки з середовищем. Коли з‘являться личинки, 

особин першого покоління із пробірок вилучають. 

При 21ºС друге покоління мух з’являється, як вже 

зазначалося, через 12-14 днів після посадки F1 в пробірки. 

Підрахунок особин починають на наступний день після 

вилуплення перших представників другого покоління. 
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Записи і аналіз 

 
Вихідне схрещування: ♀ white; vestigial x ♂ wild 

    P самки  Р самці 

wild  white       

F1 ♀  F1 ♂ дата постановки F1 дата видалення 
батьків F1 

 

Дата аналізу Фенотипи F2 та кількість особин 

 wild white vestigial white; 
vestigial 

1     

2     

3     

4     

Загалом     

Співвідношення     

 

Рис. 2. 7. Приклад ведення записів результатів 

схрещування. 

 

Дуже важливо вести чіткі та лаконічні записи 

спостереження. На рис. 2. 7 представлено зразок таблиці, в яку 

можна занотовувати дані про отриманих при схрещуванні 

особин. Менделівське розщеплення, результати якого наведені в 

таблиці, було виявлено шляхом аналізу з вихідних даних, 
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отриманих в результаті схрещування мух white; vestigial та 

особин дикого типу.  

Відомо, що одним із методів, який дозволяє статистично 

оцінити отримані розщеплення на основі вихідних даних, є 

метод χ2. Необхідно мати на увазі, що метод хі-квадрат не 

доводить, що отримана пропорція правильна; він показує, що 

експериментальні дані з певною ймовірністю відповідають 

теоретично очікуваним. Приклад розрахунку для розглянутого 

випадку з двома мутаціями наведений нижче  

 1 2 3 4 Загалом 

Фенотиповий клас wild white vestigial white; 

vestigial 

 

Фактична кількість 

особин 

     

Теоретично 

очікувана кількість 

     

 

 

 

χ2 розраховується за формулою 
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χ2 = ∑
1

n
(T − D )2

T
 

 

Де Т - теоретично очікувана кількість особин, D – 

фактична кількість особин 

Ступінь свободи (df) у наведеному прикладі дорівнює 3, 

оскільки розраховується як кількості фенотипових класів (n) 

мінус одиниця.. Якщо, наприклад, в конкретному випадку, χ2 

дорівнює 1.38, то по таблиці критичних значень критерію χ2 

знаходимо (див. табл. в кінці розділу), що відсутність різниці 

між фактичними та очікуваними результатами буде виявлятися 

у 70% випадків (р>0,3). Цей результат показує, що розщеплення 

за фенотипом в F2 відповідає менделівским стандартам. Якщо б 

ймовірність складала менше 0.05, це означало б, що існує 

достовірна відмінність між отриманими даними та очікуваним 

співвідношенням фенотипів, і що успадковування ознак в цьому 

випадку відхиляється від законів Менделя.  

Завдання. Отриману лінію, яка характеризується 

певною ознакою, студент повинен підтримувати до кінця 

експерименту. Отримавши мутантну лінію, студент має 

встановити, за прояв якої ознаки відповідає мутація, рецесивна 
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вона чи домінантна, в статевій хромосомі чи в аутосомі вона 

локалізується, визначити ступінь її пенетрантності та 

експресивності, дати фенотиповий опис у порівнянні з мухами 

дикого типу і замалювати. Після цього необхідно продумати 

логічну схему систем схрещувань, підібрати аналізатори з 

переліку ліній, що є в лабораторії, і почати виконання 

експерименту. 

 

Контрольні запитання: 

1. Моногібридні схрещування. 

2. Дигібридні схрещування. 

3. Аналізуюче схрещування. 

4. Правила оформлення щоденника схрещувань. 

5. Результати прямих і зворотних схрещувань за різних 

типів успадкування. 

6. Правила застосування методу χ2. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 4 

 

Визначення груп зчеплення 

 

Метою роботи є навчитися ідентифікувати групу 

зчеплення, до якої належить досліджувана мутація. 

 

Генетичний аналіз D. melanogaster з метою встановлення 

гена, який відповідає за певну ознаку, складається з двох 

послідовних етапів: 

1) визначення групи зчеплення, якій належить відповідний 

ген; 

2) визначення місцезнаходження гена у хромосомі. 

Визначення групи зчеплення, до якої відноситься ген, 

можна проводити різними способами із застосуванням 

домінантних і рецесивних генетичних маркерів залежно від 

наявності аналізаторних ліній мух. Рекомендується вести 

визначення груп зчеплення за допомогою систем декількох 

незалежних схрещувань, кожне з яких дає відповідь на певні 

запитання. 

Проведення реципрокних схрещувань між мутантом, що 

аналізується, з мухами дикого типу дозволяє встановити: а) 
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зчеплений ген зі статтю чи ні; б) домінантний ген чи 

рецесивний; в) моногенна чи полігенна дана ознака. 

Позначимо ген, який кодує маркерну рецесивну ознаку, літерою 

а і вважатимемо, що він зчеплений зі статтю. Тоді за прямого і 

зворотного схрещувань отримаємо такі результати 

 

 
 
Рис. 2. 8. Схема реципрокних схрещувань у випадку гена, 

зчепленого зі статтю. 

 

Якщо ген рецесивний, то у Fl прямого схрещування всі 

самки будуть дикого типу, а самці - мутантні; у F1 оберненого 

схрещування і самці, і самки будуть дикого типу. Якщо ген 

домінантний, то у F1 всі потомки прямого схрещування (самці 

та самки) будуть мутантні, а у F1 оберненого, самки - мутантні, 

а самці - дикого типу (рис. 2.8). Аналіз F2 дозволить упевнитися 

у вірності висновку про локалізацію мутантного гена у Х-
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хромосомі, оскільки клас рецесивів складатимуть завжди лише 

самці. 

 
 

Рис. 2. 9. Схема реципрокних схрещувань у випадку 

аутосомного гена. 

 

У разі локалізації гена в одній із аутосом (рис. 2. 9) 

результати прямого і оберненого схрещуваннь будуть однакові 

як у F1, так і у F2, а розчеплення за фенотипом в F2 3:1 

підтвердить моногенний характер ознаки, яка аналізується. 

Одноманітність гібридів F1 за мутантною ознакою буде 

свідчити про домінантний прояв гена, а наявність дикого 

фенотипу - про рецесивність гена, що аналізується. 
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Після встановлення факту локалізації гену, мутація якого 

досліджується, в аутосомі, проводять наступні схрещування 

мутанта, який аналізується, з лінією, яка маркована 

домінантними генами в хромосомі 2 і 3, наприклад з мухами 

лінії Cy/L; D/Sb. Ця лінія зручна тим, що кожен з гомологів 

хромосом 2 і З маркований домінантним геном, а хромосоми, які 

несуть гени Су і D, містять інверсії, які перешкоджають 

проходженню кросинговеру в самок, що є особливо цінним при 

визначенні групи зчеплення. Зазвичай згадані гени в гомозиготі 

виявляють летальну дію, а в генотипах мух даної лінії вони 

знаходяться в гетерозиготному стані. Лінії такого типу 

називаються збалансованими системами летальних генів і вони 

не дають при розведенні в собі помітного розчеплення. 

 

Характеристика генів лінії Cy/L; D/Sb 

Су, Curly 2-6,1. Крила загнуті догори. Гомозиготи 

летальні. Звичайно супроводжується In(2L)Cy. Комбінація 

In(2L)+In(2R)Cy використовується для балансування 2-ї 

хромосоми. Необхідно зазаначити, що у дрозофілід розрізняють 

«ліві» та «праві» плечі хромосом (англійською Left (L) та Right 

(R) відповідно). У позначенні інверсії в дужках вказується 

номер хромосоми та, великими літерами, ліве (L) або праве (R) 
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плече, в залежності від того, в якому з них інверсія 

розташовується. Для позначення самої інверсії 

використовується символ In від англ. Invertion. 

L, Lobe 2-72,0. Очі дуже зменшені, з вирізкою на 

передньому боці. Гомозиготи летальні. Мутація не пов'язана з 

інверсією. 

D, Dichaete 3-40,7. Крила відхиляються на 45 ° від осі 

тіла і злегка підняті, часто відсутні деякі дорзовентральні 

щетинки. Гомозиготи летальні. Невід'ємний від In (3L)D. 

Sb, Stubble 3-58,2. Щетинки значно коротші та товщі, ніж 

у мух дикого типу. Гомозиготи летальні. Мутація не пов'язана з 

інверсією. 

Наявність маркованих 2-ї і 3-ї хромосом і немаркованої 

хромосоми 4 у мух даної лінії дозволяє визначити групу 

зчеплення, що несе досліджувану мутацію.  

Розглянемо схему схрещування (рис. 2. 10), 

припустивши, що мутантний ген, який аналізується, 

локалізований в 2-й хромосомі, та позначається, як і раніше 

літерою а. 

У F1 буде отримано 4 фенотипових класи мух у 

співвідношенні 1:1:1:1, а саме Cy-D; Cy-Sb; L-D; L-Sb. У 

генотипі кожного із класів мух у гетерозиготі є мутантний ген а. 
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Рис. 2. 10. Схема схрещування для визначення групи зчеплення. 

 

Далі необхідно провести аналізуюче схрещування мух 

одного з фенотипових класів, наприклад, L-D з гомозиготними 

особинами мутантної лінії а (рис. 2. 11). 

 

 
 

Рис. 2. 11. Схема схрещування для визначення груп зчеплення 
(аналізуюче схрещування). 

 

Із F1 у цьому випадку доцільно брати самців, тому що в 

них повністю виключений кросинговер між хромосомами, що 

несуть ген а і ген L. При виборі того чи іншого класу самців із 

F1 необхідно враховувати фенотиповий прояв досліджуваної 

мутації з тим, щоб він не збігався та не маскувався схожими 

ознаками домінантних маркерів, тобто, якщо а - мутація 
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щетинок, то краще взяти самців класу L-D або Cy-D, а якщо 

крилова, то класу L-Sb тощо. 

Припустивши, що ген а локалізований у хромосомі 2, 

розглянемо можливі комбінації ознак у потомстві від 

аналізуючого схрещування, яке розподіляється на чотири 

фенотипових класи мух, та наведене у таблиці  

Таблиця  

Можливі комбінації ознак у потомстві аналізуючого 

схрещування ліній Cy/L; D/Sb та мутантної (цифрами позначені 

номери хромосом). 

 

          

♀ 

♂ 

L  D  

_* 

L  D  

4* 

L  3  

_ 

L  3  

4 

2  D  

_ 

2  D  

4 

2  3  

_ 

2  3  4 

2  3  

4 

L  D  

_ 

2  3  

4 

L  D  

4 

2  3  

4 

L  3  

_ 

2  3  

4 

L  3  

4 

2  3  

4 

2  D  

_ 

2  3  

4 

2  D  

4 

2  3  

4 

2  3  

_ 

2  3  

4 

2  3  4 

2  3  4 

Примітка: «_» та «4» - позначення різних гомологічних 

хромосом 4-ї пари. 

На основі даних, наведених у таблиці, ознака а, яка нас 

цікавить, не повинна виявлятись у мух з ознакою Lobe, але її 

буде знайдено в комбінації з ознакою Dichaete. Якби ген а був 
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локалізований у хромосомі 3, то ознака а у особин Dichaete не 

виявлялася б, зате її було б знайдено в комбінації з ознакою 

Lobe. Якщо ознака а виявилася б у 50 % мух Lobe, Dichaete, у 50 

% мух Lobe і у 50 % мух Dichaete, то тоді можна було б зробити 

висновок, що ген а локалізований у хромосомі 4. В останньому 

випадку необхідно мати на увазі, що в потомстві від 

аналізуючого схрещування буде 8 фенотипових класів мух, 

відповідно до 8-ми типів гамет, що утворюються 

гетерозиготними мухами, які аналізуються. 

 

Завдання. За допомогою маркерних ліній мух 

ідентифікувати  хромосому, в якій міститься досліджувана 

мутація. 

Визначивши групу зчеплення, в якій знаходиться 

досліджуваний ген, який аналізується, можна перейти до 

наступного етапу генетичного аналізу - встановлення місця 

розташування цього гена в хромосомі. 

 

 

Контрольні запитання: 

1. Хромосомна теорія спадковості. 

2. Характеристика генів лінії Cy/L; D/Sb. 
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3. Розписати можливі комбінації ознак у потомстві 

аналізуючого схрещування між мухами ліній Cy/L; D/Sb та 

досліджуваним мутантом. 

4. Навести характеристику каріотипу дрозофіли. 

5. Чим відрізняється успадковування ознак, зчеплених зі 

статтю, від моногенного аутосомного успадковування? 

 

Література 

Большой практикум по генетике животных и растений. - М., 

1977. С. 9-14. 

Тихомирова М.М. Генетический анализ. Изд-во Ленинградского 

университета. – Ленинград. -1990. – 280 с. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 5 

 

Встановлення хромосомної локалізації генів 

 

Метою роботи є навчитися ідентифікувати місце 

розташування досліджуваної мутації у хромосомі. 

 

Теоретичною базою для практичного визначення місця 

розташування (локуса) гена на хромосомі є такі основні 

положення генетики: 
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1. Лінійне розташування генів у хромосомі. 

2. Кожен ген займає у хромосомі своє певне місце - локус. 

3. Можливість обміну генами між гомологічними 

хромосомами. 

4. Процент обмінів між гомологічними ділянками 

хромосом є функцією відстані між генами. 

Для вирішення задач по локалізації гена у хромосомі 

необхідно проводити як мінімум дигібридні схрещування. При 

цьому слід пам’ятати, що гени аутосом і статевих хромосом 

успадковуються за різними схемами і що характер розщеплення 

за фенотипом залежить від наявності кросинговера.  

Розщеплення, характерні для незалежного успадкування 

генів: 

Гени аутосомні: схрещуючи між собою лінії, які несуть 

мутації vestigial (друга хромосома) та ebony (третя хромосома) 

перше покоління мух буде мати дикий фенотип, а у другому 

поколінні спостерігатиметься розщеплення 9:3:3:1 (на мух 

диких; без крил; чорнотілих; безкрилих з чорним тілом 

відповідно).  

Гени, які відповідають за розвиток однієї ознаки (колір 

очей): покоління F2 від схрещування мух з коричневими очима 

(brown: b, 2-га хромосома) та мух з яскраво-червоними очима 
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(scarlet: st, 3-тя хромосома) демонструє розщеплення 9:3:3:1 - 

червоні, коричневі, яскраво-червоні, та білі очі відповідно. 

Необхідно зазначити, що вказане розщеплення може і не бути 

отримане, оскільки особини дигомозиготні за мутантними 

алелями brown та scarlet характеризуються зниженою 

життєздатністю. 

Приклад одночасного успадковування аутосомних та 

зчеплених зі статтю генів: нащадки від схрещування самок з 

білими очима (white) і редукованими крилами (vestigial) з 

самцями дикого типу розщеплюються в F2 в таких 

співвідношеннях: 3 диких: 3 білооких: 1 з редукованими 

крилами: 1 білооких з редукованими крилами. 

Інколи доводиться, особливо у менш досліджених видів 

дрозофілід (не у D. melanogaster), визначати взаємне 

розташування тільки двох генів, з причини меншої кількості 

описаних мутацій (маркерів). Тоді варто враховувати, що такі 

схрещування можуть мати аналоги у D. melanogaster, окільки 

порядок розташування генів в окремих ділянках хромосом 

різних видів може співпадати. 

Зчплене спадкування: 

Два аутосомних гени: при схрещуванні між особинами 

дикого типу та лінії, яка несе дві рецесивні мутації в одній 



 

 

71 

 

хромосомі (наприклад brown і crossveinless on chromosome 2 в 

хромосомі 2, або glass і ebony в хромосомі 3) віргінних самок 

першого покоління (фенотип дикий) схрещують з самцями, які 

несуть обидві рецесивні мутації. Слід пам’ятати, що у самців 

дрозофіли кросинговер не відбувається, тому у цих дослідах із 

першого покоління необхідно брати саме самок, у яких 

кросинговер проходить. За частотою кросинговера визначають 

відстань між двома мутантними генами. Необхідно отримати 

біля 500 нащадків для того, щоб встановити точне 

співвідношення між „батьківськими” та „рекомбінантними” 

типами особин.  

Два зчеплених зі статтю гени: для такого типу 

схрещувань можна використати пари генів yellow та 

crossveinless або white та crossveinless. Якщо потребується 

проаналізувати більш міцне зчеплення, то можна використати 

пару генів yellow та white. 

Взаємне розташування трьох генів: Для такої роботи 

можна рекомендувати наступні мутації yellow, white та 

crossveinless, або scarlet, spineless та ebony.  

При локалізації досліджуваного гена на хромосомі 

доведеться використовувати саме схрещування такого типу, 
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тобто мати у своєму розпорядженні лінії з двома маркерними 

(розташування яких на хромосомі відомо) генами. 

 

Локалізація гена в Х-хромосомі 

Місце розташування гена у хромосомі визначається за 

допомогою схрещування досліджуваного мутанта з мухами 

іншої лінії (аналізатора), яка маркована двома генами (не має 

значення - домінантними чи рецесивними). Підбирати 

аналізатор необхідно таким чином, щоб фенотипові прояви генів 

аналізатора та мутанта не перекривалися і всі фенотипові класи 

за розщеплення могли б бути легко ідентифіковані. У результаті 

такого схрещування у поколінні F1 отримують гетерозиготних 

за трьома локусами самок. У випадку генів, зчеплених зі статтю, 

відпадає необхідність синтезу гомозиготної за трьома генами 

(враховуючи й ген, що аналізується) аналізаторної лінії, 

виведення якої є досить кропіткою працею. Процедура 

аналізуючого схрещування спрощується за рахунок специфіки 

успадковування генів, зчеплених зі статтю (рис. 2. 12). 

 

 

а)    б) 
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Рис. 2. 12. Схема схрещувань для локалізації гена в статевій 
хромосомі (А - використання рецесивного аналізатора, Б - 

домінантного). 

 

Схрещуючи гетерозиготних самок F1 із самцями з тієї ж 

пробірки (або з будь-якими іншими самцями), ми маємо 

можливість аналізувати гамети самок F1 на фоні гамет самця F1 

з Y-хромосомою. Підрахунок мух у фенотипових класах другого 

покоління (F2 ) ведеться тільки на самцях. Це стосується 

випадку, коли гени аналізаторної лінії є рецесивними. Якщо 

гени  лінії-аналізатора домінантні, то у F2 аналіз фенотипів 

проводиться як на  самцями, так і на самках. 

 

Завдання. Розпишіть повністю всі викладені вище схеми 

схрещувань. 

 

Встановлення місцеположення гена в аутосомі 

Локалізацію невідомого гена в аутосомі простіше 

з’ясовувати за допомогою лінії-аналізатора з домінантними 

маркерами. При цьому, якщо аналізується рецесивний ген, то 



 

 

74 

 

кросоверні гамети тригетерозиготи будуть виявлені на фоні 

гена, що аналізується. Якщо ж такий ген домінантний, то 

кросоверні гамети тригетерозиготи, проявляться лише на фоні 

відповідних алелів дикого типу. Аналізатори з домінантними 

маркерами використовують рідко через обмежене число 

відповідних ліній, а також тому, що багато з них містять 

інверсії, які перешкоджають проходженню кросинговеру. 

Особливістю визначення локалізації гена в тій чи іншій 

аутосомі за допомогою рецесивних аналізаторів є необхідність 

підбору для кожного мутанта, що аналізується, індивідуального 

подвійного рецесивного аналізатора з наступним створенням 

потрійного гомозиготного рецесиву, де третій ген - це той, що 

аналізується. При підборі лінії подвійного рецесивного 

аналізатора необхідно враховувати відстань між генами 

аналізатора, тому що для великих відстаней частоти кросоверів 

виявляються меншими стандартних відстаней на карті. 

Визначення кросоверних відстаней між двома генами дає 

занижені результати, тому що не враховуються подвійні та 

множинні перехрести. З іншого боку, для встановлення лінійної 

послідовності генів необхідно не менше двох маркерів. З цією 

метою проводиться схрещування мутанта, що досліджується, з 

подвійним рецесивним аналізатором для переводу всіх трьох 
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генів у гетерозиготний стан. Потрійний рецесивний аналізатор 

можна отримати шляхом схрещування тригетерозигот одна з 

одною при достатньо великій вибірці мух і відбору відповідних 

фенотипів у наступних поколіннях. 

Узагальнена схема експерименту має наступний вигляд: 

P: ♀ мутант «а» х  b c  ♂ 

F1: Усі мухи дикого типу. 

Аналізуюче схрещування: ♀ F1 х а b c  

  

Приклад схеми схрещування для локалізації гена в аутосомі 

Розгляньте схему схрещування, де в ролі материнської 

форми виступає гомозиготна мутантна лінія а/а, що 

досліджується, а батьківською формою є лінія мух з 

рецесивними генами b (black) і cn (cinnabar) у гомозиготному 

стані, тобто bcn/bcn. 

За фенотипом усе потомство F1 буде дикого типу з 

такими можливими, у порядку розташування генів, 

гетерозиготними генотипами (рис. 2. 13): 
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Рис. 2. 13. Можливі генотипи тригетерозигот у першому 

поколінні схрещування ліній а/а та b cn/b cn.  

 

Через те, що кросинговер у самців дрозофіли не 

відбувається, для аналізуючого схрещування необхідно 

відібрати віргінних гетерозиготних самок (F1) і схрестити їх із 

самцями лінії аналізатора, гомозиготної за генами b сn а 

(порядок генів умовний). За такого схрещування від 

тригетерозигтних самиць слід очікувати 8 типів гамет, два з 

котрих будуть відповідати батьківським (некросоверним) 

формам, а інші шість будуть кросоверними. 

Відповідно класам гамет потомство F2, що аналізується, 

буде розподілятися на 8 фенотипових класів. Далі за величиною 

кросинговеру можна встановити місце розташування гена у 

хромосомі. 

 

Завдання. Розпишіть усі схеми схрещування. 

 

Контрольні запитання: 

1. Взаємодія неалельних генів. 
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2. Кросинговер. Розпишіть схему розрахунку відстані 

між двома генами в хромосомі за результатами 

аналізуючого схрещування дигетерозиготи. 

3. Розпишіть схему позрахунку відстані між трьома 

генами за результатами аналізуючого схрещування 

тригетерозиготи. 

4. Роз’ясніть поняття “генетична карта”. 

Охарактеризуйте генетичну карту виду 

D. melanogaster. 

  

Література 

Большой практикум по генетике животных и растений.- М., 

1977.-С. 10-21. 

CarolinaTM Drosophila manual // Carolina Biologycal Supplay 

Company -2006. – 28. р. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 6 

 

Синтез нових ліній мух 

 

Мета роботи. Навчитися синтезувати лінії мух із певним 

набором мутацій. 
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Кожна установа, яка працює з дрозофілою, обов'язково 

має колекцію мух, яка складається з різноманітних ліній. Однак, 

час від часу виникає потреба в нових мутантах і нових лініях 

мух, які характеризуються певним набором мутацій. Нових 

мутантів можна отримати з інших лабораторій, які займаються 

дрозофілою, а от нові лінії створюються, як правило, виходячи з 

мети наукової роботи, в межах існуючої колекції. 

Синтезувати нову лінію мух можна, використовуючи 

особин з різними мутаціями, як домінантними, так і 

рецесивними, що розташовані як в одній хромосомі, так і в 

різних. 

Позначимо мутації, які входять до складу різних ліній, 

символами v і z. Якщо їх схрестити між собою, то у F1 усі мухи 

будуть мати дикий фенотип, а за генотипом це будуть 

дигетерозиготи. 

Р:  ♀v v z+z+ х ♂v+v+ z z  

Fl v+v z+z 

Якщо ці два гени розташовані в різних хромосомах, то у 

F2 можна чекати подвійних мутантів з частотою один на 

шістнадцять особин. Якщо гени розташовані в одній хромосомі, 

то частота появи особин з двома мутаціями залежатиме від 
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відстані між цими генами. Припустимо, що відстань між ними 

10 % кросинговеру, тоді дигетерозиготна самка продукуватиме 

чотири типи гамет з частотою: v+ z та v z+ по 45 % , а v+ z+ та v z з 

частотою 5 %. Оскільки у самців D. melanogaster кросинговер не 

відбувається, дигетерозиготні самці будуть давати тільки два 

типи гамет v+ z та v z+. Тому особини з двома рецесивними 

ознакими з’являться не у другому, як у випадку з генами, які 

розташовані в різних хромосомах, а у третьому поколінні з 

частотою 0,0625%. Для продовження досліду з цього покоління 

краще взяти самців із двома рецесивними ознаками та схрестити 

їх знову з віргінними дигетерозиготними самками. Серед 

нащадків цього схрещування частота особин з двома 

рецесивними ознаками складе 5 %. Для мутацій, зчеплених зі 

статтю схема проведення цього досліду більш проста.  

 

Завдання. Запропонувати схему проведення досліду по 

синтезу нової лінії з культур, які містять різні мутації, зчеплені 

зі статтю. 

 

Контрольні запитання: 

1. Яку групу особин Drosophila melanogaster називають 

лінією і як отримати лінійний матеріал? 
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2. Запропонуйте лінії мух для локалізації гена у другій 

хромосомі. 

3. Запропонуйте схему схрещування та проведіть 

розрахунки для точної локалізації гена, який 

розташовується у Х хромосомі в районі гена ct. 

4. Запропонуйте схему схрещування для отримання 

лінії, яка містить гени e, st, ss. Вихідні мутації e та st 

наявні у мух однієї лінії, а ss - іншої. 

 

Література 

Демидов С.В., Безруков В.Ф., Сиволоб А.В., Козерецька І.А., 

Лазаренко Л.М., Рушковський С.Р., Александрова О.І., Топчій 

Н.М. Загальна та молекулярна генетика. Практикум. - Київ: 

Фітосоціоцентр, 2005. –240 c. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. 7 

 

Розщеплення мутантних генів, які знаходяться в одній 

хромосомі  

 

Мета роботи. Навчитися розщеплювати «ланцюжки» 

мутацій. 
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У колекціях дрозофіл різних наукових закладів як 

правило підтримуються лінії мух, які несуть декілька мутацій 

одночасно (це так звані лінії - "ланцюжки"). Часто це мутації, 

які належать одній і тій же хромосомі. Коли постає питання про 

необхідність отримання лінії, яка несла б тільки один мутантний 

ген, здійснюють так зване “розщеплення ланцюжка”. 

Припустимо, що в нашому розпорядженні є лінія, яка 

містить дві мутації одночасно (v z). Необхідно отримати лінію, 

яка б характеризувалася наявністю лише однієї мутації. 

Для того, щоб отримати гетерозиготних самок, 

необхідно схрестити гомозиготну лінію (v z) з лінією дикого 

типу. Отримані дигетерозиготні самки продукуватимуть чотири 

типи гамет, одна пара яких відноситься до батьківського типу, а 

інша — до кросоверних - саме тих, які нас цікавлять (v+ z; v z+). 

Схрестивши таку самку із самцями vv zz, ми зможемо серед 

потомків знайти особин, які фенотипово будуть 

характеризуватися наявністю лише однієї мутантної ознаки, але 

водночас вони будуть гетерозиготами по локусу, який 

відповідає за досліджувану ознаку. Тому необхідно схрещувати 

таких особин між собою і шляхом відбору позбутися 

гетерозигот. 
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Завдання. 1) Напишіть схеми схрещувань, які необхідно 

провести для розщеплення трьох генів, що розташовуються в 

аутосомі. 2) Сплануйте такий експеримент для генів, які 

локалізуються у статевій (Х) хромосомі. 

 

Контрольні запитання: 

1. Для чого використовують гібридологічний аналіз? 

2. Запропонуйте схему схрещування для розщеплення 

ланцюжка b cn vg? 

3. Запропонуйте схему схрещування для розщеплення 

ланцюжка gl e sprd? 

4. Запропонуйте схему схрещування для розщеплення 

ланцюжка y w ct? 

 

 

Література 

ДемидовС.В., Безруков В.Ф., Сиволоб А.В., Козерецька І.А., 

Лазаренко Л.М., Рушковський С.Р., Александрова О.І., Топчій 

Н.М. Загальна та молекулярна генетика. Практикум. - Київ: 

Фітосоціоцентр, 2005. –240 c. 
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Список деяких мутацій виду Drosophila melanogaster  

 

1-ша хромосома (Х-хромосома) 

1. yellow, у 0,0. Жовтий колір тіла; ротовий апарат 

коричневий. 
2. scute, sc 0,0. Безщетинковий; скутелярні та інші щетинки 

зменшені в кількості 

3. prune, pn 0,8. Чорносливовий; темний, коричнево-
червоний колір очей. 

4. white, w 1,5. Білоокі; вічка, мальпігієві судини і сім'яники 

без кольору. 
5. white apricote, wa 1,5. Очі кольору стиглого абрикоса; 

алель white. 

6. white eosin, we 1,5. Очі кольору вранішньої зорі (еозин – 

червоний барвник із зеленою флуоресценцією); алель 
white. 

7. white cherry, wch 1,5. Очі прозоро-рожевого кольору, 

злегка жовтуваті; алель white 
8. Notch, N 3,0. Крила з вирізками; домінантний ген з 

летальним ефектом у гомозиготному стані. 

9. echinus, ec 5,5. Їжакоподібний; очі та фасетки дуже 
збільшені. 

10. ruby, rb 7,5. Рубіновий колір очей. 

11. crossveinless, cv 13,7. Поперечних жилок крила немає 

або вони недорозвинені. 
12. carmine, cm 18,9. Кармінний; темно-рубіновий колір 

очей. 

13. cut, ct 20,0. Обрізаний край крила. 
14. singed, sn 21,0. Присмалений; щетинки й волоски 

загнуті. 
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15. lozenge, lz 27,7. Ромбоподібний; очі звужені, 

яйцеподібні; самці стерильні. 
16. vermilion, v 33,0. Кіноварні очі; вічка без кольору. 

17. miniature, m 36,2. Мініатюрний; крила дуже зменшені, 

темні. 

18. dusky, dy 36,2. Закіптюжені крила; крила зменшені, 
темні. 

19. garnet, g 44,4. Гранатово-червоні очі; має алельні 

форми. 
20. scalloped, sd 51,5. Зазубрені краї крил. 

21. uneven, un 54,4. Нерівна поверхня очей; очі грубі, 

зменшені. 
22. forked, f 56,7. Розщеплені і грубі щетинки. 

23. Ваr, В 57,0. Смужкоподібні очі (дуже звужені); 

дуплікація. 

24. Beadex, Bx 59,4. Крила зазубрені; гомозиготи 
життєздатні. 

25. carnation, car 62,5. Очі кольору червоної гвоздики. 

  

2-га хромосома 

1. expаnded, ex 0,1. Розтягнуті крила. 

2. aristaless, al 0,4. Безвусий; аристи редуковані; скутелярні 
щетинки розходяться в боки. 

3. Star, S 1,3. Зірчастий; очі зменшені, грубі; гомозиготи 

летальні. 

4. Curly, Су 6,1. Загнуті догори крила; гомозиготи летальні; 
інверсія. 

5. echinoid, ed 11,0. Їжакоподібний; очі збільшені, грубі. 

6. dumpy, dp 13,0. Обрізані кінчики крил, короткокрилі; на 
грудях лійкоподібні заглиблення. 

7. pingwing, pw 14,0. Рожеві очі і зменшені крила. 
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8. black, b 48,5. Чорний; тіло, крила, щетинки, ніжки, 

жилки дуже темні. 
9. purple, pr 54,5. Пурпуровий колір очей. 

10. Bristle, Bl 54,8. Щетинки вкорочені; гомозиготи 

напівлетальні. 

11. light, lt 55,0. Світлоокий; жовтувато-рожевий колір очей. 
12. straw, stw 55,1. Солом'яний; тіло, крила, щетинки жовті. 

13. apterous, ар 55,2. Безкрилі, стерильні; дзижчальця 

відсутні. 
14. cinnabar, cn 57,5. Очі кольору кіноварі, яскраві, 

шарлахові (кольору стиглої шипшини). 

15. vestigial, vg 67,0. Зачаткові крила; мухи нездатні до 
польоту. 

16. vestigial strap, vgs 67,0. Зменшені крила; алель vestigial. 

17. telescope, ts 68,0. Вигнуте черевце. 

18. Lobe, L 72,0. Лопатевий; очі зменшені, з вирізкою на 
передньому краї; гомозиготи не життєздатні. 

19. curved, c 75,5. Крила тонкі, розчепірені, трохи підняті й 

закручені. 
20. four-jointed, fj 81,5. Лапки 4-членикові, крила вкорочені. 

21. plexus, px 100,5. Сплетіння між жилками. 

22. speck, sp 107,0. Темна пляма на зачатку крила. 
 

3-тя хромосома 

1. roughoid, ru 0,0. Грубоокий, очі зменшені, грубі; фасетки 

невпорядковані. 
2. sepia, se 26,0. Сепія; коричнево-червоний колір очей, 

який темніє з віком. 

3. hairy, h 26,5. Волосатий; додаткові щетинки на скутелумі 
і голові. 

4. approximated, app 37,5. Зближені поперечні жилки, лапки 

4- членикові. 



 

 

86 

 

5. tilt, tt 40,0. Загнуті кінчики крил; крила розтягнуті. 

6. thread, th 43,2. Ниткоподібний; аристи ниткоподібні, 
нерозгалужені. 

7. scarlet, st 44,0. Шарлахово-червоні очі. 

8. warped, wp 47,5. Вигнуті, безбарвні, розпростерті крила. 

9. pink, p 48,0. Рожеві очі, блідий, рубіновий колір очей. 
10. curled, cu 50,0. Крила тонкі, розчепірені, підняті і 

закручені; тіло тьмяне. 

11. dwarf, dw 50,0. Зменшене (карликове) тіло. 
12. Stubble, Sb 58,22. Щетинки короткі, товсті; гомозиготи 

летальні. 

13. spinelless, ss 58,5. Всі щетинки вкорочені і зменшені. 
14. stripe, sr 62,0. Смугастий; темна смуга посередині лінії 

грудей. 

15. glass, gl 63,1. Склоподібний; колір очей ослаблений; 

фасетки злиті в рівну, блискучу поверхню. 
16. Delta, Dl 66,2. Дельтоподібний; жилки на кінцях 

потовщені; гомозиготи летальні. 

17. Hairless, H 69,5. Безщетинковий; деяких щетинок і 
волосків немає; гомозиготи летальні. 

18. ebony, e 70,7. Чорне тіло (кольору ебоніту). 

19. ebony sooty, es 70,7. Сиве тіло; алель ebony. 
20. cardinal, cd 75,7. Темно-червоні очі. 

21. rongh, ro 91,1. Грубі очі, зменшені. 

22. claret, ca 100,7. Рубіновоокий; колір очей схожий на 

колір вина.  
 

 

4-та хромосома 
1. abdomend rotatum, ar не локалізований. Черевце 

закручене за годинниковою стрілкою. 
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2. bent, bt 1,4. Загнуті вниз крила; оптимум культивування 

29 С. 
3. cubitus interruptus, сі 0,0. Кубітальна жилка (L4) крила 

перервана; оптимум 19 С. 

4. eyless, еу 2,0. Безокий, очі редуковані частково чи 

повністю. 
5. shaven, sv не локалізований. Стрижений, щетинки на 

черевці більш рідкі, ніж у дикого типу. 

 

Література 

http/:flybase.org (2011) 

Lindsley D.L. Grell E.H. Genetic variations of Drosophila 

melanogaster // Carnegie Institution of Washington Publication. - 

1968. - № 627. – 473 р. 
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Критичні значення критерію  χ
2
 

 

Ступені 

свободи 

(df) 

Значення χ2 

1 0.004 0.02 0.06 0.15 0.46 1.07 1.64 2.71 3.84 6.64 10.83 

2 0.10 0.21 0.45 0.71 1.39 2.41 3.22 4.60 5.99 9.21 13.82 

3 0.35 0.58 1.01 1.42 2.37 3.66 4.64 6.25 7.82 11.34 16.27 

4 0.71 1.06 1.65 2.20 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 13.28 18.47 

5 1.14 1.61 2.34 3.00 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 15.09 20.52 

6 1.63 2.20 3.07 3.83 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 16.81 22.46 
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7 2.17 2.83 3.82 4.67 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 18.48 24.32 

8 2.73 3.49 4.59 5.53 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 20.09 26.12 

9 3.32 4.17 5.38 6.39 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 21.67 27.88 

10 3.94 4.86 6.18 7.27 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 23.21 29.59 

Рівень 

значущості 

(P) 

0.95 0.90 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.01 0.001 

 Недостовірно Достовірно 
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РОЗДІЛ 3. Практичні заняття до розділу «Політенні 

хромосоми» 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. 1 

 

Загальні положення про політенні хромосоми  

 

Мета заняття: 

1. Ознайомитись із зовнішніми та внутрішніми 

особливостями будови личинок різного віку двох видів 

дрозофілід: Drosophila mеlanogaster та Drosophila virilis 

та навчитись розрізняти личинок дрозофілід за статтю та 

стадією розвитку. 

2. Розглянути та замалювати слинні залози личинок двох 

видів дрозофіл та опанувати метод їх виділення.  

 

Політенні хромосоми були вперше описані італійським 

цитологом Бальбіані в 1881 році в слинних залозах личинок 

хірономуса Chironomus plumosus. В подальшому хромосоми з 

подібною структурою були знайдені в ядрах низки соматичних 

клітин личинок двокрилих – в клітинах кишковика, слинних 

залоз, мальпігієвих судин, а також в клітинах-антиподах 
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зародкового мішку рослин, клітинах трофобласту ссавців, 

макронуклеосі інфузорій. Формування політенних хромосом 

обумовлено низкою чинників, які забезпечують збільшення 

розміру інтерфазних хромосом:  

1. Соматична кон’югація, яка виражається у попарному 

поєднанні гомологічних хромосом.  

2. Збільшення розмірів політенних хромосом у товщину 

відбувається за рахунок збільшення кількості 

елементарних ниток ДНК (хромонем) в процесі 

ендомітотичних редуплікацій, які не супроводжуються 

поділом дочірніх молекул ДНК. 

3. Довжина політенних хромосом збільшена порівняно з 

довжиною звичайної мітотичної хромосоми, оскільки ці 

гігантські хромосоми постійно знаходяться на стадії 

інтерфази, а, отже, вони активно функціонують протягом 

всього періоду розвитку личинки. 

 

Методика виділення слинних залоз личинок дрозофілід 

Для виділення слинних залоз дрозофілід найкращим 

матеріалом є личинки, вирощені при температурі 17оС, які 

знаходяться на стінці пробірки, але їх хітинові покриви іще не 

потемніли (стадія 0 годинної передлялечки). Вони є останньою 
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личинковою стадією перед метаморфозом і відповідно мають 

найбільший ступінь політенії хромосом. Виконання завдання 

передбачає ознайомлення з особливостями зовнішної та 

внутрішньої будови личинок, які схематично показані на 

рисунку 3. 1.  

 

Рис. 3. 1. Будова личинки дрозофіли, вигляд збоку (А) та 
вигляд зверху (В) ( за 

http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Genetics/Drosophila_chro

mosomes/Drosophila_Chromosomes.htm) 

 

Слинні залози личинки є парними органами (рис. 3. 1), 

які розташовані в передньому відділі тіла по обидві сторони від 

http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Genetics/Drosophila_chromosomes/Drosophila_Chromosomes.htm
http://biology.clc.uc.edu/fankhauser/Labs/Genetics/Drosophila_chromosomes/Drosophila_Chromosomes.htm
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трахейної трубки. Вивідні протоки залози об’єднуються в один, 

який відкривається в глотку. Форма слинних залоз овальна, 

сильно подовжена. Слинні залози часто оточені великим шаром 

жирової тканини, яка має матовий відтінок. Виділення слинних 

залоз проводять під стереоскопічним мікроскопом. Личинку 

розташовують на предметному скельці з лункою для краплі 

фізіологічного розчину. За допомогою однієї препарувальної 

голки личинку фіксують в середині тіла, в той час як іншою 

притискають до скельця головний відділ та повільно 

висмикують його (рис. 3. 2).  

 

Рис. 3. 2. Спосіб утримання личинки під час 

препарування слинних залоз ( за 
http://www.woodrow.org/teachers/bi/1994/polytene_chromosomes.h

tml) 

 

http://www.woodrow.org/teachers/bi/1994/polytene_chromosomes.html
http://www.woodrow.org/teachers/bi/1994/polytene_chromosomes.html
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За умови правильного виконання цієї процедури слинні 

залози вивільняються разом з передніми сегментами личинки, у 

інших випадках вони залишаються в передній частині тіла. 

Залози обережно відокремлюють від глотки та жирової тканини 

за допомогою препарувальної голки. На цьому етапі в слинній 

залозі можна розгледіти під мікроскопом великі клітини з 

ядрами, які можна бачити без попереднього фарбування. У 

такому (видаленому) вигляді слині залози зберігати не можна. 

Особливо треба слідкувати за тим щоб крапля фізіологічного 

розчину, в якій їх видаляли, не пересихала. Після видалення 

слинної залози необхідно візуально оцінити її морфологію. 

Якщо слинна залоза однорідна за своєю будовою і можна 

розрізнити окремі клітини з великими ядрами, то таку залозу 

можна використовувати для приготування препарату політенних 

хромосом. У випадку, коли залоза має неоднорідну структуру з 

більш прозорими ділянками без клітин з чіткою морфологією, 

вона не може бути використана для цієї мети. 

 

Завдання:  

1) Роздивитися та замалювати загальний вид личинок 

різної статі. 
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2) Навчитися виділяти слинні залози. Замалювати 

найвдаліший випадок виділених слинних залоз. 

 

Контрольні запитання: 

1.  Поширення політенних хромосом у природі. 

2.  Політенні хромосоми в тканинах D. melanogaster. 

3.  Правила препарування слинних залоз дрозофіли. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. 2 

 

Структура політенних хромосом 

 

Мета заняття:  

1. Засвоїти методику приготування тимчасових 

ацеторсеїнових препаратів політенних хромосом слинних залоз. 

2. Ознайомитись з особливостями будови політенних 

хромосом слинних залоз двох видів дрозофіл.  

 

Кожна політенна хромосома являє собою результат 

соматичної кон’югації гомологічних хромосом, тому клітини з 

політенними хромосомами містять їх гаплоїдний набір. Також 

однією з особливостей політенних хромосом дрозофіли є 
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об’єднання всіх прицентромерних районів в єдину систему, що 

має назву хромоцентру. У- хромосому на препараті політенних 

хромосом розрізнити не можна, оскільки вона повністю 

гетерохроматизована та входить до складу хромоцентру. Кожна 

хромосома в поперек свого тіла має темні та світлі смуги - диски 

та міждискові райони, при чому кожна ділянка хромосоми 

характеризується чіткою та строго постійною для даного виду 

послідовністю розташування дисків та міждискових проміжків. 

Основною цитологічною відмінністю між диском та міждиском 

є ступінь їх компактизації. Міждиски являють собою більш 

деспіралізовану ділянку хромосоми, а диски - систему тісно 

скон’югованих хромомерних районів окремих хромонем. 

Збереження постійного паттерну чергування дисків та 

міждискових проміжків є можливим тільки за чіткої 

специфічності кон’югації ідентичних районів окремих 

хромонем. Ця особливість покладена в основу маркування 

окремих районів хромосом та локалізації генетичних факторів у 

певних хромосомних локусах. Загальна кількість дисків в 

хромосомному наборі D. melanogaster, за даними різних авторів, 

складає до 5000 елементів.  

Ще однією особливістю політенних хромосом, пов’язаною 

із експресією генів, є потовщення деяких дисків з утворенням 
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структур, які були названі пуфами. Розрізняють ДНКові та 

РНКові пуфи. ДНКові пуфи утворюються в наслідок 

ампліфікації ДНК і виглядають як темні (за умови пофарбування 

хроматину) компактизовані потовщення хромосоми. РНКові 

характеризуються подібною морфологією але виглядають як 

максимально декомпактизовані ділянки. Особливості будови 

політенних хромосом лягли в основу створення цитологічних 

карт. Цитологічна карта являє собою зображення політенних 

хромосом, маркованих по довжині дисками та міждисковими 

ділянками. Всі політенні хромосоми D. melanogaster поділені на 

102 ділянки, які позначаються арабськими цифрами, а кожна 

ділянка в свою чергу поділена на більш дрібні частини 

(субділянки), які позначаються великими літерами латинського 

алфавіту. Розміри та межі цих ділянок визначаються 

цитологічними маркерами, тобто чіткими дисками. В межах 

кожної субділянки може міститися декілька дисків зазвичай не 

більше 10, кожен з яких також нумерується арабськими 

цифрами. Х-хромосома має 20 ділянок (з першої по двадцяту). 

Друга хромосома підрозділяється на 40 субділянок - 20 у лівому 

та 20 у правому плечах (з 21 по 60). Третя хромосома, як і друга 

містить 40 субділянок, по 20 в лівому та правому плечі (з 61 по 

100). Четверта, мікро хромосома, підрозділяється на дві 
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субділянки 101 та 102. Таким чином позначення 18А2 означає 

другий диск субрайону А Х-хромосоми. 

 

 

Рис. 4. 3. Цитологічна карта ділянки Х хромосоми: фотографія з 
електронного мікроскопу (зверху), малюнок відповідної ділянки 

(знизу). 

 

Методика приготування тимчасових препаратів політенних 

хромосом. 
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Після виділення слинних залоз, методика якого описана 

в лабораторній роботі № 3. 1, за допомогою препарувальної 

голки їх переносять у краплю лактоорсеїна, який приготовлений 

на молочній кислоті, або ацеторсеїна, який готують на оцтовій 

кислоті (методику приготування див. лабораторну роботу 

№3.3.), та залишають на півгодини або більше, якщо цього 

потребуватиметься для кращої візуалізації хромосом. Під час 

цього відбувається фіксація та фарбування матеріалу. Після 

цього залози переносять у краплю 45% оцтової кислоти на 

предметному склі для подальшої фіксації препарату та відмивки 

фарби. Витримують протягом 5 хвилин, далі за допомогою 

фільтрувального паперу залишки кислоти видаляють та 

наносять невелику кількість свіжої. Залози обережно 

накривають покривним скельцем та проводять наступні 

маніпуляції:  

- за допомогою фільтрувального паперу надлишок 

кислоти видаляється до такого ступеня, щоб покривне 

скельце щільно розташовувалося на предметному склі; 

- препарат накривають зверху смугою фільтрувального 

паперу; 

- обережно проводять натискування ручкою 

препарувальної голки круговими рухами в місці, де 
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розташована слинна залоза. Натискування повинно бути 

направлене перпендикулярно до об’єкту та тривати не 

менше 1 хвилини.  

Після цього препарат можна аналізувати за допомогою 

світлового мікроскопу.  

 

Завдання: 

1) Приготувати тимчасовий препарат політенних хромосом, 

пофарбованих лактоорсеїном. 

2) Замалювати фрагмент політенної хромосоми, який 

вдається ідентифікувати на конкретному препараті. 

 

Контрольні запитання: 

1. Поняття про цитологічні карти та правила позначення 

політенних хромосом у дрозофіли. 

2. Правила приготування тимчасових лактоорсеїнових препаратів 

політенних хромосом. 

3. Порівняльний аналіз політенних хромосом видів D. melanogaster 

та D. virilis. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. 3 
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Політенні хромосоми Chironomus 

 
 

Мета заняття:  

1. Засвоїти методику приготування тимчасових 

ацеторсеїнових препаратів політенних хромосом слинних залоз 

Chironomus. 

2. Ознайомитись з особливостями будови політенних 

хромосом слинних залоз хірономід.  

 

Хірономіди – численна, екологічно різноманітна група 

двокрилих комах. Нараховується велика кількість водойм, де 

розвиваються хірономіди різних видів. В швидких струмках 

хірономіди закріплюються на внутрішній стороні великого 

каміння або в скупченнях коренів водних рослин, в глибоких 

озерах вони знаходяться в мулі. Представники цього роду 

можуть заселити залиту водою лісну канаву з листям, що гниє, і 

встигнути закінчити розвиток до її висихання. Тому не можна 

запропонувати єдиний та універсальний спосіб відбору проб 

личинок хірономід. В кожній конкретній ситуації доводиться 

користуватися то підсакою, то драгою, то металевим ситом, 

пересіваючи великі кількості мулу, то розбирати скупчення 
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коренів за допомогою пінцету. Дуже важливо, не зволікаючи, 

відразу зафіксувати зловлених личинок (найкраще для 

дослідження підходять личинки 4-го віку). Якщо процес лову 

довготривалий, то необхідно фіксувати личинок в декілька 

етапів. Це викликано жорсткими вимогами личинок хірономід 

до стану оточуючого середовища. Відома залежність стану 

хромосом від температури утримання личинок безпосередньо 

перед фіксацією. Перед фіксацією обов’язково необхідно 

видалити залишки вологи на личинках за допомогою 

фільтрувального паперу, після чого личинок розміщують в 

розчині Карнуа (льодяна оцтова кислота : спирт, 1:1). 

Зафіксований матеріал зберігають у холодильнику. 

Фарбування хромосом хірономід здійснюють 

ацеторсеїном. Для отримання робочого розчину фарби суміш 40 

см3 льодяної оцтової кислоти та 60 см3 дистильованої води 

доводять до кипіння, потім поступово додають туди 2 г сухого 

орсеїну. Реакція дуже бурхлива, необхідна обережність. 

Отриманий розчин кип’ятять 5 хв, потім фільтрують за 

допомогою скляного фільтра в посудину темного скла.  

До роду Chirоmоnus входять більше 100 видів. Типовий 

представник роду має три пари мета- або субметацентричних 
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хромосом, майже однакової довжини, та одну пару 

акроцентриків менших розмірів. 

У каріотипах особин роду Chirоmоnus встановлені 

перебудови хромосом (за рахунок теломерно – центромерних Т 

– Ц транслокацій). Деякі види з 2n = 6 виникли від видів з 2n = 8 

шляхом тандемного приєднання малої акроцентричної 

хромосоми до однієї з великих. Низка видів характеризується 

інверсійним поліморфізмом, деякі мають В-хромосоми. У 

більшості видів хірономід відсутня різниця між статевими 

хромосомами, але існують і виключення. Інколи в родині 

зустрічаються триплоїдні популяції з 3n = 9. 

 

Методика приготування тимчасових препаратів політенних 

хромосом хірономід. 

Загалом, політенні хромосоми характерні багатьом 

тканинам хірономід, але для досліджень краще 

використовувати слинні залози. Велика видова 

різноманіттність хірономід визначає широку мінливість 

морфології та локалізації слинних залоз. Зазвичай слинні 

залози складаються із декількох долей та розташовуються в 

районі 2-3 грудного сегмента. В краплі фізіологічного 

розчину знімають зовнішні покриви у визначеному місці, 
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дістають залози та поміщають їх в краплю барвника. 

Ефективність фарбування можна визначити емпірично, але, 

як правило, за 15-20 хв нормально фіксований матеріал 

профарбовується достатньо для проведення мікроскопії. 

Пофарбовані залози переносять в краплю 60% молочної 

кислоти. Перед роздавленням залози можна промацерувати під 

невеликим збільшенням бінокуляра за допомогою голок. 

Покривне скло накривають фільтром, після чого злегка 

притискають. Якщо притиснути надто сильно, можна порушити 

цілісність хромосом та фрагментувати їх. Виготовивши 

тимчасові препарати, можна перейти до мікроскопування. 

 

Завдання: 

1. Приготувати препарати політенних хромосом. 

Оцінити мінливість структури політенних 

хромосом у досліджуваних особин.  

 

Контрольні запитання: 

1. Правила збору личинок хірономід. 
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2. Опишіть послідовність подій при приготуванні препаратів 

політенних хромосом хірономід. 

3. Опишіть ознаки, за якими можна оцінити мінливість структури 

політенних хромосом у різних особин. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. 4. 

 

Приготування постійних препаратів політенних 

хромосом D.virilis та D.melanogaster 

 

Мета заняття: навчитися готувати та аналізувати постійні 

препарати політенних хромосом D.virilis та D.melanogaster 

 

Після видалення слинних залоз, як було описано в 

лабораторній роботі № 3. 1, за допомогою препарувальної голки 

їх поміщають у краплю 45% оцтової кислоти та залишають на 

дві хвилини. Далі їх переносять на чисте скло у краплю 

фіксатора, який складається з 1 частини 86% молочної кислоти, 

2 частин води та 3 частин льодяної оцтової кислоти. Через дві 

хвилини залози обережно накривають покривним скельцем та 

проводять наступні маніпуляції:  
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- за допомогою фільтрувального паперу видаляють 

надлишок кислоти; 

- препарат накривають зверху смугою фільтрувального 

паперу; 

- проводять сильне натискування круговими рухами в 

місці, де розташована слинна залоза. Натискання 

повинно бути направлене перпендикулярно до об’єкту та 

тривати не менше 1 хвилини.  

На деякий час препарати залишають при кімнатній температурі, 

після чого обережно занурюють скельця у рідкий азот до 

повного заморожування препарату. Швидко знімають покривне 

скельце за допомогою скальпеля або леза бритви та занурюють 

скло у охолоджений 96% етиловий спирт. Залишають на 10 

хвилин, а потім висушують на повітрі. Постійні препарати 

можна аналізувати за допомогою світлового мікроскопа 

незабарвленими, або після забарвлення 0,1% розчином Гімза.  

 

Завдання:  

1. Приготувати препарати політенних хромосом D.virilis та 

D.melanogaster. 

2. Провести аналіз не пофарбованих та пофарбованих розчином 

Гімза препаратів. 
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Контрольні запитання: 

1. Викладіть методику приготування постійних препаратів 

політенних хромосом. 

2. Наведіть методику виділення слинних залоз у личинки 

дрозофіли. 

3. Дайте порівняльну характеристику препаратів 

політенних хромосом, пофарбованих ацеторсеїном, барвником 

Гімза та не пофарбованих.  

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. 5 

 

Визначення цитологічного розташування окремих генів в 

політенних хромосомах за допомогою гібридизації in situ 

 

Мета заняття: 

1) Ознайомитися з методикою гібридизації in situ на 

політенних хромосомах дрозофілід. 

2) Проводити аналіз препаратів політенних хромосом 

дрозофілід на наявність досліджуваної послідовності 

ДНК. 
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Метод гібридизації in situ є методом, за допомогою якого 

визначають розташування конкретних послідовностей ДНК на 

цитологічній карті. Першим етапом для локалізації генів є 

створення ДНК-зонду – послідовності ДНК, міченої такими 

молекулами, розташування яких можна певним чином 

детектувати (біотин з приєднанням до нього окремих ферментів 

або флуоресцентної мітки). 

Для мічення ДНК фрагмента використовують низку 

методів, найпоширенішим з яких є метод нік-трансляції. Для 

напрацювання зонду готують реакційну суміш, яка містить 500 

нг ДНК фрагмента гена, нуклеотидна послідовність якого 

відома, 0,025М Тріс-НСl (рН 7,8), 0,01М сульфату магнію, 0,1 

мМ DTT (дитіотрейтол), 2 мкг/мл бичачого сироваткового 

альбуміну, суміш немічених нуклеозидтрифосфатів (dGTP, 

dCTP, dTTP) та міченого bio-16-dATP з концентрацією 10 мM. У 

реакції використовують 0,4 одиниці активності ДНК-полімерази 

І, 1 мкг/мл ДНКази І. Реакцію проводять 40 хвилин при 

кімнатній температурі, а потім зупиняють додаванням 25 мкл 

0,05 М ЕДТА. Нік-трансльовану ДНК осаджують 96% етиловим 

спиртом у присутності тРНК (1 мкг/мкл) і 0,3 М ацетату натрію 

(рН 5,2) при -20°С протягом декількох годин. Після 

центрифугування на 12 тисяч обертів протягом 10 хвилин та 
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висушування осаду, його розчиняють у 75 мл гібридизаційного 

буфера (100 мкл 20хSSC (цитратний буфер), 200 мкл 50% 

декстран сульфата, 500 мкл формаміда, 80 мкл 5мг/мл ДНК 

сперми лосося, довести dH2O до 1000 мкл) і зберігають при -20 

оС.  

Гібридизацію in situ починають з денатурації біотин-

мічених зондів та препаратів хромосом. Для цього препарати 

хромосом розміщують в скляному контейнері, який знаходиться 

у водяній бані, нагрітій до 70-72оС, та містить 2хSSC (в 100 мл 

дистильованої води: NaCl 17,5 г, цитрат-Na 10,8 г, рH=7.0 

(доводиться додаванням NaOH або NaCl), та залишають на 30 

хвилин. Після теплової денатурації препарати в контейнері 

охолоджують до кімнатної температури. Зонди, мічені біотином, 

денатурують при 65оС протягом 5 хвилин, після чого поміщають 

у льодяну баню. 

Готують 1М розчин NaOH в 2хSSC та заливають ним 

охолоджені препарати хромосом виключно на 3 хвилини. Після 

проведення лужної денатурації луг зливають, для дегідратації 

хромосом двічі заливають 70% етанол у контейнер з 

препаратами (інкубація по 10 хвилин), далі одноразово – 96% 

етанол також на 10 хвилин. Спирт зливають, і препарати 

висушують на повітрі. На кожний відібраний відбиток слинних 
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залоз наносять 2-3 мкл денатурованого біотин-міченого зонду та 

накривають покривним склом. Препарати розміщують у 

вологому контейнері, який попередньо був прогрітий до 

температури 37оС. Гібридизацію проводять 20 годин при 

температурі 37оС.  

Після гібридизації покривні скельця відмивають від 

препаратів в теплому розчині 2хSSC, препарати розміщують в 

контейнері з 2хSSC, інкубують протягом 10 хвилин при 

температурі 37оС. З інтервалом в 10 хвилин два рази заміняють 

розчин 2хSSC в контейнері, кожного разу інкубацію проводять 

при 37оС. Далі продовжують інкубацію при кімнатній 

температурі в розчині 1хPBS (фосфатний буфер) (в 100мл 

дистильованої води: 450мл/г КН2РО4, Na2HPO-1,25г., NaCl 9,5 

г.), також 3 рази по 10 хвилин.  

Для детекції прогібридизованих ділянок готують 

розчин Veсtastain ABC kit, Elite standart („Vector Lab”), 

змішуючи у мікропробірці по 15 мкл компонентів А та В з 1,25 

мл 4% розчину бичачого сироваткового альбуміну в 50 мМ 

Трис-HCl, pH 7,6. На препарат з хромосомами наносять 75 мкл 

розчину, накривають іншим препаратом, розміщують у 

вологому контейнері і інкубують протягом 30 хвилин при 37оС. 
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Після інкубації скельця розділяють, поміщають у контейнер з 

розчином 1хPBS на 10 хвилин, замінюють розчин на свіжий 2 

рази з інтервалом в 10 хвилин.  

Для проявлення гібридизованої ДНК готують свіжий 

розчин 0,7 мкг/мл діамінобензидину (ДАБ) в 0,05 М Трис-HCl 

(pH 7,6). Перед нанесенням на препарати до 1,5 мл розчину ДАБ 

додають 10 мкл 30% перекису водню. Наносять 75 мкл розчину 

ДАБ на препарат, накривають іншим препаратом, розміщають у 

вологому контейнері та інкубують протягом 60 хвилин при 

37оС. Препарати хромосом відмивають, витримуючи їх у 

контейнері з розчином 1хPBS протягом 5 хвилин. Далі розчин 

зливають, і в контейнер наливають дистильовану воду. Після 

відмивки препарати висушують на повітрі. Хромосоми 

забарвлюють 4% розчином Гімза в 0,5хPBS протягом 1 хвилини, 

і аналізують у світловому мікроскопі з імерсією. 

 

Завдання: 

1. Взяти участь у проведенні гібридизації in situ. 

2. Проаналізувати отримані препарати політенних 

хромосом дрозофілід на наявність досліджуваної послідовності 

ДНК. 
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Контрольні запитання: 

1. Опишіть принцип методу гібридизації політенних хромосом 

з ДНК-зондами. 

2. Правила пошуку заданих послідовностей в суміші 

нуклеїнових кислот. 

3. Зонди та правила їх застосування в експериментах. 
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Розділ 4. Молекулярні методи в генетиці дрозофіли  

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. 1. 

 

Виділення геномної ДНК з Drosophila melanogaster методом 

висолювання 

 

Мета роботи полягає в ознайомленні з принципами та 

методами виділення геномної ДНК, опануванні методики 

виділення геномної ДНК з D. melanogaster. 

Обладнання та матеріали: автоматичні піпетки, 

мікропробірки на 1,5 мкл, термостат, центрифуга, морилка, 

фарфорові ступки, рідкий азот, розчин для лізису, 10% SDS, 5М 

NaCl, хлороформ, ізопропанол, 96% етиловий спирт, 

дистильована вода, живі особини D. melanogaster. 

 

ДНК у клітинах еукаріотів знаходиться більшою 

частиною в ядрі, інша частина - у мітохондріях та хлоропластах. 

ДНК, виділена з клітин D. melanogaster має ядерне або 

мітохондріальне походження. Певна частина ДНК може 

належати геномам ендосимбіонтів, паразитів, а також бактерій 

та вірусів, що здатні інфікувати Drosophila. 
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ДНК  являє собою довгі полінуклеотидні ланцюги, які 

з’єднані попарно у вигляді подвійної спіралі. У клітині вона 

існує у стані білково-нуклеїнових комплексів, до складу яких 

входять гістони та негістонові білки. Крім того, важливою 

характеристикою ДНК є здатність до надспіралізації. За рахунок 

цієї здатності та можливості утворення комплексів з білками 

відбувається компактизація ДНК. 

На сьогоднішній день існують методи виділення ДНК з 

будь-якого організму - від мікроскопічного до значного за 

розміром, із різних тканин та рідин тіла, з культур тканин та 

організмів тощо. 

Виділення ДНК з будь-якого джерела включає низку 

основних етапів: 

1. Руйнування клітин, яке може здійснюватись двома 

шляхами – їх лізисом (наприклад, з використанням 

лізисних розчинів) чи їх механічним пошкодженням 

(наприклад, з використанням рідкого азоту). 

2. Усунення ліпідів мембран, яке відбувається за 

допомогою додавання детергенту (наприклад, додецил 

сульфат натрію - SDS). 
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3. Вилучення білків, яке може проводитися багатьма 

способами. Одними з найпоширеніших є додавання 

фенолу чи хлороформу. 

4. Осадження ДНК за допомогою етилового чи 

ізопропілового спирту. 

 Крім того, дуже важливою процедурою є додавання 

хелатуючого агента на перших етапах виділення ДНК. Таким 

агентом є етилендіамінтетраацетат (ЕДТА), який утворює 

хелатні комплекси з іонами двовалентних металів. Це 

призводить до інгібування нуклеаз і запобігає розщепленню 

ними ДНК. 

На сьогодні у лабораторіях є популярною практика 

використання готових наборів (кітів) для виділення ДНК. Кіти є 

надзвичайно зручними у застосуванні, виділення за їх 

допомогою займає небагато часу та дає високий вихід 

нуклеїнової кислоти, проте коштують вони досить дорого. 

Принцип дії більшості кітів заснований на зв’язуванні ДНК з 

сорбентом чи мембраною колонки та подальшим очищенням 

ДНК від домішок. Попереднім етапом зазвичай є лізис клітин та 

денатурація білків, які зв’язані з ДНК. Останній етап – елюція 

ДНК із сорбенту чи мембрани колонки. 
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Виділення геномної ДНК D. melanogaster методом 

висолювання. 

Виділення можна здійснити протягом 2 днів у декілька 

етапів.  

Першим етапом є подрібнення тканин мух, яке 

проводять у ступці з додаванням рідкого азоту. Рідкий азот 

заморожує тканини мухи, що дає змогу добре подрібнити 

частини тканини та мембранні структури. Для процедури 

потрібно брати ще живих мух, або мух, які зберігаються у 

спирті.. У мертвих мух активно працюють нуклеази, які 

розщеплюють ДНК, а отже зменшують її вихід. У випадку 

виділенням ДНК із спиртованого матеріалу зразок спочатку 

потрібно позбавити спирту. 

Другий етап – лізис та усунення ліпідів мембран. На 

даному етапі використовують розчини для лізису (до їх складу 

обов’язково входять ЕДТА та SDS). Для покращення результату 

лізису додають протеїназу К, яка розщеплює білки. Розчин 

інкубують у термостаті протягом ночі на 37 0С.  

Після інкубації проба обов’язково центрифугується для 

видалення фрагментів хітинового покриву комах та залишків 

крил. При цьому розчин залишається яскраво-помаранчевого чи 

червоного кольору через залишок у ньому пігментів очей 
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плодової мушки (окрім випадків виділення ДНК із мутантів 

white). Пробу від пігментів потрібно буде очистити. 

Третій етап – це висолювання білків, які зв’язані з ДНК. 

Процедуру проводять за допомогою NaCl. При цьому дуже 

важливою є концентрація NaCl, яка на цьому етапі роботи 

повинна становити 1М. Саме за такої концентрації солі частина 

білків випадає у осад та може бути вилучена центрифугуванням. 

Проте NaCl не висолює пігменти фасеток. Очищення від них та 

залишків білків (що є обов’язковим для подальшого 

використання ДНК) відбувається за допомогою хлороформу. 

Після його додавання та центрифугування формується система з 

двох фаз – водної та органічної. У водному розчині знаходяться 

нуклеїнові кислоти та полісахариди, білки – на межі двох фаз.  

Четвертий етап полягає в осадженні ДНК ізопропанолом 

або етанолом. Після його додавання ДНК осаджується у вигляді 

білих ниток. Після центрифугування утворюється прозорий 

білуватий осад. Його промивають етиловим спиртом для 

видалення солей та інших низькомолекулярних речовин.  

П’ятий етап – висушування осаду ДНК. Етап важливий, 

тому що осад повинен бути сухим, але не пересушеним. Якщо 

осад просушили недостатньо, то в ньому будуть залишки 

спирту, який може інгібувати проходження ПЛР. Далі осад 
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розчиняють у ТЕ-буфері (10 мМ Тріс-НС1, 0,1 мМ ЕДТА) чи 

дистильованій воді. 

ДНК у розчині можна певний час зберігати при 

температурі -200С. 

 

Хід роботи: 

День 1-й. 

1. Помістити 10 мг (10-12 штук) мух виду D. melanogaster в 

морилку. 

2. Коли мухи знерухомляться, приблизно через 30 секунд 

перемістити мух з морилки у фарфорову ступку, в яку 

відразу ж додати рідкий азот. Розтерти вміст ступки до 

порошкоподібного стану.  

3. Додати у ступку 500 мкл буферу для лізису (10 мМ Tris 

рН=7.6, 0,15 М NaCl, 10 мМ EДТА). При цьому вміст 

ступки замерзає. 

4. Після того, як розчин для лізису розмерзнеться, вміст 

ступки перелити у мікропробірку.  

5. Заміряти об’єм розчину у мікропробірці та додати до нього 

додецил сульфат натрію (SDS) до 1% (якщо стоковий 

розчин 10%, то додати 1/10 об’єму). 

6. Мікропробірку перемістити у термостат на ніч на 370С. 
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День 2-й. 

1. Вийняти мікропробірку з термостату та центрифугувати 1 

хвилину при 10 000 обертів. 

2. Обережно (!) перелити супернатант в іншу мікропробірку.  

3. Заміряти об’єм супернатанту і додати 1/5 від виміряного 

об’єму 5М NaCl. 

4. Центрифугувати 1 хвилину при 10 000 обертів. 

5. Обережно (!) перелити супернатант в іншу мікропробірку і 

точно заміряти об’єм супернатанту.  

6. До супернатанту додати рівний об’єм хлороформу. 

7. Центрифугувати 2 хвилини на 10 000 обертів. 

8. Відібрати рідину над розподілом фаз, не зачіпаючи білий шар.  

9. Додати рівний об’єм ізопропанола. ДНК осаджується у 

вигляді білих ниток. 

10. Центрифугувати 5 хвилин при 8 000 обертів. 

11. Супернатант вилити. Утворений білуватий осад – ДНК. 

 12. Промити осад 96% етиловим спиртом.  

13. Висушити осад у термостаті до сухого стану, але не 

пересушити його. 

14. Розчинити осад у 100 мкл дистильованої води. 

15. Перемістити розчинену ДНК у морозильну камеру на -200С 

для подальшого зберігання. 



 

 

120 

 

Контрольні запитання. 

1. Що таке ДНК? Де і у якій формі вона знаходиться у 

клітинах? 

2. Охарактеризувати принципи та етапи виділення ДНК. 

3. Що є основою виділення ДНК за допомогою більшості 

кітів? 

4. Які недоліки та переваги виділення ДНК методом 

висолювання білків? 

5. Для чого використовують SDS? 

6. Навіщо додавати ЕДТА на перших етапах виділення? 

7. Які речовини висолюють білки? 

8. За допомогою яких речовин можна осадити ДНК? 

9. У яких умовах необхідно зберігати ДНК? 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. 2 

 

Використання рестрикційного аналізу в молекулярній 

біології  

 

Мета роботи: ознайомитися з рестрикційним аналізом 

та правилами роботи з ферментами, навчитися використовувати 

рестриктази у роботі. 
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Обладнання та матеріали: автоматичні піпетки, 

термостат на 370С, еппендорф на 0,5 мкл, геномна ДНК 

D. melanogaster, рестриктаза Aw441(ApaL1), буфер для 

рестриктази, дистильована вода. 

 

Ендонуклеази рестрикції (або рестриктази) – група 

ферментів, які каталізують реакції гідролізу фосфодиефірних 

зв’язків ДНК. При цьому, на відміну від екзонуклеаз, дані 

ферменти розщеплюють нуклеїнову кислоту не з кінця 

молекули, а з середини.  

Розрізняють 3 основних типи ендонуклеаз рестрикції: 

1. Ендонуклеази рестрикції І типу (наприклад, ЕсоК) 

розрізають двониткову молекулу ДНК у довільній точці 

недалеко від сайту впізнавання, та саме місце розрізу не є 

специфічним. 

2. Ендонуклеази рестрикції ІІ типу (наприклад, EcoRI) 

розрізають подвійну спіраль ДНК у певній фіксованій точці у 

межах сайту впізнавання. Вони впізнають паліндромні 

послідовності. 

3. Ендонуклеази рестрикції ІІІ типу (проміжного) розрізають 

двониткову ДНК на відстані в певну кількість нуклеотидів 
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від сайту впізнавання (можуть розрізати ДНК у декількох 

точках). Вони впізнають асиметричні сайти. 

Рестриктази виділяють з клітин бактерій. Для бактерій 

це природні ферменти, які входять в систему рестрикції-

модифікації. На сьогоднішній день відомо близько 3 500 

рестриктаз та введено їх загальноприйняту номенклатуру, яка 

базується на наступних правилах: 

- першою записують назву роду та виду мікроорганізму, з 

якого вона виділена, та позначають її латинськими літерами 

(наприклад, Escherichia coli – Eco); 

- після цього записують назву штаму (EcoR); 

- якщо штам містить декілька систем рестрикції-

модифікації, то вони позначаються латинськими цифрами 

(BstEN I, BstEN ІІ). 

В молекулярній біології широко застосовують 

переважно рестриктази ІІ типу. Вони проявляють високу 

специфічність і розрізають ДНК лише у певному місці. У 

більшості випадків сайти впізнавання даних ферментів є 

паліндромами, що дає змогу робити симетричні розриви на двох 

ланцюгах ДНК та утворювати «тупі» кінці. Проте можливий 

варіант утворення і «липких» кінців. Фрагменти ДНК, які 

утворюються в ході реакції, мають на 3’-кінці гідроксильні 
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групи, а на 5’-кінці - залишки фосфорної кислоти. Ще однією 

властивістю рестриктаз є їх здатність модифікувати власну 

субстратну специфічність. Знижена субстратна специфічність, 

тобто здатність розщеплювати ДНК у місцях, що відрізняються 

від канонічного сайту рестрикції, проявляється за певних умов, 

а саме при використанні надлишку ферменту, зміни рН та іонної 

сили інкубаційного середовища, заміни іонів Mg2+ на інші 

двовалентні іони тощо. 

Процесс розщеплення ДНК рестриктазами та 

специфічність впізнавання відповідних сайтів чутливі до таких 

умов як склад буферу, в якому проводять реакцію, температура, 

тривалість реакції тощо. Найчастіше необхідна інформація щодо 

умов проведення може бути знайдена у каталогах фірми-

виробника рестриктази. Сам фермент часто продається разом зі 

спеціальним буфером, склад якого відповідає необхідним для 

роботи фермента умовам. До складу буферу для рестриктази 

обов’язково входять іони Mg2+, а також солі інших металів 

(найчастіше KCl або NaCl), тріс-НCl, який забезпечує 

підтримання оптимального значення рН, бичачий сироватковий 

альбумін та сульфгідрильні агенти – 2-меркаптоетанол чи 

дитіотрейтол, які необхідні для стабілізації рестриктаз. 

Найчастіше використовують п’ять стандартних типів буферів 
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для рестриктаз, які відрізняються концентраціями солей KCl або 

NaCl. Рестриктази поставляють виробники у вигляді 

концентрованих розчинів і зберігати їх належить при 

температурі -200С . 

За одиницю активності рестриктаз приймають кількість 

ферменту, яка необхідна для повного розщеплення протягом 

однієї години 1 мкг ДНК при оптимальній температурі у 

оптимальному реакційному буфері. Активність ферменту 

вказується його виробником. Крім того, на неї впливають 

забрудненість препарату ДНК, рівень її метилювання та 

специфічність ферменту. 

Реакцію рестрикції у типовому випадку проводять у 

об’ємі 20 мкл. До складу входять 0,1-1 мкг ДНК у воді чи ТЕ-

буфері, 2 мкл 10х буферу для рестриктази, 1-5 од.акт на 1 мкг 

ДНК та дистильовану воду до 20 мкл. Зазвичай реакцію 

розщеплення проводять 1-1,5 години при температурі 370С. 

Проте існують так звані термофільні рестриктази, які краще 

працюють при температурі 650С і знижують свою активність 

при температурі 370С. Реакцію зупиняють додаванням 0,05 М 

ЕДТА до кінцевої концентрації 10 мМ або охолодженням 

суміші 5 хв при температурі -200С (чи навпаки нагріванням 10 

хв при температурі 650С). Якщо ДНК, яка оброблена 
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рестриктазами, одразу підлягає електрофорезу, то гідроліз 

зупиняється після змішування проби з буфером для внесення 

проб в гель. 

ДНК можна розщеплювати однією чи декількома 

рестриктазами, а також робити неповний ферментативний 

гідроліз. Існують два підходи до обробки ДНК декількома 

рестриктазами. Перший базується на почерговому гідролізі ДНК 

ферментами: спочатку додають одну рестриктазу, проводять 

реакцію та осаджують ДНК спиртом (для очищення від буферу 

та ферменту), потім проводять гідроліз іншою рестриктазою, 

знову додаючи буфер. У другому випадку – ДНК розщеплюють 

декількома рестриктазами одночасно. При цьому необхідно 

підібрати оптимальний для функціонування обох рестриктаз 

буфер. Фірми-виробники ферментів зазвичай вказують умови 

розщеплення ДНК декількома рестриктазами. 

 

Правила роботи з ферментами 

Як і багато інших білкових розчинів, чисті препарати 

рестриктаз руйнуються та втрачають активність при кімнатній 

температурі, тому їх необхідно зберігати при температурі не 

вище -180С, а транспортувати та використовувати у 

лабораторних умовах тільки на холоду.  
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При роботі пробірку з ферментом необхідно тримати за 

верхню частину, щоб не нагрівати фермент пальцями. Крім того, 

ферменти надзвичайно чутливі до забруднень, і для 

попередження контамінації та інактивації працювати з ними 

потрібно дуже обережно та використовувати тільки одноразовий 

пластиковий посуд.  

Строк життя (збереження активності та специфічності 

гідроліза) більшості ферментів не перевищує 1 року, тому краще 

не використовувати їх після закінчення терміну придатності, 

який вказаний виробником на упаковці. Крім того, встановлено, 

що чим менший (по відношенню до загального об’єму пробірки) 

об’єм розчину ферменту, тим швидше він окиснюється та 

псується. Через це кожного разу перед використанням ферменту 

необхідно струшувати у центрифузі краплини зі стінок пробірки 

на її дно. При необхідності розведення ферменту, це слід робити 

безпосередньо перед використанням рестриктази та виключно за 

допомогою спеціального буфера, який надається 

постачальником. У розведеному вигляді більшість ферментів 

надзвичайно погано зберігаються та втрачають свою активність 

протягом короткого періоду. 
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Хід работи: 

1. Розморозити геномну ДНК D. melanogaster та буфер для 

рестриктази. Але рестриктазу тримаємо тільки в умовах 

холоду!  

2. Помістити у мікропробірку та 20 нг-1 мкг (6 мкл) геномної 

ДНК. 

3. Додати до суміші 2 мкл буфера (10х) для рестриктази та 0,5 

мкл рестриктази Aw441(ApaL1). 

4. Суміш інкубувати у термостаті на 37 0С 1 годину. 

5. Помістити суміш на 5 хв у морозильну камеру при -20 0С. 

6. Розділити отримані фрагменти ДНК методом електрофорезу. 

  

Контрольні запитання: 

1. Які ферменти називають рестриктазами? 

2. Які ендонуклеази переважно використовують у 

молекулярній біології і з якою метою? 

3. Вказати основні правила номенклатури рестриктаз. 

4. Вказати умови проведення реакції рестрикції. 

5. Що таке одиниця активності рестриктази? 

6. Вказати основні правила роботи з рестриктазами. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4.3 

 

Электрофорез нуклеїнових кислот у агарозному гелі 

 

Мета роботи: ознайомитись з методом електрофорезу у 

агарозному гелі, навчитися розділяти методом електрофорезу 

молекули геномної ДНК та їх фрагменти після рестрикції. 

 Обладнання і матеріали: апарат для електрофорезу, 

джерело струму, гребінка, трансілюмінатор, мікрохвильова піч, 

автоматичні піпетки, терези, буфер 10хТВЕ, агароза, геномна 

ДНК D. melanogaster, ДНК D. melanogaster після рестрикції, 

маркер молекулярної ваги, бромід етидію.  

 

Електрофорез – це процес переміщення заряджених 

часток до аноду чи катоду (в залежності від знаку їх заряду) під 

дією електричного поля. Даний процес широко 

використовується в хімії, біології та медицині.  

Електрофорез в агарозному гелі – один з 

найефективніших аналітичних методів виявлення, 

фракціонування та очищення нуклеїнових кислот. Метод 

базується на здатності до переміщення нуклеїнових кислот у 

гелі під дією електричного струму, який проходить крізь буфер і 
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сам гель. Нуклеїнові кислоти мають у водному розчині 

негативний заряд за рахунок наявності залишків фосфорної 

кислоти, які здатні до електролітичної дисоціації. Під дією 

електричного поля вони рухаються до анода. Цей рух 

відбувається в агарозному гелі, який формує просторову сітку, 

яка знижує швидкість проходження молекул. Молекули 

рухаються з різною швидкістю, залежно від їх розмірів та 

конформації. Тому поступово зразок розподіляється на фракції 

однакових за розміром та конформацією молекул, які мігрують з 

однаковою швидкістю. 

Рух макромолекул під час електрофорезу визначається 

низкою чинників: 

1. Розміром молекул. Довгі молекули, які мають велику 

молекулярну масу, рухаються повільніше, ніж молекули з 

меншою молекулярною масою. 

2. Конформацією молекул. Кільцеві та лінійні молекули одного 

розміру рухаються з різною швидкістю під час електрофорезу: 

кільцеві молекули легше проходять крізь пори агарозного гелю. 

Те саме стосується і однониткових молекул – вони рухаються 

трохи швидше за двониткові (приблизно на 10%) за рахунок 

менш жорсткої структури. Впливає на швидкість руху і рівень 

суперспіралізації макромолекул. 
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3. Концентрацією агарози. Агароза – один з двох полісахаридів, 

які входять до складу агару  (інший полісахарид – агаропектин). 

Агарозний гель утворюється шляхом зв’язування у просторову 

сітку пучків ниток агарози за рахунок формування водневих 

зв’язків між ними. Розміри пор гелю зменшуються зі зростанням 

концентрації агарози. Найчастіше використовується 1% 

агарозний гель. Проте для фракціонування ДНК різного розміру 

можна використовувати гелі з різною концентрацією агарози. 

4. Напруженістю електричного поля. Збільшення напруги 

електричного поля призводить до зростання рухливості 

молекул, проте це може супроводжуватись зниження 

ефективності їх розділення. При високій напруженості великі 

молекули проштовхуються через пори гелю незалежно від їх 

молекулярної маси. Оптимальна величина напруженості поля 

визначається геометрією камери і коливається у межах 3-10 

В/см.  

Найчастіше використовують горизонтальний гель-

електрофорез, де пластинка гелю займає горизонтальне 

положення. Важливо те, що використання пластинок гелю дає 

змогу одночасно розділяти в одному гелі десятки зразків. 

Агарозу для приготування гелю розчиняють у буфері для 

електрофорезу. Вона плавиться при температурі 84-960С, а 



 

 

131 

 

застигає, утворюючи гель, при температурі 36-420С. Перед 

заливанням гель охолоджують до 45-500С. Після застигання 

його можна знову розплавити. Лунки для зразків формують за 

допомогою спеціальної гребінки, поміщаючи її у ємність для 

гелю перед його застиганням.  

Перед внесенням зразків ДНК у лунки гелю їх змішують 

зі спеціальним буфером. До його складу входять сполуки, які 

збільшують густину зразка (сахароза) та полегшують внесення 

ДНК у лунку, ЕДТА для інгібування нуклеаз та барвник. 

Присутність барвника полегшує внесення в лунку зразка та дає 

уяву про місцезнаходження проби в гелі у даний момент часу, 

проте може перешкоджати спостереженню фрагментів під 

ультрафіолетом. Найчастіше використовують бромфеноловий 

синій та ксиленціанол FF (жовтого кольору), які у електричному 

полі рухаються до анода. У 1% агарозному гелі бромфеноловий 

синій рухається разом з фрагментами ДНК розміром 300 п.н., 

тоді як ксиленціанол FF -  з фрагментами розміром 4000 п.н.  

Для візуалізації фрагментів ДНК у гелі використовують 

бромід етидію, який здатний інтеркалювати у ДНК. ДНК 

виявляють за флуоресценцією броміду етидію, який включився 

у молекулу (довжина хвилі 590 нм), при освітлені гелю 

ультрафіолетом. Бромід етидію додають безпосередньо у гель, 
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або у буфер, або у буфер та гель одночасно, або у розчин етидію 

занурюють гель після електрофорезу (при цьому робоча 

концентрація броміду повинна становити 0,5 мкг/мл). 

 

Хід роботи. 

1. Приготувати буфер 0,5хТВЕ: стоковий буфер 10хТВЕ 

(на 1л стокового буферу – Tris 108 г, Н3ВО3 55 г, 0,5 М ЕДТА 

(рН=8) 40 мкл, Н2О до 1 л) розвести у 20 раз. 

2. Приготувати 1% агарозу: зважити 500 мг агарози, додати 

45 мл води та 5 мл буфера 10хТВЕ; довести до кипіння у 

мікрохвильовій печі. 

3. Приготувати електрофоретичний апарат або спеціальну 

форму для заливки гелю. У форму помістити гребінку так, щоб 

її зубці знаходились перпендикулярно від дна форми на відстані 

1-2 мм. 

4. Охолодити гель до температури 40-450С та обережно 

залити його у форму товщиною 0,5-0,7 мм. 

5. Зачекати 20 хвилин до повного застигання гелю та 

витягти гребінку. Якщо форма для заливання гелю знаходиться 

окремо від електрофоретичного апарату, то перемістити гель у 

апарат. Залити електрофоретичний апарат буфером ТВЕ так, 

щоб він повністю вкрив гель. 



 

 

133 

 

6. Внести у першу лунку гелю маркер молекулярної 

ваги. На окремому планшеті змішати 5 мкл проби (геномної 

ДНК чи ДНК, обробленої рестриктазами) з 1 мкл буфера для 

внесення у гель та внести суміш у наступну лунку. Повторити 

операцію зі всіма пробами. Обов’язково записати у протокол 

послідовність проб, які вносяться у гель! 

7.  Під’єднати електроди та увімкнути джерело струму. 

Дані операції проводять згідно інструкції до приладів. 

8.  Через 20-40 хвилин вимкнути прилад та витягнути 

гель з електрофоретичного апарату, перемістити його у ванну 

для фарбування бромідом етидію та залити його цим реактивом 

на 5 хвилин. 

 

Увага! Бромід етидію – канцерогенна речовина при 

попаданні на шкіру! 

Тому працювати з ним можна тільки у гумових рукавичках! 

 

9.  Промити гель у проточній воді від надлишку броміду 

етидію та помістити його на трансілюмінатор.  

 

Увага! Без захисної кришки чи захисного скла 

трансілюмінатор не вмикати! 
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10. Провести аналіз результатів та сфотографувати 

гель.  

 

Контрольні запитання: 

1. Що таке електрофорез? 

2. Теоретичні засади методу електрофорезу 

нуклеїнових кислот у агарозному гелі. 

3. Вказати чинники, які впливають на рух 

макромолекул під час електрофорезу. 

4. Гелі з яким відсотком агарози найчастіше 

використовують у лабораторіях? 

5. Навіщо пробу ДНК змішувати з буфером перед 

нанесенням на гель? 

6. Як можна візуалізувати результати електрофорезу? 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. 4 

 

Використання полімеразної ланцюгової реакції у 

наукових дослідженнях 
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Мета роботи: ознайомитися з принципами та 

параметрами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), опанувати 

методику постановки ПЛР. 

Обладнання та матеріали: ампліфікатор, автоматичні 

піпетки, мікропробірки на 0,5 мкл, геномна ДНК 

D. melanogaster, специфічні праймери до фрагменту гену 16S 

рРНК ендосимбіотичної бактерії Wolbachia, Taq-полімераза та 

10х буфер для полімерази, розчин нуклеотидів, мінеральна олія, 

дистильована вода. 

 

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) – 

експериментальний метод молекулярної біології, який 

заснований на значному збільшенні малих концентрацій 

специфічних фрагментів ДНК, чи ДНК-ових копій РНК, у 

біологічному матеріалі in vitro. Створення даного методу стало 

однією із найбільш визначних подій у молекулярній біології за 

останні декілька десятиліть. Основні принципи використання 

праймерів та склад інгредієнтів, які входять до складу 

реакційної суміші, вперше були описані Kleppe зі співавторами 

у 1971 році. Проте тоді ще не було продемонстровано основну 

рису ПЛР – експоненційне збільшення кількості копій, 
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необхідного для подальших досліджень фрагмента вихідної 

нуклеїнової кислоти, як результату реакції. 

Принцип методу полягає у багаторазовому копіюванні 

(ампліфікації) конкретного фрагменту ДНК під час повтору 

температурних циклів. На кожному циклі ампліфікації 

синтезовані раніше ділянки нуклеїнової кислоти знову 

копіюються ДНК-полімеразою, що призводить до 

багаторазового збільшення кількості специфічних фрагментів 

нуклеїнової кислоти та значно полегшує їх подальший аналіз. 

На перших етапах використання методу після кожного циклу 

нагрівання-охолодження потрібно було знову додавати у 

реакційну суміш ДНК-полімеразу, оскільки вона швидко 

інактивувалась під дією високої температури. Процедура була 

дуже неефективною та потребувала багато часу і значної 

кількості дорогого ферменту. У 1986 році умови реакції були 

суттєво оптимізовані за рахунок використання ДНК-полімерази 

термофільних бактерій. Дані ферменти є термостабільними та 

здатні витримувати неодноразові зміни температури під час 

проведення реакції. Їх використання дозволило спростити та 

автоматизувати проведення ПЛР. У 1993 році Kary Mullis 

отримав Нобелевську премію за створення цього методу. 
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На відміну від подвоєння всієї ДНК у живих клітинах, за 

допомогою ПЛР ампліфікуються лише відносно короткі 

фрагменти ДНК. За звичайної ПЛР довжина ампліфікованих 

фрагментів ДНК не перевищує 3 000 п.н. За допомогою суміші 

різних ДНК-полімераз та за певних інших умов довжина ПЛР-

фрагмента може сягати 20-40 тисяч п.о. Процес здійснюється у 

автоматичному пристрої (ампліфікаторі, thermocycler), який 

нагріває та охолоджує пробірки за дуже короткий проміжок 

часу. 

Компоненти реакції. 

Для проведення ПЛР у найпростішому випадку 

необхідні наступні компоненти (таблиця 4.1): 

Таблиця 4.1. Компоненти ПЛР та їх оптимальні 
концентрації. 

 Концентрація 
Стоковий 

розчин 
На 100мкл 

Буфер 1х 10х 10 мкл 

MgCl2 (1-4mM) 2.5 мM 25 мM 10 мкл 

dNTP (50-200µM) 0.2 мM 10 мM 2.0 мкл 

Праймер №1 та №2 по 0.1 мкM 10 мкM по 1 мкл 

ДНК-полімераза 0.05од.акт/мкл 5од.акт/мкл 1 мкл 

Матриця    

H2O   до 100 мкл 
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1. ДНК-матриця, яка включає ділянку ДНК, яку необхідно 

ампліфікувати. Оптимальна кількість матричної ДНК для однієї 

реакції переважно коливається у межах 0,01-1 нг для плазмідної 

чи фагової і 0,1-1 мкг для геномної ДНК інших об’єктів у 

загальному об’ємі реакційної суміші 100 мкл. Більші кількості 

матриці збільшують вихід неспецифічних продуктів реакції. В 

якості матриці також можна брати вже напрацьований продукт 

ПЛР, проте ПЛР-продукт перед використанням у наступній 

реакції потрібно дуже сильно розвести (не менш як у 100 разів). 

2. Пара праймерів, які комплементарні до протилежних 

кінців різних ланцюгів потрібного фрагмента ДНК. Праймери 

грають ключову роль в утворенні продуктів реакції, 

забезпечують її специфічність та чутливість. Тому правильний 

підбір праймерів є дуже важливою умовою проведення реакції. 

Необхідну для реакції кількість праймерів можна порахувати за 

формулою: якщо у 100 мкл буде синтезовано 3 нг 500 п.н. 

продукту, то необхідна кількість праймера становить – 

m=3[нг]/(300[u/M]x 500[п.о.] x 2[ланцюги ДНК]. Діапазон 

концентрацій, який зазвичай використовується становить 0,1-0,6 

мкМ. 

3. Термостабільна ДНК-полімераза. У ПЛР 

використовують Taq-полімеразу з термофільної бактерії 
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Thermus aquaticus, Pfu-полімеразу з бактерії Pyrococcus furiosus, 

Pwo-полімеразу з бактерії Pyrococcus woesei та інші.  Найбільш 

широко використовується Taq-полімераза, оптимальна 

температура для реакції полімеризації за участю якої 

коливається у межах 72-800С. Проте даний фермент з досить 

високою частотою включає неправильні нуклеотиди (в 

середньому трохи менше, ніж одна заміна на 100-300 п.о.). Тому 

часто використовують суміш Taq:Pfu=100:1, що підвищує 

точність включення нуклеотидів. Загалом же точність роботи 

ферменту залежить як від його природи, так і від концентрації 

Mg2+, dNTP та їх збалансованості. При розрахунку кількості 

ферменту на реакцію слід враховувати те, що мала кількість 

ферменту призводить до зниження виходу продукту, а завелика 

– до появи низько- та високомолекулярних неспецифічних 

фрагментів. Переважно використовують 1-3 одиниці активності 

ферменту на 100 мкл реакційної суміші. 

4. dNTP (суміш dATP, dGTP, dTTP, dCTP). Концентрація 

кожного dNTP коливається у межах 0,05-0,5 мМ. При цьому 

дуже важливо, щоб концентрація усіх чотирьох dNTP була 

однаковою, інакше вища або нижча концентрація окремого 

нуклеотиду збільшує ймовірність його неправильних включень 
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у фрагмент. Чим менша концентрація dNTP, тим більша 

точність синтезу нових ланцюгів. 

5. Іони Mg2+, які утворюють комплекс з dNTP, який в свою 

чергу і є субстратом для полімерази. Оптимальна кількість Mg2+ 

для кожної реакції має бути підібрана емпірично, але зазвичай 

коливається у межах 0,5-5 мМ. Мала кількість іонів Mg2+ 

спричинює малий вихід продукту, а велика призводить до 

різкого збільшення неспецифічних фрагментів. 

6. Буферний розчин, який забезпечує необхідні умови 

реакції – рН, іонну силу. До складу буферу зазвичай входять 

Tris- НCl, KCl, Triton X-100. Компанії-постачальники надають 

буфер разом із полімеразою. 

 

Після внесення всіх компонентів реакції у пробірку її вміст 

покривають мінеральним маслом, щоб запобігти випаровуванню 

реакційної суміші за дії високих температур. Якщо ж 

використовують ампліфікатор з кришкою з підігрівом, то цей 

крок процедури є непотрібним. 

 

Параметри ПЛР. Під параметрами ПЛР розуміють 

температуру та час зміни температури. Зазвичай ПЛР 

відбувається за наступною схемою (рис. 4. 1): 
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1. Td=95oC, 1';  

2. 25-30 циклів:  

Td= 94oC, 10'', 

Ta= варіює (45-65 oC), 30'', 

Te= 72 oC, варіює (10''- 2'); 

3. T=72oC, 4-5'. 

1. Перший етап – це початкова денатурація матриці. 

Якщо матриця однониткова, то його можна не проводити. 

Даний етап проводять при температурі 93-95oC протягом 2-5 

хвилин. Під час даного етапу руйнуються водневі зв’язки між 

двома ланцюгами ДНК, що дає змогу у подальшому праймерам 

взаємодіяти з матрицею. 

2. Кількість циклів варіює від 25 до 45, але завелика 

їх кількість призводить до насичення реакції. Даний етап 

складається з трьох частин: денатурації, відпалу праймерів та 

елонгації. 

Td  - температуру та час денатурації обирають як 

компроміс між бажанням добре денатурувати матрицю та не 

дуже сильно її пошкодити. Зазвичай денатурацію проводять при 

температурі 93-95oC протягом 10 секунд - 1 хвилини. 

Ta – значення температури на етапі зв’язування праймера 

з матрицею. Температура відпалу праймерів зазвичай на 1-2oC 
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нижче температури їх плавлення і залежить від їх 

нуклеотидного складу. Існує залежність: вища температура 

відпалу - вища специфічність реакції. Проте занадто висока 

температура відпалу призводить до поганого зв’язування 

праймеру з матрицею, а занадто низька – до неспецифічного 

зв’язування праймеру з матрицею. 

Te – значення температури на етапі основного синтезу 

(елонгації) ДНК. Температура елонгації залежить від 

походження полімерази, і для Taq-полімерази становить 72oC. 

Тривалість етапу елонгації залежить як від типу полімерази, так 

і від довжини продукту, який синтезується. Зазвичай час 

елонгації складає одну хвилину на кожні 1000 пар нуклеотидів 

синтезованого фрагменту. 

3. Фінальна добудова фрагменту проводиться 4-10 

хвилин при 72oC. Вона дає змогу полімеразі добудувати всі 

однониткові фрагменти синтезованих молекул ДНК. 

Тривалість кожного етапу залежить також від типу 

ампліфікатора, точніше від швидкості зміни у ньому 

температури.  
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Рис. 4.1. Схема першого циклу ПЛР. 1 – денатурація матриці; 2 

– відпал праймерів; 3 – елонгація (Р – полімераза); 4 – 

закінчення першого циклу. Дві отримані молекули служать 

матрицями для наступного циклу (http://ru.wikipedia.org). 
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Підбір праймерів. При підборі праймерів бажано 

дотримуватись наступних критеріїв: 

 довжина олігонуклеотидів коливається у межах 18-25 

п.о. 

 вміст GC пар має становити 40-60%, при цьому краще, 

щоб нуклеотиди G і C були рівномірно розподілені по довжині 

праймеру; 

 слід уникати трьох нуклеотидів G і C поспіль на 3’-

кінці праймера, адже це може спричинити його неспецифічне 

зв’язування з матрицею; 

 послідовність нуклеотидів у складі праймерів не 

повинна містити повтори чи формувати шпильки; 

 праймери не повинні містити ділянки, комплементарні 

одна одній; 

 температура плавлення прямого та зворотного 

праймерів (Tm) не повинна відрізнятися більш, ніж на 50С. 

 

Хід роботи: 

1. Уважно записати протокол і кількість компонентів 

реакції у кожному еппендорфі. 
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Увага! Всі стокові та робочі розчини тримати тільки на 

холоді!!! Особливо обережно працювати з Taq-полімеразою! 

 

2. Ампліфікацію проводимо у суміші об’ємом 20 мкл. 

Приготувати робочі розчини праймерів (на 50 мкл робочого 

розчину 5 мкл 100 мкМ стокового розчину праймерів та 45 мкл 

дистильованої води) та нуклеотидів (на 50 мкл 2 мМ розчину 10 

мкл 10 мМ стокового розчину нуклеотидів та 40 мкл 

дистильованої води). Якщо концентрація геномної ДНК дуже 

велика, то необхідно розвести її дистильованою водою або ТЕ-

буфером. 

3. Варіант 1. В кожну пробірку окремо додати: 

2 мкл 10х буферу для полімерази; 

2 мкл 2 мМ суміші dNTP; 

3 мкл геномної ДНК; 

по 1 мкл прямого та зворотнього праймерів; 

0,5 мкл Taq-полімерази; 

11 мкл дистильованої води. 

Обережно працювати з реагентами, щоб запобігти контамінації 

(особливо це стосується можливого внесення геномної ДНК). 

Варіант 2. Зробити майстер-мікс суміші для ампліфікації. Для 

цього необхідно розрахувати загальну кількість компонентів 
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реакції для всіх пробірок разом (із розрахунку кількості 

компонентів на один еппендорф у Варіанті 1). Додати в один 

еппендорф загальну кількість всіх компонентів, окрім геномної 

ДНК. Отриману суміш перемішати та розкапати в еппендорфи 

по 17 мкл (необхідні 20 мкл мінус 3 мкл геномної ДНК). 

Закрити еппендорфи та, послідовно відкриваючи окремо 

кожний, внести по 3 мкл геномної ДНК. 

4. У кожний еппендорф додати мінеральну олію в 

кількості, необхідній для того, щоб вона вкрила суміш для 

ампліфікації (1-2 краплини). 

5. Перенести еппендорфи в ампліфікатор, задаючи 

необхідний режим. 

Режим для ампліфікації (для фрагменту гену 16S рРНК 

ендосимбіотичної бактерії Wolbachia): 

І етап: 940С – 4 хв; 

ІІ етап (30 циклів): 

940С – 30 с 

530С – 30 с 

720С – 30 хв 

ІІІ етап:  720С – 4 хв 
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6. Після закінчення ампліфікації еппендорфи дістати з 

ампліфікатора та перенести в холодильник (+4 0С) для 

подальшого зберігання. 

 

Контрольні запитання: 

1. Що таке ПЛР? 

2. Назвати компоненти реакційної суміші ПЛР. 

3. Які полімерази використовують у ПЛР? 

4. Назвати параметри ПЛР. 

5. Охарактеризувати схему проведення ПЛР. 

6. Як можна підвищити специфічність ПЛР? 

7. Як можна підвищити вихід продукту ПЛР? 

8. Описати правила підбору праймерів. 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. 5 

 

Очищення лінійних фрагментів ДНК 

 

Мета роботи: ознайомитися з принципами та методами 

очищення лінійних фрагментів ДНК, опанувати методики 

виділення та очищення фрагментів ДНК з гелю та ПЛР-суміші. 
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Обладнання та матеріали: автоматичні піпетки, 

мікроколонки на 1,5 мкл, термостат, центрифуга, 

електрофоретичний апарат, джерело струму, трансілюмінатор, 

мікрохвильова піч, ваги, буфер TBE для електрофорезу, 1% 

агароза, маркер молекулярної ваги, бромід етидію, набір для 

очищення фрагментів ДНК Qiagen QIAquick PCR Purification Kit 

або QIAquick Gel Extraction Kit, ПЛР-суміш. 

 

Нерідко у молекулярно-біологічних дослідженнях 

необхідні певні чисті фрагменти ДНК для тих чи інших 

маніпуляцій (наприклад, для конструювання нових молекул, для 

секвенування одержаного в ході експерименту фрагмента ДНК). 

Процес виділення з гелю та очищення молекул ДНК називають 

елююванням. Загальна схема елюювання ДНК передбачає: 

1. Фракціонування гель-електрофорезом лінійних фрагментів 

ДНК. 

2. Відокремлення потрібного фрагмента від решти фрагментів 

ДНК (шляхом вирізання з гелю сегмента, який його містить). 

3. Очищення ДНК від агарози та інших домішок. 

 Останній етап може бути виконаний декількома методами:  

- Електроелюювання ДНК з геля у буферний розчин. 
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- Електроелюювання ДНК із використанням діалізних 

мішечків; 

- Використання хаотропної (такої, яка здатна руйнувати 

водневі зв’язки у воді) речовини та мініколонки зі скляною 

мембраною і силікагелевим наповненням. 

- Використання мембран з DEAE целюлози. 

Електроелюювання фрагментів ДНК у буферний розчин 

– надзвичайно простий та ефективний спосіб елюювання 

фрагментів ДНК з гелю. Перед полосою геля з необхідним 

фрагментом вирізають лунку та заповняють її сумішшю PEG 

(polyethylene glycol) і буфера ТАЕ. За допомогою електрофорезу 

переміщують фрагмент ДНК у лунку, після чого беруть у роботу 

розчин з лунки. Слід зазначити, що після елюювання зазвичай 

подальшого очищення ДНК не потрібно. 

Електроелюювання ДНК за допомогою діалізних 

мішечків є одним з найпростіших методів очищення фрагментів 

ДНК. Сегмент гелю, який містить необхідні фрагменти ДНК, 

поміщають у діалізний мішечок. Мембрана мішечка проникна 

для рідини і низькомолекулярних сполук, але непроникна для 

ДНК. На мішечок діють електричним полем, під дією якого 

молекули фрагментів ДНК виходять з гелю та переходять у 

рідину, в якій вони і залишаються. Низькомолекулярні домішки, 

http://en.wiktionary.org/wiki/polyethylene_glycol
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які можуть бути в діалізному мішечку, виходять в оточуюче 

середовище, і вміст мішечка (розчин фрагментів ДНК) повністю 

звільняється від забруднення іншими компонентами. Вміст 

мішечка використовують у подальших дослідженнях. 

Виділення фрагментів ДНК за допомогою колонок є 

зручним та швидким методом очищення ДНК від домішок. 

Використовується як для елюювання фрагментів з агарозного 

гелю, так і для очищення ДНК від ПЛР-суміші. У ході очищення 

даним методом застосовують хаотропні солі 

(гуанідингідрохлорид), які денатурують білки, але не 

денатурують ДНК та РНК. Після обробки хаотропною сіллю 

ДНК зв’язується з мембраною колонки, її промивають 70% 

етанолом та елююють у буфері з низькою іонною силою. 

Метод використання мембран з DEAE целюлозою 

оснований на зворотному зв’язуванні ДНК з цим 

іонообмінником. Негативно заряджена ДНК адсорбується на 

позитивно зарядженій DEAE целюлозі у низькосольовому 

буфері і знімається з мембрани високосольовим буфером. Проте 

даний метод не рекомендують для використання з метою 

очищення однониткових фрагментів ДНК та фрагментів 

довжиною менше 5 000 і більше 15 000 пар нуклеотидів. 
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На сьогодні для виділення та очищення лінійних 

фрагментів ДНК використовуються готові набори, які 

виробляються багатьма фірмами. 

 

Хід роботи 

1. Фрагменти ДНК, отримані за допомогою ПЛР, розділити 

в 1% агарозному гелі методом електрофорезу (див. лабораторну 

роботу № 4.3). 

2. Якщо результати електрофорезу свідчать про наявність 

фрагментів тільки однієї довжини, то для їх очищення 

використати протокол 1 (метод очищення безпосередньо з ПЛР-

суміші). Якщо ж під час ПЛР було отримано фрагменти різної 

довжини чи неспецифічні фрагменти, то потрібний фрагмент 

слід обережно вирізати скальпелем разом з клаптиком гелю і 

використати протокол 2 (метод елюювання фрагментів ДНК з 

гелю). 

 

Протокол 1. 

1.1. Виміряти точний об’єм ПЛР-суміші, яка містить 

необхідні фрагменти певної довжини. 

1.2. Додати до одного об’єму ПЛР-суміші п’ять об’ємів 

буферу РВ та добре перемішати. 
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1.3. Перенести отриману суміш на колонку. Колонку 

вставити у пробірку для збирання рідини та центрифугувати 

одну хвилину при 10-12 тис обертів. При центрифугуванні 

рідина проходить крізь мембрану колонки у пробірку, при 

цьому відбувається зв’язування фрагментів ДНК з мембраною. 

1.4. Після центрифугування вилити розчин з пробірки для 

збирання рідини, знову помістити в неї колонку. 

1.5. Внести у колонку 750 мкл буфера PE, інкубувати 5 

хвилин при кімнатній температурі та центрифугувати 1 хвилину 

при 10-12 тис обертів. 

1.6. Після центрифугування вилити розчин з пробірки, знову 

помістити в неї колонку. Центрифугувати порожню колонку 

одну хвилину при 10-12 тис обертів для видалення залишків 

буфера. 

1.7. Перенести колонку у чисту порожню мікропробірку та 

обережно внести на центр мембрани 30-50 мкл буферу для 

елюції EB. Потримати колонку 1-2 хвилини при при кімнатній 

температурі та центрифугувати 1 хвилину при 10-12 тис обертів. 

 

Протокол 2.  
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2.1. Вирізаний сегмент гелю з певним фрагментом ДНК 

потрібної довжини зважити (вага гелю не повинна 

перевищувати 400 мг). 

2.2. Помістити гель у мікропробірку та додати 3 об’єми 

буфера QG до 1 об’єму гелю (100 мг – 100 мкл). 

2.3. Інкубувати мікропробірку при температурі 500С 

протягом 10 хвилин або до моменту повного розчинення гелю. 

Для швидшого розчинення агарози перемішувати вміст 

мікропробірки кожні 2-3 хвилини. Якщо ж через 10 хвилин 

агароза розчинилася не повністю, то додати ще 100 мкл буферу 

QG та продовжити інкубацію ще на 2-3 хвилини. 

 

Увага! Під час процедури очищення необхідно слідкувати за 

рівнем рН після розчинення агарози! 

 

Наприкінці інкубації розчин при температурі 500С повинен бути 

жовтим, що свідчить про оптимальний рівень рН для подальших 

етапів очищення. Якщо колір розчину змінився, то до суміші 

додають льодяну оцтову кислоту (спочатку 10-30 мкл, а якщо 

колір розчину все ще не змінився, то до зміни його на жовтий). 
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2.4. До суміші додати 1 об’єм (від об’єму гелю) етанолу чи 

ізопропанолу (ефективно при довжині фрагментів 400-10 000 

п.н.). 

2.5. Розчин перенести у колонку. Колонку вставити у 

пробірку для збирання рідини. Колонку з розчином 

центрифугувати 1 хвилину при 10-12 тис обертів. 

2.6. Після центрифугування вилити розчин із пробірки, знову 

помістити в неї колонку. 

2.7. Внести у колонку 500 мкл буфера QG та центрифугувати 

1 хвилину при 10-12 тис обертів. 

2.8. Внести у колонку 750 мкл буфера PE, інкубувати 5 

хвилин при кімнатній температурі та центрифугувати 1 хвилину 

при 10-12 тис обертів. 

2.9. Після центрифугування вилити розчин із пробірки, знову 

помістити в неї колонку. Центрифугувати порожню колонку 1 

хвилину при 10-12 тис обертів для видалення залишків буферу. 

2.10. Перенести колонку у чисту порожню мікропробірку та 

обережно помістити на центр мембрани 30-50 мкл буферу EB. 

Потримати колонку 1-2 хвилини при кімнатній температурі та 

центрифугувати 1 хвилину при 10-12 тис обертів. 

3. Після елюювання отриманий розчин перевірити на 

наявність фрагментів ДНК за допомогою електрофорезу, а 
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також бажано оцінити кількісний вміст фрагментів ДНК (див. 

лабораторну роботу № 4. 3).  

 

Контрольні запитання: 

1. Для чого використовують лінійні фрагменти ДНК? 

2. Як називають процес виділення з гелю та очищення 

лінійних фрагментів ДНК? 

3. Описати загальну схему виділення з гелю лінійних 

фрагментів ДНК. 

4. Принцип методу електроелюювання фрагментів ДНК у 

буфер.  

5. Принцип методу електроелюювання фрагментів ДНК за 

допомогою діалізних мішечків.  

6. Принцип методу електроелюювання фрагментів ДНК на 

колонках.  

7. Що таке хаотропна речовина? 

8. Принцип методу електроелюювання фрагментів ДНК з 

використанням мембран з DEAE целюлози.  

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. 6. 1 
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Аналіз ДНК-послідовностей за допомогою програми 

Vector NTI 

 

Мета роботи: ознайомитися з можливостями та 

інструментами набору програм Vector NTI, навчитися 

аналізувати послідовності ДНК за допомогою даних програм, а 

також ознайомитися з іншими програмами та ресурсами з 

біоінформатики. 

Обладнання та матеріали: комп’ютер із встановленим 

набором програм Vector NTI, результати секвенування, бажано у 

фаста-форматі. 

 

Vector NTI являє собою пакет програм, який широко 

використовується науковцями для аналізу, конструювання та 

інших маніпуляцій з макромолекулами in silico. Даний пакет 

програм дозволяє робити наступні операції: 

- створювати, анотувати, аналізувати та розділяти на 

частини сиквенси ДНК та білків; 

- здійснювати пошук у BLAST та зберігати його результати; 

- підбирати праймери для ПЛР; 

- планувати клонування та здійснювати гель-електрофорези 

in silico; 
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- порівнювати сиквенси білків та нуклеїнових кислот; 

- робити пошук на NCBI Entrez та зберігати його результати 

у базі даних; 

- редагувати дані хроматографії. 

База даних Vector NTI включає послідовності молекул 

ДНК та білків, інформацію про рестриктази, олігонуклеотиди та 

маркери для електрофорезу. Для роботи з базою даних у Vector 

NTI є спеціальний інструмент - Database Explorer, за допомогою 

якого можна створити новий об'єкт, змінити його та видалити 

старий, застосувати пошукач для знаходження необхідного 

об'єкту, об’єднати об'єкти у групи (subbases), імпортувати чи 

експортувати об'єкти з/у бази даних та створити архів Vector 

NTI для передачі іншим користувачам. 

Створювати нові молекули у Vector NTI можна 

декількома способами: 

1. Імпортувати молекулу з GenBank/GenPept, 

EMBL/SWISS-PROT та FASTA форматів. 

2. Створити нову молекулу вручну.  

3. Нова молекула може бути створена з декількох 

фрагментів інших молекул (конструювання). 

4. Молекула може бути створена шляхом трансляції 

кодуючих регіонів наявних молекул ДНК чи РНК. 
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5. Нова молекула може бути створена шляхом дизайну 

по запиту на основі існуючих знань в молекулярній 

біології. 

Для візуалізації молекул у Vector NTI існує механізм 

Molecule Display windows. Він включає текстову, графічну 

панель та панель послідовності. Текстова панель містить 

загальну інформацію про молекулу та наступні дані для молекул 

ДНК/РНК: 

- Рестрикційну карту у текстовій формі. 

- ORF (від англ. open reading frame – відкрита рамка 

зчитування), які знайдено у молекулі. 

- Результати пошуку мотивів. 

- Праймери для ПЛР. 

- План конструювання молекули. 

Панель сиквенсу відображає нуклеотидну чи 

амінокислотну послідовність. Для молекул ДНК/РНК на панелі 

також відображаються сайти рестрикції, певні мотиви, ORF. 

Якщо необхідно дані будь-якої панелі можна роздрукувати чи 

зберегти у файлі, а також скопіювати у буфер обміну. 

   

Хід роботи.  
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1. Ознайомитись з інструментами набору програм Vector 

NTI. 

2. Відкрити Exploring. 

3. Ввести прочитані експериментальні послідовності у базу 

даних Vector. Для цього у меню DNA/RNA знаходимо та 

активуємо наступну послідовність команд: New – 

Molecule. У вікні, яке вспливає, вказуємо назву та сиквенс і 

зберігаємо. Повторити операцію для всіх послідовностей. 

4. Знаходимо серед послідовностей обернені (зворотні) та 

підбираємо до них комплементарні. Для цього відкрити 

послідовність (виділивши її в базі та натиснувши Enter), 

виділити її лівою кнопкою миші та виконати послідовність 

команд File – Molecule operations – Advanced – Reverse 

Selection, зберегти отриману молекулу (File – Save As). 

Повторити операцію для всіх зворотніх послідовностей. 

5. Порівняти між собою пряму та зворотну послідовності – 

виділити їх у базі та викликати правою кнопкою миші 

меню, натиснути Align – Align Selected Molecules. Якщо в 

середині послідовності є відмінності, відмітити їх, вивести 

одну консенсусну послідовність з прямої та зворотної. 

6. Порівняти консенсусну  послідовність з очікуваною 

послідовністю з GeneBank (див. 5). 
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7. Зробити множинне вирівнювання всіх експериментально 

отриманих послідовностей та очікуваної послідовності з 

GeneBank (див. 5). 

8. Оцінити схожість послідовностей та проаналізувати 

відмінності. 

 

Контрольні запитання: 

4. Структура нуклеїнових кислот. 

5. Поняття про еволюційно консервативні 

послідовності. 

6. Правила застосування програм Vector NTI. 

7. Понятті подібності та ідентичності нуклеотидних 

послідовностей. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. 6. 2 

Підбір праймерів за допомогою програми Vector NTI 

 

Мета роботи: Навчитися грамотно та вірно підбирати 

праймери до заданого фрагмента молекули та аналізувати 

підібрані праймери у пакеті програм Vector NTI. 
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Обладнання та матеріали: комп’ютер із встановленим 

набором програм Vector NTI, послідовність фрагмента гена, до 

якого необхідно підібрати праймери. 

 

Набір програм Vector NTI дозволяє ефективно підбирати 

праймери для ПЛР, секвенування та гібридизації будь-якого 

фрагмента ДНК. Праймери можуть бути збережені в базі даних 

олігонуклеотидів Vector NTI та використані у подальшому 

аналізі. У програмі можна власноруч виставити необхідні 

параметри для підбору праймерів, такі як температура 

плавлення, % GC пар, параметри 3’-кінця, кількість паліндромів, 

кількість нуклеотидних повторів та інші. 

Підбір праймерів проводять за схемою: 

1. Вибір оптимальної ділянки ДНК для ампліфікації. 

2. Задання параметрів у діалоговому вікні підбору 

праймерів. 

3. Підбір праймерів із заданими параметрами. 

4. Вибір найбільш оптимальної пари праймерів. 

5. Аналіз підібраної пари праймерів. 

Після вибору регіону для ампліфікації, параметрів 

праймерів та здійсненні самого підбору у текстовій панелі 

Molecule Display windows, з’являється папка PCR Analysis, яка 
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містить декілька підпапок з різними варіантами праймерів для 

ампліфікації заданого фрагмента. Підпапки розміщені у порядку 

зменшення рейтингу (тобто верхній варіант є найбільш 

оптимальним), а якщо рейтинг однаковий для всіх фрагментів, 

то у порядку зростання довжини фрагмента. Рейтинг 

визначається на основі значущості параметрів якості 

(максимальний рейтинг – 171). Кожна підпапка містить 

інформацію про: 

- Координати регіону вихідної молекули у продукті реакції; 

- Температуру плавлення продукту реакції; 

- Оптимальну температуру посадки праймерів для даної 

реакції; 

- Вміст GC-пар у відсотках у продукті реакції; 

- Дві папки, в яких описані основні параметри прямого та 

зворотного праймерів (комплементарність праймеру до 

необхідної послідовності, послідовність праймеру у напрямку 

5’-3’, його довжина у нуклеотидах, температура плавлення, 

вміст GC-пар, ентальпія, ентропія та вільна енергія); 

- Останні рядки у кожному варіанті описують різницю у 

температурі плавлення і вмісті GC-пар між прямим та 

зворотним праймерами. 
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Хід роботи. 

1. Знайти у GeneBank необхідну послідовність фрагмента 

гена. 

2. Відкрити Exploring. 

3. Ввести послідовність у базу даних Vector NTI. Для цього 

у меню DNA/RNA знаходимо та активуємо наступну 

послідовність команд: New – Molecule. У вікні, яке з’являється, 

вказуємо назву та послідовність і зберігаємо. 

4. Відкриваємо у Vector NTI дану послідовність, виділяємо 

необхідний фрагмент лівою кнопкою миші та виконуємо 

наступну послідовність команд: Analyses – Primer Design – Find 

PCR Primers. 

5. У вікні, яке з’являється, задаємо необхідні параметри та 

натискаємо «ОК». 

6. Програма пропонує декілька найбільш задовільних 

варіантів праймерів. Вибрати з них найбільш прийнятний, який 

задовольняв би наступним вимогам: 20-25 п.н. у довжину; 

температури плавлення прямого та зворотнього праймерів 

відрізняються не більше, ніж на 5 градусів та знаходяться у 

межах 45-65 градусів; праймери один одному не 

комплементарні; вони не містять шпильок та довгих повторів. 

7. Зробити висновок стосовно отриманих даних.   
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Контрольні запитання: 

1. Які операції можна робити у пакеті програм Vector NTI? 

2. Описати структуру бази даних Vector NTI. 

3. Якими способами можна створювати нові молекули у 

Vector NTI? 

4. Описати схему, за якою проводять підбір праймерів за 

допомогою Vector NTI. 
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Зображення на вкладці: 

Рис.1. Личинки на стадії 0-годиної передлялечки (А), слинні 

залози (Б), клітини слинних залоз на давленому препараті 

(В), розправлені політенні хромосоми (Г). 

Рис. 2. Життєвий цикл D. melanogaster, яйця (1), личинки 

першого, другого та третього віку (2), лялечки різних етапів 

розвитку (3), імаго, яка щойно вилупилася (4), дорослі імаго 

(5). Зображення з сайтів: http://pk-

photography.blogspot.com/2010/08/drosophila-melanogaster-

life-cycle.html  

http://www.hoylab.cornell.edu/FruitFly/shaker/development  

Рис. 3. Очі кольору дикого типу (А), особин мутантних за 

геном white (Б), sepia (B), whitea (Г), Bar (Д), Lobe (E). 

Зображення з сайту: http://www.biologie.uni-

halle.de/entwicklungsgenetik/lehre/studenten/drosophila/mutant

en/?lang=en  

Рис. 4. Антени дикого типу (А) та за мутації spineless-

aristapedia (Б). Зображення з сайтів: 

http://www.entomology.umn.edu/museum/links/coursefiles/Bra

chycera%20characters.html (А); 

http://forums.cannabisculture.com/forums/ubbthreads.php?ubb=

showflat&Number=1176691 (Б).  
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Рис. 5. Колір особин дикого типу (А), мутантних за геном 

yellow (B),  та за геном ebony (C). Зображення з сайту: 

 http://www.molbio.wisc.edu/carroll/images.html  
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