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Çíà÷íèì äîñÿãíåííÿì ñó÷àñíî¿ ãåíåòèêè ³ ñåëåêö³¿ ðîñëèí º ñòâîðåííÿ íîâî¿ çåðíîâî¿ êóëüòóðè – òðèòèêàëå, ñîðòè ÿêîãî óñï³øíî âïðîâàäæóþòüñÿ â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî. Ïðîòå â ð³çí³ ðîêè âèðîáíèöòâî çåðíà öüîãî çëàêó º íåñòàá³ëüíèì. Îñíîâíèìè ôàêòîðàìè îáìåæåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð òà òðèòèêàëå çîêðåìà º àá³îòè÷í³ ñòðåñîðè. Òîìó âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ñåëåêö³éíîãî ïîë³ïøåííÿ òðèòèêàëå ìàº ñò³éê³ñòü äî àá³îòè÷íèõ ñòðåñîâèõ ÷èííèê³â äîâê³ëëÿ, ùî äàñòü çìîãó çá³ëüøèòè ïëîù³
ï³ä ö³ºþ êóëüòóðîþ â ðàéîíàõ ç íåñïðèÿòëèâèìè êë³ìàòè÷íèìè óìîâàìè. Çíà÷óùèì ó ñåëåêö³¿ òðèòèêàëå º âèêîðèñòàííÿ êë³òèííèõ òåõíîëîã³é, çàâäÿêè ÿêèì ñòâîðþºòüñÿ ãåíåòè÷íå ðîçìà¿òòÿ íà ð³âí³ ñîìàòè÷íèõ êë³òèí,
ç íàñòóïíèì ñêðèí³íãîì ãåíîòèï³â, ùî ìàþòü ö³íí³ îçíàêè. Îäíèì ç ³ííîâàö³éíèõ íàïðÿì³â, ùî äàþòü çìîãó
ðîçøèðèòè ñïåêòð âèõ³äíîãî ìàòåð³àëó é àêòèâ³çóâàòè ñåëåêö³éíèé ïðîöåñ, ñïðÿìîâàíèé íà ñòâîðåííÿ âèñîêîïðîäóêòèâíèõ ñò³éêèõ ñîðò³â, º êë³òèííà ñåëåêö³ÿ. Ó ïðåäñòàâëåíîìó îãëÿä³ âèñâ³òëåíî îñíîâí³ äîñÿãíåííÿ
â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ó÷åíèõ ùîäî ñåëåêö³¿ in vitro òðèòèêàëå íà ñò³éê³ñòü äî àá³îòè÷íèõ ñòðåñîâèõ ÷èííèê³â
äîâê³ëëÿ, çîêðåìà âîäíîãî äåô³öèòó, çàñîëåííÿ, çàáðóäíåííÿ ³îíàìè àëþì³í³þ. Îêðåñëåíî îñíîâí³ íàïðÿìè,
ìåòîäè äîáîðó òà îö³íþâàííÿ, à òàêîæ ìîæëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè ³ ïðîáëåìè êë³òèííî¿ ñåëåêö³¿ – îäí³º¿ ç íàéâàæëèâ³øèõ ãàëóçåé ñó÷àñíî¿ á³îòåõíîëîã³¿ ðîñëèí. Àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ñâ³ä÷èòü, ùî íåçâàæàþ÷è íà
óñï³õè òà çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ â ðîçâèòêó òà âèêîðèñòàíí³ êë³òèííèõ òåõíîëîã³é ðîçâ’ÿçàííÿ ïîòðåáóþòü ðÿä ìåòîäè÷íèõ ïðîáëåì, ÿê³ çíèæóþòü ìàñøòàáè âïðîâàäæåííÿ á³îòåõíîëîã³÷íèõ ðîçðîáîê ó ïðàêòèêó. Ïîäàëüøèé
ïðîãðåñ ó êë³òèíí³é ñåëåêö³¿ òðèòèêàëå çàëåæèòü íå ëèøå â³ä ðîçâèòêó êë³òèííèõ òåõíîëîã³é, àëå é â³ä á³ëüø
ãëèáîêîãî ï³çíàííÿ ìîëåêóëÿðíèõ ìåõàí³çì³â ðåãóëÿö³¿ òà åêñïðåñ³¿ ãåí³â ñò³éêîñò³. Âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé
òà ìåõàí³çì³â ãåíîìíî¿ ì³íëèâîñò³ in vitro òðèòèêàëå çà ä³¿ àá³îòè÷íèõ ñòðåñîð³â òà ïîøóêè øëÿõ³â ¿¿ ðåãóëÿö³¿
äàäóòü çìîãó á³ëüø åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè òåõíîëîã³þ êë³òèííî¿ ñåëåêö³¿, ñîìàêëîíàëüíó ì³íëèâ³ñòü òà
³íø³ á³îòåõíîëîã³÷í³ ï³äõîäè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òðèòèêàëå, êë³òèííà ñåëåêö³ÿ, âîäíèé äåô³öèò, çàñîëåííÿ, ³îíè àëþì³í³þ, ñò³éê³ñòü

Тритикале (×Triticosecale Wittm. & A. Camus) –
новий ботанічний рід злакових, штучно створений
селекціонерами шляхом схрещування пшениці та
жита, який поєднує цілий ряд господарсько-біологічних характеристик, властивих вихідним видам
[1]. Такими корисними особливостями цієї культури є високий потенціал урожайності зерна та зеленої маси, комплексний імунітет до грибних захворювань, високий вміст білка і лізину в зерні, а також основних поживних речовин у зеленій масі [2].
В Україні тритикале вирощують як продовольчу та
зернофуражну культуру. Але незважаючи на високі потенціальні можливості ця еволюційно молода
культура поки що не має достатньо широкого виробничого використання.
У селекції тритикале використовують віддалену
і внутрішньовидову гібридизацію в поєднанні зі
спрямованим добором [3]. Причому особливе значення має вихідний селекційний матеріал. На жаль,
до цього часу добір батьківських форм для тритикале є досить обмеженим і проводиться зі старих,
низькопродуктивних сортів жита і пшениці, тому
не відповідає вимогам сучасної селекції. Крім того,
не існує природних центрів походження тритикале,
у зв’язку з чим отримання та вивчення вихідного
матеріалу є первинним завданням у створенні конкурентоспроможних сортів. Недостатньо висока
пластичність сортів і селекційних форм тритикале,
пов’язана з обмеженою генетичною різноманітністю
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вихідного матеріалу, потребує поліпшення шляхом
збагачення генофонду цієї культури і підвищення
ефективності її селекції різними методами [4].
Збільшення врожайності є найбільш важливим
критерієм при вирощуванні будь-яких сільськогосподарських рослин, зокрема й тритикале. Генетичний потенціал вітчизняних сортів тритикале становить 8–13 т/га, проте у виробничих умовах реалізується лише на 50 % [5]. Існує багато чинників, що не
дають можливості повною мірою втілити детермінований спадковий потенціал сортів. Слід зазначити, що внаслідок недостатньої пластичності сорти
тритикале іноді знижують продуктивність навіть
за незначних погодних коливань [6]. Несприятливі
погодні умови впродовж вегетації майже завжди
призводять до зниження рівня врожайності як озимих, так і ярих культур, а також невисоких валових
зборів зернової продукції [7]. Унаслідок глобальних
кліматичнх змін, збільшення площ зрошуваних земель на території України, що спричиняє вторинне
засолення ґрунтів, а також діяльності підприємств
металургійної та хімічної промисловості виникає
нагальна потреба щодо створення сортів тритикале, стійких до абіотичних факторів середовища.
Cтійкість до стресових чинників довкілля є вкрай
важливою ознакою для селекційного вдосконалення тритикале і набуває особливої актуальності,
оскільки дає можливість розширити його посіви в
районах з несприятливими кліматичними умова-
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ми. Для підвищення адаптивності тритикале необхідно збагачувати генофонд цієї культури різними
методами. Тому одним із пріоритетних напрямів
генетики, селекції та біотехнології є створення сортів тритикале, толерантних до негативного впливу
таких екологічних чинників довкілля, як посуха,
екстремальны температури, засолення, забруднення іонами токсичних металів тощо [8].
Однак селекція на стійкість до вищеназваних
чинників традиційними методами ускладнюється
неможливістю створення за бажанням селекціонера відповідних стресових умов у польових випробуваннях. Традиційні методи селекції тритикале
(схрещування, беккросування і добір) є досить
трудомісткими і значно відстають від швидкої коеволюції патогенних мікроорганізмів і шкідників.
Окрім того, добір стійких рослин у польових умовах є досить тривалим процесом та потребує відповідних умов середовища для ефективного фенотипового прояву бажаної ознаки, а тому передбачає
залучення значних матеріальних ресурсів. Зважаючи на складний механізм формування ознаки стійкості у рослин досить непростим є створення нових
стійких сортів на основі існуючих методів класичної селекції. Приміром, часто буває важко або навіть неможливо утворити два фони вирощування
(оптимальний і екстремальний), що необхідно для
діагностики стійкості до того чи іншого стресора.
Багатогранність проблеми стійкості рослин до
стресових чинників для її успішного розв’язання
потребує інноваційних ефективних підходів.
Принципово новим підходом на сьогоднішній день
є застосування методів біотехнології, що значно
полегшує та прискорює традиційний селекційний
процес щодо створення нових ліній і сортів тритикале. Варто зазначити, що за останні десятиліття
біотехнологічні підходи набули значного поширення і стали одними з новітніх інструментів сільськогосподарських досліджень [9, 10]. У поєднанні з
традиційною практичною селекцією біотехнології
належить вагомий внесок у розвиток нових методів генетичного поліпшення рослин та підвищення
їх продуктивності, а тому вона успішно застосовується селекціонерами всього світу [11]. Біотехнологічні підходи прискорюють селекцію сільськогосподарських культур завдяки скороченню часу,
необхідного для створення сортів з поліпшеними
характеристиками, а також доповнюють та розширюють генетичну мінливість, що є невід’ємною
умовою для отримання нових сортів із заданими
ознаками [9–11].
Особливої уваги заслуговує клітинна селекція,
яка значно полегшує та прискорює традиційний
селекційний процес створення нових ліній і сортів
[10, 12]. Селекція in vitro ґрунтується на використанні культури тканин і клітин – біологічної системи, в якій відсутні механізми регуляції, що діють
на рівні цілого організму [13]. За умов in vitro можна
задавати різні параметри, подібні до тих, в яких у
подальшому вегетуватимуть рослини, в тому числі

й екстремальні умови вирощування [14]. При цьому
стійкі форми можна ідентифікувати шляхом порівняння росту калюсів на селективному середовищі
за присутності і відсутності стресового агента. З
використанням клітинної селекції стає можливим
отримання нових форм з бажаними ознаками, зокрема з конкретними змінами відповідних метаболічних процесів, які забезпечують адаптацію
рослин до стресових умов [15]. Селекцію in vitro
можна вести за ознаками, здатними проявлятися
на клітинному рівні, зокрема за високою експресією певних генів-перемикачів метаболічних шляхів,
що забезпечують толерантність до абіотичних чинників [16]. Генетичне варіювання в цьому випадку
відрізняється більш широким спектром, а відбір
шуканих ознак ведеться цілеспрямовано на рівні
окремих клітин і тканин [10].
Клітинна селекція – один із найважливіших напрямів сучасної біотехнології, що вже отримав широке практичне застосування як метод створення
нових форм рослин шляхом виділення мутантних
клітин і сомаклональних варіацій у селективних
умовах [11, 12]. Цей метод є начебто розвитком мутаційної селекції, проте реалізується на рівні одиничних клітин із застосуванням техніки in vitro,
що надає йому, з одного боку, більш широкі можливості, з іншого, – створює значні труднощі через
необхідність регенерації із окремих клітин повноцінних рослин [13, 14].
Технології клітинної селекції, що розробляються для основних злакових сільськогосподарських
культур, ґрунтуються на наявних загальних механізмах стійкості для ізольованих клітин і цілих
рослин [15, 16]. На сьогодні селективні системи
щодо добору стійких до абіотичних стресорів форм
розроблені для багатьох злакових культур, проте в
літературі практично не можна знайти двох однакових схем клітинної селекції. Схема добору залежить від виду рослини, ознаки, за якою отримують
стійкі форми, особливостей калюсо- і морфогенезу,
методики проведення експериментів, вивченості
дії стресового чинника та інших суб’єктивних причин [10, 11]. Для створення результативних біотехнологічних систем необхідний відбір селективного
фактора, умов культивування експлантів, вивчення послідовності й відтворення результатів на етапах добору для отримання форм із максимальним
проявом бажаної ознаки.
Можливість отримання стійких клітинних варіантів обумовлена сомаклональною мінливістю,
мутагенною дією регуляторів росту живильного
середовища, а також дією селективного чинника,
спрямованого проти виживання нестійких форм
[13]. У злаків, як правило, добір in vitro проводять
на калюсах, оскільки інші технології, зокрема протопластів, ембріокультури, культури пиляків, ще
недостатньо розроблені [14]. Перевагами калюсних
культур порівняно з клітинними є менший період
необхідного культивування і, як наслідок, менша
генетична нестабільність [17].
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Одним із показників, що характеризують стій- характеризуються високою частотою індукції какість генотипів до модельованого стресу, є швид- люсу – до 90 % [22, 25]. Представлена нами у поперекість росту калюсних культур за селективних умов. дніх дослідженнях оптимізована система отриманВстановлено, що швидкість росту і морфогенез ка- ня повноцінних регенерантів тритикале в культулюсів на різних етапах культивування можуть за- рі апікальних меристем пагонів дає можливість
знавати істотних змін [18]. Це пов’язано з тим, що успішно отримувати достатню кількість рослин
отримання калюсних культур саме по собі є стре- [26]. Показано, що культуру апікальних меристем
совим чинником і передбачає адаптацію клітин до пагонів можна використовувати як тест-систему
умов in vitro. У результаті може змінюватись і чут- для проведення скринінгу генотипів тритикале на
стійкість до водного дефіциту [27] та засолення [28].
ливість калюсів до модельованого in vitro стресу.
Клітинна селекція тритикале на стійкість до виОдним із недоліків калюсних культур є те, що
у частини клітин токсичні рівні селективного чин- щеназваних стресів має важливе теоретичне і пракника згладжуються сусідніми клітинами і таким тичне значення, проте ні у вітчизняній, ні в заручином вони уникають селективного тиску [17]. Та- біжній літературі належного висвітлення вона так
кож присутня можливість фенотипового маскуван- і не отримала. Варто підкреслити, що на сьогодні
ня – якщо клітина має стійкість завдяки продукції розробки методів клітинної селекції тритикале пепевної речовини, то остання може передаватися че- ребувають на початкових етапах, тому в літературі
рез плазмодесми сусіднім чутливим клітинам і на- можна знайти лише одиничні роботи щодо добору
давати їм стійкості. Оскільки переважна більшість in vitro стрес-стійких форм цієї культури [29–34].
Стійкість до водного дефіциту. Серед природклітин калюсу безпосередньо не контактують із селективним агентом, відібрані калюси можуть бути них чинників, що найбільш негативно впливають
сумішшю змінених клітин та клітин дикого типу [10, на всі фізіологічні процеси росту і розвитку рос18]. Тому доцільно використовувати декілька циклів лин і, в кінцевому результаті, спричиняють втрати
добору за прямої та ступінчастої клітинної селекції. врожаю, є водний дефіцит, викликаний посухою
Варто зазначити, що, хоча культура in vitro зла- [35], шкідлива дія якої полягає, насамперед, у знекових уже певний час є об’єктом досліджень, рос- водненні рослин і порушенні метаболічних процелини з триби Gramineae до сьогодні вважаються од- сів у них, що призводить до розпаду білків, зміни
ними із найскладніших для біотехнологічних робіт. колоїдно-хімічного стану цитоплазми клітини і, як
Серед головних проблем, що обмежують застосу- наслідок, до зниження кількості накопиченої росвання клітинних технологій у селекції злакових, – линами органічної речовини [36]. Стрес, викликанизька частота регенерації рослин з культивованих ний посухою, є причиною прямих або непрямих
клітин і тканин. Одним з ключових чинників, що пошкоджень рослин, що обумовлені інактивацією
впливають на ефективність біотехнологічних робіт ферментів, порушенням біохімічних процесів, назі злаковими культурами, є вибір відповідного типу копиченням токсичних речовин, витоком іонів,
експланта. Для отримання калюсу з соматичних дефіцитом живлення та іншими причинами [37].
клітин використовують незрілі та зрілі зародки, не- Очікується, що за прогресуючого глобального позрілі суцвіття, сегменти колеоптиля, мезокотиля та тепління періодичність посух за роками буде тільмолодих листків, апікальні меристеми пагонів [19, ки посилюватись [38].
У багатьох наукових працях показано можли20]. Як відомо, незрілі зародки є традиційним експлантом у злаків [19]. Вибір такого типу експланта вість використання методу in vitro для тестування
зумовлений високою інтенсивністю проліферації і селекційного матеріалу різних культур на стійкість
компетентністю всіх тканин зародка при культиву- до водного дефіциту [10, 25, 39, 40]. Зокрема, на приванні in vitro [21]. Це дає підстави виключити вплив кладі пшениці м’якої ярої виявлено кореляційний
зниження проліферативної функції клітин, харак- зв’язок між реакціями клітинних систем in vitro і
терного для спеціалізованих тканин, на результати посухостійкістю рослини [39]. У роботі В. М. Россєекспериментів. Але застосування такого типу екс- єва та співавторів [40] за результатами порівняльпланта має певні недоліки, серед яких досить ко- ного вивчення сортів пшениці м’якої ярої встановроткий період використання в культурі та значні лено, що показники стійкості генотипів, визначені
шляхом тестування in vitro, відображають їхню позатрати часу для отримання донорних рослин.
Останнім часом значно зріс інтерес до апікаль- сухостійкість у польових умовах.
На клітинному рівні стійкість до водного дефіної меристеми пагонів як найперспективнішого
експланта для злакових культур, оскільки по- циту виявляється у толерантності клітин до прирівняно з незрілими зародками його перевагою є сутності у живильному середовищі осмотично
можливість подолання генотипових особливостей активних речовин. Для імітації in vitro стресового
форм, що характеризуються низьким регенерацій- ефекту водного дефіциту застосовують такі осмоним потенціалом, та отримання значної кількості тики, як високомолекулярний поліетиленгліколь
вихідного матеріалу за короткий час [22–24]. Такий (ПЕГ) або низькомолекулярний маніт. Варто зазнатип експланта широко використовують як джерело чити, що у більшості робіт для отримання посухоскалюсної тканини, оскільки меристемні сегменти тійких рослин як селективний фактор використано
пагонів містять пул клітин, що активно діляться і ПЕГ. Через свою високу молекулярну масу ПЕГ не
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може перетинати мембрани, а тому не здатний проникнути у клітину, щоб змінити її осмотичний потенціал [41]. Механізм моделювання ним умов дефіциту вологи у культивованих клітинах подібний
тому, що спостерігається у клітинах інтактних рослин за умов посухи [42].
V. Galovic зі співавторами [43] довели, що 5 %
концентрація ПЕГ може бути селективним маркером, оскільки було знайдено суттєві відмінності
між генотипами за зниженням приросту маси калюсів на 50 % і більше. Проведений ними аналіз
рівня посухостійкості 13 генотипів пшениці озимої і одного – ярої та трьох сортів тритикале різного еколого-географічного походження свідчить,
що різні за стійкістю форми показують неоднакове
зниження маси калюсу. У роботі К. К. Абдрашевої
та співавторів [44] показано, що у процесі клітинної селекції тритикале ярого на стійкість до водного дефіциту з поступовим збільшенням концентрації ПЕГ-6000 з 10 до 20 % знижується приріст біомаси та регенераційна здатність калюсу. Візуальний
аналіз калюсів показав, що незалежно від генотипових особливостей істотно скорочується частота
утворення клітинних ліній у культурі зрілих зародків тритикале на всіх варіантах селективних
середовищ. Як зазначають автори, схема клітинної
селекції, що передбачає отримання калюсів тритикале на середовищі Мурасіге-Скуга і подальше їх
пасажування на селективних середовищах, виявилася недостатньо ефективною для отримання потрібної кількості рослин-регенерантів.
Значно рідше при доборі та скринінгу in vitro толерантних до водного стресу зразків застосовують
маніт. Слід зазначити, що маніт, на відміну від ПЕГ,
проникає у рослинну клітину та знижує нормальний водний потенціал, чим спричиняє зневоднення та гальмування багатьох фізіологічних та метаболічних процесів [45]. Єгипетські дослідники [46]
встановили чітку позитивну кореляцію між виживаністю калюсів пшениці на селективних середовищах з різними концентраціями маніту та життєздатністю цих генотипів у польових умовах. О. В.
Дубровна зі співавторами [47] у процесі клітинної
селекції пшениці м’якої на посухостійкість порівнювали ефективність використання селективних
систем з ПЕГ та манітом. Калюс культивували на
середовищі зі стресовими агентами у наступних
концентраціях: ПЕГ – 2,5, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 25,0 %,
маніт – 0,6, 0,8, 1,0 та 1,2 М. Авторами показано,
що селективна система з манітом є ефективнішою,
оскільки забезпечує більш повну елімінацію чутливих клітин і вищу життєздатність рослин-регенерантів. Підвищену стійкість до посухи було
підтверджено у нащадків більшості отриманих у
результаті клітинної селекції форм, що вказує на
мутаційну природу толерантності.
Для проведення селекції in vitro тритикале на
стійкість до водного дефіциту нами було здійснено підбір летальних та сублетальних концентрацій
маніту [27, 48]. За результатами досліджень, доза

маніту 0,8 М виявилась летальною для більшості
генотипів тритикале, а 0,6 М – сублетальною. За
використання селективної системи з вищезгаданим осмотиком проведено пряму і ступінчасту
селекцію in vitro, здійснено добір калюсних ліній
тритикале озимого, стійких до водного стресу [49].
Показано, що ступінчаста селекція in vitro є ефективнішою, оскільки в результаті її застосування
виділено більшу кількість стійких калюсних форм
і отримано більше рослин-регенерантів. Було виділено стійкі калюсні лінії, що мали високий рівень
виживання на селективному середовищі з умістом
0,6 М маніту і зберігали морфогенетичний потенціал. Зі стійких культур індуковано рослини-регенеранти, оптимізовано їх дорощування, укорінення й переведення до умов in vivo. Оцінка рослинрегенерантів тритикале, отриманих із стійких калюсів, виявила підвищений рівень толерантності
до водного дефіциту. З індукованих регенерантів
одержано насіннєве покоління R1 та визначено його
стійкість до модельованого водного стресу. Серед
проаналізованих рослин виділено форми зі значно
вищою толерантністю порівняно з рослинами вихідних генотипів, що може свідчити про можливість утворення генного комплексу, відповідального за підвищення стійкості біотехнологічним
шляхом. Таким чином, нами експериментально
обґрунтовано можливість отримання методом клітинної селекції рослин тритикале озимого, стійких
до водного дефіциту. Окрім того, встановлено ряд
особливостей стрес-індукованої мінливості геному
×Triticosecale Wittm., яка виявляється на цитологічному та молекулярно-генетичному рівнях у процесі отримання стійких форм.
Стійкість до засолення. Засолення ґрунтів, що
пов’язане з високою концентрацією розчинних солей натрію в орному шарі ґрунту, завдає аграрному
виробництву непоправної шкоди. Нині внаслідок
безсистемного та безконтрольного проведення меліоративних заходів велика площа земель зазнає негативного впливу цього явища. Як відомо, шкідлива дія засолення має комплексний характер і зумовлена як порушенням осмотичного балансу клітин,
так і прямим токсичним впливом на фізіологічні та
біохімічні процеси у клітині [50, 51]. Основний напрям розв’язання цієї проблеми – створення сортів
з високим генетичним потенціалом продуктивності, які можуть реалізувати його незалежно від лімітів середовища. Таким чином, отримання нових
адаптивних сортів є найбільш надійним шляхом
підвищення врожайності зернових культур, зокрема тритикале, за умов дії сольового стресу.
На сьогодні розроблено метод добору рослин
на солестійкість, що базується на аналізі параметрів урожайності в польових умовах [52]. Однак
складність цього методу полягає у просторовій
гетерогенності фізичних і хімічних властивостей
ґрунту, а також у сезонних коливаннях кількості
атмосферних опадів. Тому на практиці використовують вегетаційні приміщення з контрольованими
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умовами вирощування, в яких основним критерієм стійкості рослин є накопичення більшої біомаси
при засоленні [53]. Проте для виявлення реальної
солестійкості сортів зернових культур необхідні
тривалі експерименти – від двох тижнів до кількох
місяців, що є непрактичним для скринінгу великої
кількості генотипів або добору солестійкого потомства. Критерієм солетолерантності може слугувати
також відсутність пошкодження листя рослин, що
культивуються на засоленому субстраті [54]. Токсичний ефект солей на рослину полягає у їхній високій концентрації в цитоплазмі і клітинній стінці.
Осмотичний ефект солі може прискорити старіння
листя внаслідок дефіциту в них води. Окрім того,
можливий також дефіцит одних або надлишок інших іонів, що в кінцевому рахунку призводить до
отримання хибних результатів.
Нині є порівняно небагато праць щодо отримання солестійких ліній тритикале методами клітинної селекції. Найчастіше при доборі солестійких варіантів використовують хлористий натрій у
різних концентраціях. У роботі словацьких вчених
три сорти пшениці і два – тритикале було протестовано на солестійкість у калюсній культурі in vitro
з додаванням NaCl у концентраціях 3, 6 і 9 г/л [55].
Показано, що серед усіх вивчених генотипів найстійкішим виявився сорт пшениці Nona, оскільки
за концентрації NaCl 9 г/л приріст біомаси калюсів
цього генотипу був найвищим (20,3 %). Найбільш
чутливими виявилися сорти тритикале Lasko і
R-Tc-15, адже зі зростанням концентрації NaCl до 9
г/л у них спостерігали мінімальний приріст біомаси калюсу та низьку регенераційну здатність.
У відділі біотехнології, генетики і фізіології Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла
НААН (МІП) методом прямого добору було проведено скринінг in vitro генотипів тритикале озимого
на стійкість до засолення за рівнем виживання калюсів та регенераційною здатністю на селективних
середовищах із хлоридом натрію концентраціями
0,6, 0,9, 1,2 та 1,5 % [28]. Показано, що зі збільшенням концентрації NaCl в усіх генотипів пригнічувався ріст калюсної культури, що свідчить про
токсичний вплив стресового чинника. У результаті
досліджень виділено генотипи, калюси яких характеризувались здатністю до росту на селективному
середовищі з хлоридом натрію та зберігали ознаку стійкості протягом усього циклу культивування. Підвищену солестійкість виділених генотипів
згодом було виявлено у польових випробуваннях.
Таким чином, результати роботи підтвердили доцільність застосування культури тканин in vitro як
тест-системи для проведення скринінгу генотипів
тритикале на стійкість до сольового стресу.
На основі розробленої нами біотехнологічної
системи методами селекції in vitro за використання селективного середовища з хлоридом натрію
здійснено добір калюсних ліній тритикале за стійкістю до сольового стресу [56]. В обох генотипів за
використання прямого та ступінчастого добору
84

Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 9, 2019

отримано стійкі калюсні лінії, які не тільки мали
приріст біомаси на селективному середовищі, але й
зберігали морфогенетичний потенціал. Стійкість
до сольового стресу виділених in vitro клітин збереглась у індукованих рослинах і на рівні організму забезпечила підвищення толерантності до засолення. Результати досліджень можуть свідчити, що
рослини-регенеранти тритикале, отримані шляхом клітинної селекції, мають генетично обумовлену ознаку стійкості до стресового фактора.
İ. Bezirğanoğlu [57] досліджував реакцію п’яти
генотипів тритикале на сольовий стрес за здатністю до утворення морфогенного калюсу з використанням хлориду натрію різних концентрацій (50,
100, 150 та 200 mM, або 0,3, 0,6, 0,9 та 1,2 % відповідно). За результатами досліджень встановлено, що
для кожної з концентрацій NaCl порядок ранжування генотипів за солестійкістю був наступним:
Tatlıcak > Ümran Hanım > Alper Bey > Mikham 2002
> Melez 2001. Показано, що більш чітку диференціацію всіх генотипів за стрес-толерантністю визначала концентрація 200 mM. Автор наголосив, що
генотип Tatlıcak виявився найменш чутливим до
дії сольового стресу і є цінним вихідним матеріалом для подальшої селекції тритикале.
Варто підкреслити, що використання андрогенних культур ізольованих мікроспор для клітинної
селекції має ряд переваг порівняно з іншими системами in vitro, оскільки культура початково є одноклітинною системою, тому виключається можливість регенерації із соматичних тканин [58]. При
цьому добір in vitro і мутагенез значно полегшені,
оскільки гаплоїдний стан дає можливість проявитись рецесивним генам. Зважаючи на це, нами розроблено метод добору стійких до засолення генотипів тритикале озимого в культурі ізольованих
мікроспор з використанням хлориду натрію як селективного чинника [59]. За критерій визначення
толерантності було обрано відносну кількість калюсів з множинним пагоноутворенням на селективному середовищі. Виявлено, що зі збільшенням
концентрації хлористого натрію значно пригнічувався регенераційний потенціал калюсів – якщо
в контролі регенераційна здатність становила 60
% за більшості калюсів з множинним пагоноутворенням, то на селективному середовищі вона
зменшувалася до 20 %. У результаті досліджень
встановлено, що концентрація 0,1 М (0,6 %) NaCl
дає змогу диференціювати генотипи тритикале за
солестійкістю, а також показано можливість використання культури ізольованих мікроспор для
вивчення солестійкості селекційного матеріалу
тритикале озимого.
Стійкість до іонів алюмінію. Більше половини ґрунтів у світовому землеробстві характеризуються підвищеною кислотністю, негативний вплив
якої на рослини в багатьох випадках підсилюється
внаслідок наявності рухомих іонів алюмінію [60].
Токсичні іони алюмінію позначаються на процесах
росту та продуктивності на всіх фазах онтогенезу
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рослин злакових, але в ювенільний період більший
вплив вони мають на ступінь розвитку кореневої
системи, ніж паростка [61]. Відомо, що за вмісту рухомого алюмінію 3–4 мг/100 г ґрунту пригнічується ріст рослин, а за концентрації 7–8 мг/100 г ґрунту
вони гинуть [62]. Тому створення генотипів, здатних протидіяти токсичному впливу іонів алюмінію
без зниження врожайності, є єдиним можливим
розв’язанням проблеми вирощування зернових за
умов кислих ґрунтів.
Оцінка вихідного матеріалу в селекції на алюмостійкість потребує сучасних і ефективних підходів. Для ідентифікації стійких рослин нині використовують переважно вегетаційні та лабораторні методи, якими зазвичай оцінюють ступінь
пригнічення росту коренів або накопичення в них
алюмінію [63]. Рослини вирощують у посудинах з
кислим ґрунтом протягом одного місяця або в польових умовах впродовж вегетаційного періоду,
після чого порівнюють суху масу кореня, пагона і
концентрацію алюмінію у тканинах рослини в дослідному варіанті і контролі (при нетоксичному
рівні рН). Проте подібний метод може бути занадто
сенситивним для нестійких форм. Окрім того, він
вимагає значних витрат часу, оскільки передбачає
постійний контроль умісту алюмінію, що надходить у тканини рослин.
Альтернативою виміру ростових параметрів за
стресових умов є метод забарвлення коренів гематоксиліном, що слугує індикатором споживання
алюмінію чутливими рослинами [64]. При цьому
збільшення інтенсивності забарвлення і відповідно підвищений рівень поглинання алюмінію відображають понижену стійкість рослин. Однак цей
метод дає змогу швидше якісно, аніж кількісно
оцінити вміст алюмінію в коренях. Недоліком методу є також те, що іноді забарвлення відбувається
навіть за відсутності алюмінію або не відбувається
зовсім, незважаючи на його високу концентрацію.
Існує лабораторна оцінка стійкості проростків
тритикале до токсичної дії алюмінію за відростанням коренів у період репарації з використанням як
стрес-чинника хлориду алюмінію 6-водневого [65,
66]. Однак недоліком цього методу є те, що рослини
з відносно низькою швидкістю росту можуть здаватися більш стійкими, ніж вони є насправді, оскільки ступінь пригнічення швидкості росту кореня у
них менший, ніж у рослин з більш активним ростом.
Цей спосіб не дає також можливості відокремити
інгібування росту коренів унаслідок зниження рівня рН від індукованого власне токсичною дією алюмінію. Тому в результаті багато рослин, чутливих до
кислого середовища, але толерантних до алюмінію,
можуть бути оцінені як нестійкі до нього.
Як відомо, ізольовані рослинні клітини акумулюють алюміній набагато швидше і є більш чутливими до стресу, ніж клітини в складі організму [67].
Тому для оцінки алюмостійкості рослин зернових
поширення набули біотехнологічні підходи з використанням культури тканин in vitro, які застосову-

ються для скринінгу стійких генотипів, створення
та ідентифікації сомаклональних варіантів з підвищеною стійкістю, а також для вивчення реакції
клітин на токсичність іонів алюмінію. При цьому
стійкі форми можна ідентифікувати шляхом порівняння росту калюсів на кислому середовищі за
присутності і відсутності іонів алюмінію.
Німецькі дослідники [68] проводили скринінг
in vitro чотирьох сортів тритикале ярого та озимого на стійкість до іонів алюмінію в культурі зрілих
зародків з використанням як стрес-чинника хлориду алюмінію такими концентраціями: 0,1, 0,5, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 10 та 20 мМ. Показано, що утворення соматичних зародків з калюсів відбувалося, поряд з
контролем, на селективних середовищах з концентраціями хлориду алюмінію не вище 2 мМ. У результаті досліджень вчені виявили, що найбільшою
алюмостійкістю характеризувався сорт тритикале
озимого Lasko, оскільки калюси цього генотипу за
селективних умов мали найбільший рівень виживання та відрізнялись найвищим регенераційним
потенціалом.
У відділі біотехнології, генетики і фізіології
МІП нами розроблено та запатентовано [69] спосіб
добору in vitro стійких до іонів алюмінію генотипів
тритикале озимого, що ґрунтується на токсичній
дії стресового чинника, спрямованій проти виживання нестійких форм. Добори окремих генотипів проводять на рівні культивованих калюсів на
штучному живильному середовищі з додаванням
різних концентрацій етилендіамінтетраацетату
алюмінію (Al-ЕДТА). Використання запропонованого способу дає можливість у короткі терміни відібрати значну кількість стійких до іонів алюмінію
генотипів тритикале озимого і таким чином забезпечує скорочення тривалості селекційного процесу. Новим є те, що добори генотипів за стійкістю
до іонів алюмінію проводять на калюсах, що культивуються на штучному живильному середовищі
з додаванням різних концентрацій Al-ЕДТА, за
рівнем їх виживання в селективних умовах, приростом сирої маси та частотою регенерації з них
пагонів. Метод ґрунтується на клітинних технологіях in vitro, тому дає змогу значно прискорити та спростити відбір стійких до іонів алюмінію
генотипів тритикале. Переваги запропонованого
способу над традиційними полягають в економії
місця та у можливості працювати з великими вибірками генотипів, більшій швидкості скринінгу селекційного матеріалу, а також у можливості
контролювати умови зовнішнього середовища.
Використання цього методу в селекції тритикале
сприятиме створенню нових сортів з господарськи
цінними властивостями.
Таким чином, аналіз даних літератури та власні дослідження дали можливість виявити світову
тенденцію щодо застосування технологій добору in
vitro в селекційному процесі тритикале. Проте варто підкреслити, що для практичного використання
клітинних біотехнологій з метою оцінки та добоÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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ру стійких форм злакових необхідно, щоб ступінь
стійкості на рівні культури клітин і цілої рослини
тісно корелював, чого не завжди можливо досягти. Так, у роботі E. Farshadfar та співавторів [70]
скринінг генотипів пшениці м’якої на посухостійкість не виявив достовірного кореляційного зв’язку
між результатами оцінки in vivo та in vitro. Автори
констатували, що результати скринінгу in vitro не
можна узагальнити на рівні in vivo і навпаки, тому
показники стійкості, отримані вищезгаданими методами, не завжди корелюють між собою і повинні
розглядатись окремо або доповнювати один одного. Необхідно також зауважити, що скринінг та добір селекційного матеріалу злакових на клітинному
рівні не завжди виправдані та ефективні з погляду
економічності. Але незважаючи на певні труднощі використання тканинних і клітинних культур
у більшості випадків дає можливість ефективно
прискорити селекційний процес і у багатьох країнах світу вважається важливим доповненням до
класичних методів селекції сільськогосподарських
рослин, зокрема тритикале.
Висновки. Актуальність біотехнологічних розробок у вирішенні генетико-селекційних завдань
щодо тритикале зростає і переходить на якісно но-

вий рівень. Аналіз літературних джерел свідчить
про можливість використання клітинної селекції
для створення нового вихідного матеріалу, розширення генетичного потенціалу та поліпшення існуючих генотипів тритикале за стійкістю до абіотичних стресорів. Селекція in vitro надає можливість
розширити генетичне різноманіття рослин, безпосередньо діючи на генетичний апарат, та створити
системи прямого добору стійких генотипів. Однак
цей напрям її застосування потребує більш поглибленого дослідження геномної мінливості та генетичної стабільності клітин, що культивуються в
умовах ізольованого росту на штучних живильних
середовищах. Незважаючи на наявні праці стосовно селекції in vitro ще не до кінця висвітлено низку
аспектів, зокрема вплив компонентів живильного
середовища, селективних агентів та умов культивування на геном рослинної клітини, а також на реорганізації геному, що супроводжують дедиференціювання клітин тощо. Дослідження, спрямовані на
розв’язання цієї проблеми, є актуальними і значущими, оскільки орієнтовані на розширення можливостей біотехнологій, підвищення їх ефективності та широке впровадження нових методів для
вирішення прикладних завдань селекції тритикале.
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Çíà÷èòåëüíûì äîñòèæåíèåì ñîâðåìåííîé ãåíåòèêè è
vitro òðèòèêàëå íà óñòîé÷èâîñòü ê àáèîòè÷åñêèì ñòðåññîâûì
ñåëåêöèè ðàñòåíèé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå íîâîé çåðíîâîé
ôàêòîðàì îêðóæàþùåé ñðåäû, â ÷àñòíîñòè âîäíîìó äåôèêóëüòóðû – òðèòèêàëå, ñîðòà êîòîðîãî óñïåøíî âíåäðÿþòöèòó, çàñîëåíèþ, çàãðÿçíåíèþ èîíàìè àëþìèíèÿ. Îïðåäåñÿ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Îäíàêî â ðàçíûå
ëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ, ìåòîäû îòáîðà è îöåíêè, à
ãîäû ïðîèçâîäñòâî çåðíà ýòîãî çëàêà íåñòàáèëüíî. Îñíîâòàêæå âîçìîæíîñòè, ïåðñïåêòèâû è ïðîáëåìû êëåòî÷íîé ñåíûìè ôàêòîðàìè îãðàíè÷åíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè ñåëüñêîëåêöèè – îäíîé èç âàæíåéøèõ îòðàñëåé ñîâðåìåííîé áèîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è òðèòèêàëå â ÷àñòíîñòè ÿâëÿþòñÿ
òåõíîëîãèè ðàñòåíèé. Àíàëèç ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ ñâèàáèîòè÷åñêèå ñòðåññîðû. Ïîýòîìó âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ñåäåòåëüñòâóåò, ÷òî íåñìîòðÿ íà óñïåõè è çíà÷èòåëüíûå äîñòèëåêöèîííîãî óëó÷øåíèÿ òðèòèêàëå èìååò åãî óñòîé÷èâîñòü
æåíèÿ â ðàçâèòèè è èñïîëüçîâàíèè êëåòî÷íûõ òåõíîëîãèé,
ê àáèîòè÷åñêèì ñòðåññîâûì ôàêòîðàì îêðóæàþùåé ñðåäû,
îñòàåòñÿ íåðåøåííûì ðÿä ìåòîäè÷åñêèõ ïðîáëåì, ÷òî ñíè÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïëîùàäè ýòîé êóëüòóðû â ðàéîíàõ ñ
æàåò ìàñøòàáû âíåäðåíèÿ áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê
íåáëàãîïðèÿòíûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. Çíà÷èìûì
â ïðàêòèêó. Äàëüíåéøèé ïðîãðåññ â êëåòî÷íîé ñåëåêöèè òðèâ ñåëåêöèè òðèòèêàëå ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå êëåòî÷íûõ
òèêàëå çàâèñèò íå òîëüêî îò ðàçâèòèÿ êëåòî÷íûõ òåõíîëîãèé,
òåõíîëîãèé, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ñîçäàåòñÿ ãåíåòè÷åñêîå
íî è îò áîëåå ãëóáîêîãî ïîçíàíèÿ ìîëåêóëÿðíûõ ìåõàíèçðàçíîîáðàçèå íà óðîâíå ñîìàòè÷åñêèõ êëåòîê, ñ ïîñëåäóþìîâ ðåãóëÿöèè è ýêñïðåññèè ãåíîâ óñòîé÷èâîñòè. Èçó÷åíèå
ùèì ñêðèíèíãîì ãåíîòèïîâ, èìåþùèõ öåííûå ïðèçíàêè.
îñîáåííîñòåé è ìåõàíèçìîâ ãåíîìíîé èçìåí÷èâîñòè in vitro
Îäíèì èç èííîâàöèîííûõ íàïðàâëåíèé, ïîçâîëÿþùèõ ðàñòðèòèêàëå ïðè âîçäåéñòâèè àáèîòè÷åñêèõ ñòðåññîðîâ è ïîèøèðèòü ñïåêòð èñõîäíîãî ìàòåðèàëà è àêòèâèçèðîâàòü ñåñêè ïóòåé åå ðåãóëÿöèè ïîçâîëÿò áîëåå ýôôåêòèâíî èñïîëüëåêöèîííûé ïðîöåññ, íàöåëåííûé íà ñîçäàíèå âûñîêîïðîçîâàòü òåõíîëîãèþ êëåòî÷íîé ñåëåêöèè, ñîìàêëîíàëüíóþ
äóêòèâíûõ óñòîé÷èâûõ ñîðòîâ, ÿâëÿåòñÿ ñåëåêöèÿ in vitro. Â
èçìåí÷èâîñòü è äðóãèå áèîòåõíîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû.
ïðåäñòàâëåííîì îáçîðå îñâåùåíû îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðèòèêàëå, êëåòî÷íàÿ ñåëåêöèÿ, âîîòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ êàñàòåëüíî ñåëåêöèè in
äíûé äåôèöèò, çàñîëåíèå, èîíû àëþìèíèÿ, óñòîé÷èâîñòü
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Ñreation of new grain crop triticale is a significant achievement
of modern genetics and plant breeding. Its varieties are successfully introduced into agricultural production However, over
the years grain production of this cereal crop is unstable. Abiotic
stressors are the main factors limiting productivity of crops and
triticale in particular. Therefore, the tolerance to abiotic environmental stress factors is important for breeding improvement of
triticale that will increase the crop area in regions with adverse
climatic conditions. Use of cell technologies is significant in triticale breeding because they create genetic diversity at the level
of somatic cells followed by screening genotypes with valuable
traits. In vitro selection is one of the modern innovative directions
that allow to expand the range of source material and activate
breeding process aimed at creating high-performance tolerant
varieties. The review highlights the main achievements of Ukrainian and foreign scientists regarding to in vitro selection of triticale for tolerance to abiotic environmental stress factors, including water deficit, salinity, aluminum ions. The main directions,
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selection and assessment methods, as well as opportunities,
prospects, and problems of one of the most important branches of modern plant biotechnology are identified. The results of
analysing literary sources indicate that despite the successes
and significant achievements in development and use of cellular
technologies, a number of methodological problems that reduce
the scale of the introduction of biotechnological creations into
practice remain unresolved. Further progress in the cell selection of triticale depends not only on the development of cellular technologies, but also on a deeper understanding molecular
mechanisms of regulation and expression of tolerance genes.
Studying the features and mechanisms of in vitro genomic variation of triticale when exposed to abiotic stressors and searching
for ways to regulate it will allow more efficiently use cell selection
technology, somaclonal variation, and more biotechnological
approaches.
Key words: Triticale, in vitro selection, water deficit, salinity,
aluminum ions, tolerance

