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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах виснаження природних популяцій рослинпродуцентів господарсько-цінних вторинних метаболітів (важливих для медицини,
харчової та хімічної промисловості), все більшого значення набуває одержання біологічноактивних речовин на основі сучасних біотехнологій, зокрема з культивованих клітин,
тканин та органів (Бутенко, 1986; Collin, 1988; Kreis, Reinhart, 1989; Zenk, 1978, 1990;
Verpoorte et al., 1998, Кунах, 2005). Тому актуальним завданням біотехнології залишається
отримання нових високопродуктивних клітинних штамів та пошук умов для найбільш
повної реалізації їх генетичного потенціалу продуктивності.
Відомо, що будь-які зміни умов культивування можуть істотно впливати на
продуктивність. Процеси адаптації високопродуктивних клітинних штамів до промислових
умов вирощування є малодослідженим і актуальним питанням. Дослідження їх
закономірностей надасть можливість оптимізувати процес переходу від лабораторного
регламенту до промислових умов вирощування.
Культура тканин і клітин вищих рослин є новою експериментально створеною
біологічною системою. Перенесення клітин у культуру in vitro приводить до істотних змін
в системі регуляції клітинної активності, зокрема до виходу клітини з під контролю
корелятивних факторів, які спрямовують і регулюють діяльність різних органів, тканин і
клітин як єдиного цілого (Кунах, 2005). Механізми регуляції процесів диференціації та
проліферації клітин, тобто тих процесів, які визначають продуктивність культури,
малодосліджені. Великою мірою саме тому культура тканин рослин є малокерованою та
важкопрогнозованою системою. Це обумовлює важливість подальшого поглибленого
вивчення змін структури популяцій культивованих клітин та впливу цих змін на
продуктивність клітинних штамів.
У відділі генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики
НАН України ведуться комплексні (біотехнологічні, біохімічні, фізіологічні, цитологічні
молекулярно-генетичні) дослідження з розробки технологій промислового вирощування
клітинних штамів-продуцентів біологічно-активних речовин, зокрема штаму К-27
R. serpentina. Цей генетично стабільний варіант – штам К-27 – вже близько 20 років
вирощується на агаризованому середовищі і є цінним продуцентом індолінових алкалоїдів,
що знаходять широке застосування в лікуванні шлуночкових аритмій серця. У 1988-1998 р.
його калюсний варіант вирощувався у промислових масштабах на Харківському хімікофармацевтичному об’єднанні “Здоров’я” (Кунах, 2005, Спиридонова и др., 2007). Однак
такі умови вирощування виявилися не технологічними, тому постало питання про
адаптацію штаму до промислових умов вирощування в глибинній культурі.
Дана робота є частиною цих досліджень, вона була спрямована на вивчення впливу
зміни умов культивування на цитологічні особливості штаму К-27 відповідно до
пропонованої схеми промислового вирощування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась
на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту
молекулярної біології та генетики НАНУ в рамках науково-дослідних тем „Генетичний
моніторинг: розробка підходів до оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на
геном” (№ держреєстрації 0106U005750, 2006-2010), “Дослідження структурнофункціональної мінливості геному в процесах диференціації та дедиференціації клітин
вищих рослин в інтактному організмі та при культивуванні in vitro” (№ держреєстрації
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0101U000007, 2001-2005 рр.), “Порівняльне вивчення геномної мінливості рослин в
природі та в культурі in vitro” (№ держреєстрації 0105U005344, 2006-2010 рр.).
Мета та завдання дослідження. Метою роботи було дослідити вплив зміни умов
культивування на структуру клітинної популяції штаму К-27 Rauwolfia serpentina за
основними цитологічними параметрами, які впливають на продуктивність – вмістом ДНК
в ядрах клітин, площею їх ядерця.
Для досягнення поставленої мети окреслено наступні завдання:
1. Дослідити структуру клітинної популяції штаму К-27 за вмістом ДНК у ядрі та
площею ядерця протягом пасажу в різних умовах вирощування.
2. На основі кореляційних зв’язків морфометричних класів клітин з динамікою
показників продуктивності виділити функціональні групи – субпопуляції клітин, які
можуть впливати на продуктивність в різних умовах вирощування.
3. Вивчити вплив зміни умов культивування на внесок виділених субпопуляцій клітин
в динаміку показників продуктивності протягом пасажу, а саме питомих швидкостей
накопичення сухої біомаси, індолінових алкалоїдів, а також трахеїд.
4. Вивчити залежність добової динамки виділених субпопуляцій від динаміки
проліферації за зміни умов культивування.
Об’єкт дослідження – популяція культивованих клітин штаму К-27 Rauwolfia
serpentina у різних умовах вирощування.
Предмет дослідження – особливості змін пасажної та добової динаміки структури
клітинної популяції штаму К-27 за адаптації до промислових умов культивування.
Методи дослідження: біохімічні, цитологічні, математичні.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено вплив зміни умов
культивування на пасажну та добову динаміку структури клітинної популяції культури
тканин Rauwolfia serpentina – продуцента індолінових алкалоїдів за показниками вмісту
ДНК в ядрі та площі ядерця. В цих же умовах вивчено зміну внесків динаміки груп клітин
з певним значенням вмістом ДНК в ядрі чи площі ядерця – субпопуляцій в динаміку
показників питомої швидкості накопичення сухої біомаси, індолінових алкалоїдів та
трахеїд. Встановлено особливості залежності добової динаміки кількісного складу
субпопуляцій клітин за вмістом ДНК та площею ядерця від динаміки проліфераційної
активності.
Практичне значення одержаних результатів. Робота є частиною комплексного
експерименту, спрямованого на адаптацію штаму К-27 Rauwolfia serpentina до умов
промислового виробництва, зокрема оптимізацію умов його вирощування в рідкому
живильному середовищі. Результати роботи мають важливе практичне значення для
біотехнології, тому що демонструють участь цитологічних механізмів в забезпеченні
продуктивності за зміни умов культивування та є корисними при розробці методів
контролю продуктивності тканинних культур-продуцентів та критеріїв паспортизації
тканинних штамів.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано під керівництвом
д.б.н., професора, члена-кореспондента НАН України Кунаха В. А. Результати, викладені в
дисертації, отримані та проаналізовані особисто дослідником чи за його безпосередньої
участі. Усі дослідження проводилися за безпосередньої участі здобувача. Обробка та
аналіз отриманих результатів виконані дослідником сумісно з к.б.н. Мірютою Н. Ю.,
частина експериментальної роботи з аналізу продуктивності виконана в співробітництві з
к.б.н. Аль-Аммурі Ю., з якими автор має спільні публікації. Дисертант висловлює глибоку
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й щиру подяку за суттєву допомогу при проведенні досліджень д.б.н. Кунаху В. А.,
к.б.н. Мірюті Н. Ю. та м.н.с. Адоніну В. І., за критичні зауваження при аналізі результатів
та оформленні роботи к.б.н. Андрєєву І. О., к.б.н. Спірідоновій К. В., к.б.н. Пороннік О. О.
та к.б.н. Перерві Т. П., а також іншим співробітникам відділу за моральну підтримку і
допомогу при виконанні та оформленні роботи.
Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися на Конференції
молодих дослідників, аспірантів та студентів (Київ, 2003); на Міжнародній конференції
“Генетика в XXI веке: современное состояние и перспективы развития” (Москва, 2004); на
VI Міжнародній конференції “Молекулярная генетика соматических клеток” (Звенигород,
Москва, 2005), Міжнародній конференції “Генетика в России и мире” присвяченій 40річчю Інституту загальної генетики ім. М. І. Вавилова РАН (Москва, 2006), читаннях,
присвячених 300-річчю з дня народження К. Ліннея (Луганськ, 2007), а також на наукових
семінарах відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології та
генетики НАН України.
Публікації. Результати досліджень представлені у вигляді 5 експериментальних
статей, опублікованих в спеціалізованих наукових журналах, і 5 тез доповідей на наукових
конференціях та з’їздах.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із списку умовних
скорочень, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, результатів досліджень та їх
обговорення, підсумків, висновків і списку літератури, що містить 242 посилання. Роботу
викладено на 162 сторінках, вона включає 9 таблиць та 41 рисунок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали і методи дослідження. Вивчали генетично стабільний більш ніж 15
років вирощування (понад 150 пасажів) штам К-27 R. serpentina, детально описаний в
роботах (Кунах, 2005; Мирюта и др., 2006).
Досліджено три варіанти його вирощування, що відрізнялися способом
культивування, вмістом сахарози та макро- і мікросолей у живильному середовищі, а
саме К-27(10С) – вирощується в стандартних умовах на агаризованому середовищі
10С (Воллосович и др., 1985); К-27(5С) – вирощується на збідненому агаризованому
середовищі 5С (Воллосович та ін., 1979); К-27(Рж) – глибинна культура, що
культивується в рідкому середовищі Рж (Каухова та ін., 1981), рекомендованому до
промислового вирощування (Кунах та ін., 2006 патент), (Рис.1).
Культуру тканин вирощували в колбах об’ємом 250 мл, що містили 50 мл
середовища. Маса експланта – 4-5 г живої тканини на колбу. Глибинну культуру
вирощували на шейкерах з частотою 60-70 коливань за хв. Усі варіанти культивували при
температурі 25-27С, без освітлення та при відносній вологості повітря 70-80%. Тривалість
пасажу до пересадки складала 35-40 діб, а до збирання врожаю – 60 діб.
Для визначення показників продуктивності протягом 60 діб кожну п’яту добу росту
відбирали 3-5 колб з середнім темпом росту тканин. Вихід свіжої та сухої біомаси після її
висушування при 551С визначали зважуванням. Алкалоїди групи індоліну
екстрагували хлороформом і визначали фотометричним методом за якісною реакцією
з концентрованою азотною кислотою з утворенням нітрозопохідних сполук, що мають
яскраво-пурпурове забарвлення (Воллосович и др., 1977).

4
Варіант К-27(10С)
поверхнева культура на агаризованому середовищі 10С

Варіант К-27(Рж)

Варіант К-27(5С)

глибинна культура у рідкому
середовищі Рж

поверхнева культура на
агаризованому середовищі 5С

Рис. 1. Досліджені варіанти штаму К-27 культивованих тканин R. serpentinа

Крім того, як характеристику одного з шляхів диференціації клітин, що супроводжує
диференціацію культури тканин до синтезу вторинних метаболітів, вивчали накопичення
трахеїд.
Для цитологічного аналізу зразки відбирали кожної доби об 11 годині ранку
протягом 40 діб. Для з’ясування впливу процесів проліферації на динаміку структури
популяції культивованих клітин було вивчено добовий (циркадний) індекс клітин, що
ділилися мітотично та клітин, що щойно закінчили поділ, а також структуру
клітинної популяції за вмістом ДНК та площею ядерця на короткому проміжку
пасажу, а саме впродовж трьох діб: 12-15-ї діб пасажу для варіанту К-27(10С) та 9-11
добу для варіанту К-27(Рж).
Вміст ДНК (відносний) та площу ядерця вивчали в препаратах інтерфазних
клітин, забарвлених за Фьольгеном та імпрегнованих сріблом за (Kiernon, 1990;
Архипчук, 1995). Для денситометрії застосовували оптичну систему, що складалася з
зеленого світлофільтра мікроскопа NU-2E (Carl Zeiss), червоного світлофільтра цифрової
камери CCD Sac-410 PA, відеоадаптера Asus V 3000. Вимірювання щільності зображення у
відносних одиницях проводили за допомогою програми Scion Image на цифрових
фотографіях відносно забарвленої за Фьольгеном анафази. Вимірювання площі ядерця
здійснювалося з використанням програми Corel Photo-Paint. Загалом для кожного
параметру проаналізовано 14400 клітин.
Індекси проліферації та трахеїд оцінювали на давлених препаратах, забарвлених
ацетоорсеїном. Для кожної точки аналізували по 5 тис. клітин з чотирьох різних
препаратів. Всього було вивчено понад 7 млн. клітин.
Для отримання кривих питомої швидкості накопичення сухої біомаси та індолінових
алкалоїдів, що співставні з динамікою груп клітин за вмістом ДНК та площею ядерця,
здійснювали підбір кривої, що найкраще описує отримані результати методом найменших
квадратів та чисельне диференціювання. Кореляцію динаміки параметрів, що
порівнювалися, знаходили методом парної лінійної регресії. В роботі також застосовано
елементи математичного моделювання на основі термодинамічного принципу.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Динаміка продуктивності, структура клітинної популяції за вмістом ДНК в
ядрах та площею ядерця та їх зв’язок за зімни умов культивування. На пасажному
рівні показники продуктивності вивчали кожні 5 діб впродовж 60 діб росту (звичайна
тривалість пасажу до пересадки – 35-40 діб). Для аналізу динаміки шляхом математичного
диференціювання визначали питому швидкість накопичення сухої біомаси, індолінових
алкалоїдів та трахеїд. У варіантів К-27(10С) та К-27(Рж) в динаміці цих показників було
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виділено дві часові складові, а у варіанта К-27(5С) для усіх показників виділено одну
часову складову (Рис. 2).

Рис. 2. Динаміка питомих швидкостей показників продуктивності та накопичення трахеїд у
варіантів штаму К-27. Питомі швидкості накопичення сухої біомаси – 1/m(dm/dt); трахеїд –
1/m(dDt/dt) та індолінових алкалоїдів: 1/Dc(dDc/dt) (1), (1/m)dDc/dt*103 (2)

Гетерогенність клітинної популяції оцінювали за двома показниками: вмістом ДНК
в ядрі та площею ядерця (рис. 3).
На відміну від підрахунку числа хромосом, дослідження кількості ДНК дозволяє
охопити всю клітинну популяцію, адже більшість клітин калюсної тканини перебуває в
інтерфазі. Вміст ДНК може характеризувати функціональну активність клітин, тому цей
показник дозволяє виділити функціонально-відмінні частини із загальної клітинної
популяції.
З тією ж метою можна використовувати площу ядерця, що є показником
білоксинтетичної активності клітин.
На дослідженому часовому відрізку культивування (0-40 доба) в усіх варіантів
штаму К-27 розмах мінливості за ознакою “вміст ДНК” складав від 1C до 11С. У
варіанта К-27(10С) розмах мінливості за ознакою “площа ядерця” складав від 3 до
19 мкм2, та від 0,9 до 11 мкм2 у варіантів К-27(5С) та К-27(Рж).
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Клітини
за
обома
ознаками
групували у морфометричні класи, для
кожного з яких будували криву динаміки.
Окремі класи, для динамік яких виявили
кореляцію,
об’єднували
в
групи,
функціональне значення яких визначали на
підставі наявності лінійної кореляції
сумарної динаміки цих класів з динамікою
першої чи другої складової показників
продуктивності.
Рис. 3. Загальний вигляд забарвленого за
Виділені
функціональні
групи
Фьольгеном – (І); та імпрегнованого
клітин
з
певним
вмістом
ДНК
чи
площею
сріблом (ІІ) ядер (а - ядерце, б- ядро) –.
ядерця розглядали як субпопуляції, які
Варіант К-27(5С)
певним чином впливали на показники
продуктивності.
У всіх досліджених варіантів за вмістом ДНК виділено дві субпопуляції клітин, які у
варіантів К-27(10С) і К-27(5С) охоплювали клітини із вмістом ДНК 1,0-2,9С та 3,0-6,9С; а
у К-27(Рж) – з 1,0-2,9С та з 3,0-8,9С. Варіанти відрізнялися за співвідношенням цих груп
клітин. Так, у вихідного штаму К-27(10С) обидві субпопуляції клітин були представлені
майже у рівних кількостях (45 % та 52 % популяції). У варіанту К-27(5С) домінували
клітини з 1,0-2,9С ДНК (60 %), тоді як у варіанту К-27(Рж) – клітини з 3,0-8,9С (75 %).
За площею ядерця (ПЯ) у кожного з варіантів культивування виділили по дві
функціональні субпопуляції клітин, які були різними на першій та другій часових
складових пасажної динаміки показників продуктивності. Зокрема, для К-27(10С) на
першій складовій виділено субпопуляції клітин з ПЯ понад 17 мкм2 та 12,0-16,9 мкм2 (тут і
далі друга субпопуляція домінуюча). На другій складовій – клітини з ПЯ 12,0-16,9 мкм2 та
менше 10,9 мкм2. Для варіанту К-27(5С) виділено групи клітин з ПЯ менше 4 мкм2 та
понад 5 мкм2. Для К-27(Рж) на першій складовій виділено лише одну субпопуляцію клітин
з ПЯ понад 8 мкм2, а на другій складовій – дві субпопуляції клітин з ПЯ 2,0-4,9 мкм2 та
понад 8 мкм2.
Внесок кожної з виділених субпопуляцій у динаміку відповідного показника
продуктивності або диференціації в різних варіантах штаму визначали шляхом розрахунку
коефіцієнтів кореляції методом парної лінійної регресії. При цьому, виходячи з посилки
про лінійність залежності біологічної сили – динаміки частки клітин певної субпопуляції –
з відповідним потоком – показником продуктивності або диференціації, – матрицю
коефіцієнтів кореляції Rmn (табл. 1) записували у вигляді 33 за принципом взаємності
Онзагера. Такий запис з точки зору біології може свідчити про диференціацію внеску
однієї субпопуляції клітин (ймовірно, за рахунок диференціації клітин за різними
шляхами) в динаміку питомих швидкостей накопичення біомаси, алкалоїдів та трахеїд.
Аналіз коефіцієнтів кореляції, розрахованих для пасажної динаміки питомої
швидкості накопичення алкалоїдів показує, що на першій часовій складовій пасажу у
вихідного варіанту К-27(10С) динаміка частки клітин субпопуляції з вмістом ДНК 1,02,9 С має позитивний внесок в динаміку цього показника (питомої швидкості накопичення
алкалоїдів), тоді як динаміка частки клітин субпопуляції 3,0-6,9С впливає на нього
негативно. У варіанту К-27(5С) ці дві субпопуляції мають протилежні внески.
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Таблиця 1
Коефіцієнти кореляції Rmn динаміки окремих складових показників продуктивності і
динаміки частки клітин певної субпопуляції різних варіантів штаму К-27
Показники
К-27 (10С)
продуктивності
та диференціації
3-6,9
3-6,9
1-2,9
m=g
0,58
0,65
-0,67
m=dt
0,65
0,54
-0,56
m=dc
-0,67
-0,56
0,63

m=g
m=dt
m=dc

>17
0,66
0,67
-0,48

>17
-0,67
0,68
-0,79

m=g
m=dt
m=dc

1-2,9
0,49
-0,82
-0,65

3-6,9
-0,82
0,71
-0,54

m=g
m=dt
m=dc

<10,9
0,87
-0,55
-0,92

<10,9
-0,55
0,99
0,93

К-27 (Рж)
1 складова, вміст ДНК, С
1-2,9
3-8,9
3-8,9
1-2,9
0,67
-0,79
-0,70
0,83
-0,79
0,76
-0,68
0,77
-0,70
-0,68
0,67
-0,65
2
1 складова, площа ядерця, мкм
12-16,9
>8
>8
>8
<4
0,48
0,60
-0,55
-0,60
0,61
0,79
-0,55
0,76
-0,75
-0,84
0,78
-0,60
-0,75
0,59
-0,64
2 складова, вміст ДНК, С
1-2,9
3-8,9
3-8,9
1-2,9
0,65
0,58
-0,51
-0,53
-0,54
-0,51
0,46
-0,49
0,57
-0,53
-0,49
0,61
2
2 складова, площа ядерця, мкм
12-16,9
2-4,9
>8
>8
-0,92
0,56
-0,59
-0,62
-0,93
-0,59
0,64
-0,75
0,77
-0,62
-0,75
0,60
-

К-27 (5С)
1-2,9
0,77
0,75
0,58

3-6,9
-0,65
-0,58
0,64

<4
0,84
0,88
0,82

>5
0,64
-0,82
0,72

-

-

-

-

Примітка: m – питома швидкість накопичення: g - сухої біомаси, dt – трахеїд, dc –
індолінових алкалоїдів
У варіанту К-27(Рж) субпопуляція клітин з вмістом ДНК 1,0-2,9 С негативно
впливає на динаміку накопичення алкалоїдів, а субпопуляція 3,0-6,9С розпадається на дві
частини, одна з яких має позитивний внесок в динаміку цього показника, а інша –
негативний. На другій складовій картина внесків динамік виділених субпопуляцій клітин
суттєво змінюється лише для варіанту К-27(Рж), у якого вони набувають протилежного
значення. При розгляді питомої швидкості накопичення біомаси варіанти штаму
відрізняються між собою за внеском окремих популяцій, крім того, цей внесок
протилежний на різних часових складових пасажу у варіантів К-27(10С) та К-27(Рж).
Найбільш стабільним є позитивний зв’язок між динамікою частки клітин субпопуляції з
вмістом ДНК 3,0-6,9С та питомою швидкістю накопичення трахеїд, який виявлено у
варіантів К-27(10С) та К-27(Рж) на обох часових складових пасажу, в той же час у варіанту
К-27(5С) цей показник позитивно корелює з динамікою частки клітин субпопуляції з
вмістом ДНК 1,0-2,9 С (див. табл.1).
В результаті аналізу внесків у показники продуктивності субпопуляцій, виділених за
площею ядерця, виявлено відміну між варіантами за напрямком внеску субпопуляцій
клітин з певною площею ядерця, а також зміни напрямку внеску на різних часових
складових пасажу (див. табл.1). Виявлено, що в порівнянні з варіантом К-27(10С), в якого
внески у динаміку всіх показників продуктивності роблять клітини з площею ядерця від 12
до понад 17,9 мкм2, в інших варіантів культивування внесок демонструють клітини
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менших класів: 1,0-3,9 та 4,0-10,9мкм2 у варіанту К-27(5С) та 2,0-4,9 та 8,0-10,9 мкм2 у К27(Рж).
Вплив проліферації на динаміку структури популяції культивованих клітин
за вмістом ДНК в ядрах та площею ядерця. В цій частині роботи вивчали
залежність динаміки структури популяції культивованих клітин від процесів клітинної
проліферації. Зважаючи на невелику тривалість процесів клітинного поділу,
дослідження структури популяції проводили впродовж короткого проміжку часу.
Було вивчено динаміку індексу клітин, що перебували в мітозі (МІ) та клітин, що
щойно закінчили поділ (КІ), а також структуру клітинної популяції за вмістом ДНК
та площею ядерця. Для дослідження вибрано період, який характеризується
максимальним приростом біомаси та продукцією індолінових алкалоїдів, а саме з 12-ї по
15-ту добу пасажу для варіанту К-27(10С) та 9-11-ї доба для варіанту К-27(Рж).
Матеріал відбирали кожні 2 години.
Вивчали субпопуляції клітин за вмістом ДНК і площею ядерця, для яких було
встановлено функціональну значимість на пасажному рівні. На дослідженому відрізку
пасажу у структурі варіанту К-27(10С) домінувала субпопуляція клітин 3,0-6,9С (70,6%); а
у варіанту К-27(Рж) – 3,0-8,9С (82%). За площею ядерця досліджували динаміку частки
клітин таких субпопуляцій: у варіанту К-27(10С) – одна, з ПЯ більше 17 мкм2, та друга –
12,0-16,9 мкм2; у варіанту К-27(Рж) – клітини з ПЯ понад 8 мкм2 та ПЯ менше 8 мкм2.
Мітотичний індекс (МІ) у % вираховували на різних ділянках тканини, при
цьому окремо підраховували клітини, що знаходились на різних стадіях мітотичного
циклу (Рис. 4).
Обидва варіанти культивування мали
подібну циркадну ритміку мітозів, яка
включала шість основних піків мітотичної
активності (по два піки на добу), положення
яких у часі змінювалось від доби до доби.
Крім того, вони не відрізнялися і за
значенням середньої величини мітотичного
Рис. 4. Фотографії клітини, що щойно індексу (МІ), який становив 0,14%. В
закінчила поділ (І) та пізньої анафази динаміці індексу клітин, що перебували в
мітозу без порушень –ІІ) поділу ядер мітозі та клітин, що щойно закінчили поділ
(імовірно амітотичний) (КІ) в обох варіантах
клітин штаму К-27
також спостерігали шість основних піків
(рис. 5).
Максимальне значення КІ було вищим у К-27(10С) – 2,5% проти 1,2% у К-27(Рж). На
дослідженому часовому відрізку пасажу за величиною середнього значення індекс клітин,
які щойно закінчили поділ перевищував індекс клітин, які знаходилися в мітозі: у варіанту
К-27 (10С) середній КІ (1,1%) перевищував МІ (0,14%) майже на порядок, тоді як у
варіанту К-27(Рж) він був 0,52%, і перевищував МІ (0,14%) майже в 3 рази.
За допомогою методу парної лінійної регресії вивчили залежність між динамікою
індексів проліферації та динамікою частки клітин субпопуляцій з певним вмістом ДНК і
площею ядерця. Визначали наявність лінійної залежності між динаміками показників
проліферації (МІ та КІ) і досліджуваних субпопуляцій клітин. Встановлено лінійність цієї
залежності.
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Рис. 5. Динаміка індексу
клітин, що перебувають в
мітозі (а, а1) та клітин, що
щойно закінчили поділ (б,
б1 )
в
обох
варіантів
культивування, впродовж
трьох
діб
циркадного
вивчення.
Стрілками
позначено
початок відповідної доби
росту

З метою визначення впливу проліфераційних механізмів на структуру популяції
культивованих клітин аналізували кореляційний зв’язок між динамікою індексу клітин, що
перебували в мітозі, а також клітин, які щойно закінчили поділ, з динамікою кількості
клітин певних субпопуляцій. Формування клітин з певними значеннями площі ядерця та
вмістом ДНК може відбуватися через деякий час після поділу. Щоб урахувати це явище,
був додатково проведений розрахунок коефіцієнтів кореляції із послідовним зсувом
динаміки поділів відносно динаміки відповідної субпопуляції вперед у часі із кроком,
рівним двом годинам (див. приклад розрахунку на рис. 6, б, г). Визначені таким чином
коефіцієнти кореляції наведено в табл. 2, 3.
Зважаючи на несинхронність процесів диференціації клітин, утворених тим чи
іншим проліферативним шляхом, біологічне значення представленого в таблицях 2, 3
набору кореляцій полягає в тому, що він відображає часові проміжки, впродовж яких ці
клітини можуть поповнювати відповідні субпопуляції за вмістом ДНК та площею ядерця.
Отримані внаслідок проведеного кореляційного аналізу дані (табл. 2), вказують на
те, що у варіанту К-27(10С) зміни динаміки КІ можуть викликати відповідні зміни в
структурі популяції культивованих клітин за вмістом ДНК із відставанням на 0-12 годин,
тоді як зміни динаміки МІ – через 0, 22-26 і 32-36 годин. У варіанту К-27 (Рж) вплив
динаміки КІ на структуру популяції може виявлятися із відставанням на 0-16 годин, а
вплив динаміки МІ – із затримкою 0, 18-20 та 26-28 годин.
В різних умовах культивування спостерігали відмінності у спрямованості впливу
динаміки проліфераційних процесів на структуру клітинної популяції. У варіанту К27 (10С) відмічено позитивну кореляцію динаміки КІ та МІ із змінами частки клітин
субпопуляції з вмістом ДНК 3,0-6,9С, що відбуваються із відставанням на 0-12 годин, та
негативну – із змінами, що відбуваються із зсувом на 22-36 годин. Відповідний вплив на
кількісні зміни субпопуляції з вмістом ДНК 1,0-2,9С має протилежну спрямованість. У
варіанту К-27 (Рж) спостерігали протилежну картину: динаміка КІ та МІ позитивно
корелювала із змінами кількості клітин з 1,0-2,9С, що відбуваються із зсувом у часі на 0-16
годин.
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Таким чином, на невеликих часових зсувах новоутворені клітини можуть
спеціалізуватися у ті субпопуляції за вмістом ДНК, що в обох варіантів культивування на
першій часовій складовій пасажної динаміки показників продуктивності мають
позитивний внесок у питому швидкість накопичення сухої біомаси і трахеїд (3,0-6,9С у
варіанту К-27(10С)), або сухої біомаси (1,0-2,9С у варіанту К-27(Рж)). На більших же
часових зсувах новоутворені клітини спеціалізуються у субпопуляції, які в обох варіантів
культивування на пасажному рівні мають внесок в питому швидкість накопичення
індолінових алкалоїдів: 1,0-2,9С у варіанту К-27(10С) та 3,0-8,9С у варіанту К-27(Рж).
Рис. 6. Співставлення кривих
добової
динаміки
частки
клітин з вмістом ДНК 1,0-2,9С
(1) від кривої мітотичного
індексу (2) впродовж 12-15-ї діб
пасажу штаму К-27(10С): без
зсуву (а), із зсувом кривої МІ
відносно кривої частки клітин
з вмістом ДНК 1,0-2,9С на 12
годин (б); на графіках (в) та (г)
наведено рівняння прямих,
проведених
методом
найменших
квадратів,
та
квадрати
коефіцієнтів
кореляції
відповідних пар
кривих.
Значення критеріальної статистики для величин R2 перевищує значення верхньої 5%
границі F-розподілу лише для випадку “г”, що означає наявність лінійної залежності

Подібні особливості внеску проліфераційних механізмів виявлені і для
субпопуляцій, виділених за значенням площі ядерця (табл. 3). У варіанту К-27 (10С)
встановлено позитивну кореляцію динаміки МІ із змінами кількості клітин з площею
ядерця >17 мкм2, що відбуваються одразу та із відставанням на 10-12 годин. У варіанту К27 (Рж) виявлено позитивну кореляцію динаміки КІ із змінами частки субпопуляції клітин
з площею ядерця > 8 мкм2, що відбуваються із затримкою в часі на 2-8 годин та негативну
із змінами, зсунутими на 26-28 годин. Поряд з цим, спостерігається позитивна кореляція
динаміки МІ зі змінами частки субпопуляції клітин з площею ядерця > 8 мкм2, що
відбуваються одразу або через 2 години та негативну із змінами, зсунутими на 10-12 годин.
Для субпопуляції з площею ядерця < 8 мкм2 зазначені кореляційні зв'язки мають
протилежний знак.
Для варіанту К-27(10С), при зсуві динаміки індексів клітин, що перебували в мітозі
та тих, які щойно закінчили поділ, вздовж осі часу вправо відносно динаміки субпопуляцій
клітин з певними значеннями площі ядерця більше, ніж на 16 годин, виявили позитивну
кореляцію з динамікою субпопуляції клітин з площею ядерця >17 мкм2, яка свідчить про
збільшення відносної кількості цих клітин внаслідок проліферації з відставанням на
зазначений проміжок часу.

11

k

0
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14
16
17
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20
21
22
25
30

Величина
зсуву, год.

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції R динаміки клітин з вмістом ДНК в ядрі 1,0-2,9С та 3,0-6,8С
(К-27 (10С)) чи 3,0-8,9С (К-27 (Рж)) та динаміки часток клітин, що перебувають в
мітозі (МІ) чи щойно закінчили поділ (КІ)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32
34
36
40
42
44
50
60

Варіант К-27 (10С)

Варіант К-27 (Рж)

Субпопуляції за вмістом ДНК

Субпопуляції за вмістом ДНК

1,0-2,9 С
МІ
0
0
0
0
0
-0,37
-0,47
0
0
0
0
0
0
0
0
0,63
0,81
0,61
0
0
0
0
0

КІ
-0,40
-0,40
-0,47
-0,47
-0,44
-0,52
-0,50
0
0
0
0
0
0,49
0,53
0
0
0
0
0,50
0,55
0
0
0

3,0-6,9 С
МІ
0,42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,46
-0,70
-0,43
0
-0,48
-0,71
-0,54
0
0
0
0
0

КІ
0,49
0,43
0,41
0,39
0,37
0,42
0,37
0
0
0
0
0
-0,55
-0,70
-0,58
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0-2,9 С
МІ
0,42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,71
-0,88

КІ
0,53
0,50
0,52
0,57
0,56
0,63
0,69
0,52
0,38
0
0
0
0
-0,59
0
0
0
0
0
0
0
0
0,82

3,0-8,9 С
МІ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,41
0,41
0
0
-0,60
-0,66
0
0
0
0
0
0
0
0

КІ
0
0
0
0
0
0
-0,47
-0,49
0
0
0
0
0
0
-0,49
0
0
0
-0,60
-0,64
-0,64
0,63
0

Примітка: k – величина зсуву (за кількістю точок) динаміки проліферації відносно
динаміки частки клітин відповідної субпопуляції за вмістом ДНК в ядрі
При переході до культивування в рідкому середовищі (варіант К-27(Рж))
спостерігали набір як позитивних, так і негативних кореляцій динаміки МІ та КІ з
динамікою частки клітин певної субпопуляції за значенням площі ядерця. Це свідчить про
те, що клітинний матеріал, який утворюється внаслідок проліферації, на різних часових
проміжках може поповнювати субпопуляції клітин з різною площею ядерця. В той час,
коли реалізується спеціалізація в певний клітинний тип (наявність позитивної кореляції),
спеціалізація в протилежний тип пригнічується (наявність негативної кореляції). Це добре
помітно на прикладі клітин, що є нащадками щойно закінчених клітинних поділів: на
проміжку часу, що відповідає зсуву на 4-20 годин, КІ робить позитивний внесок в
утворення клітин, що в подальшому набувають площі ядерця понад 8 мкм2, які на
пасажному ієрархічному рівні роблять внесок в динаміку всіх показників продуктивності.
На більших же часових зсувах – навпаки, може поповнюватися субпопуляція з площею
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ядерця менше 8 мкм2, фізіологічна роль яких відповідає, напевне, клітинам пасажної
субпопуляції 2-4,9 мкм2, що починають справляти вплив на другій часовій складовій
динаміки показників продуктивності.
Таблиця 3
Коефіцієнти кореляції R динаміки клітин з площею ядерця 12,0-16,9 та понад 17 мкм2
для варіанту К-27 (10С), та менше 8 мкм2 або понад 8 мкм2 для варіанту К-27 (Рж) і
динаміки часток клітин, що перебувають в мітозі (МІ) чи щойно закінчили поділ (КІ)
Величина
зсуву, год.

k

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
14
17
20
21
22
24
25
26
31

0
2
4
6
8
10
12
16
18
20
26
28
34
40
42
44
48
50
52
62

Варіант К-27 (10С)

Варіант К-27 (Рж)

Субпопуляції за площею ядерця

Субпопуляції за площею ядерця

12,0-16,9 мкм2
МІ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,41
0,46
0
0
0
0
0
0
0
0

КІ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,56
0
0
0
0
0,81
0,65
0

>17 мкм2
МІ
0,50
0
0
0
0
0,45
0,38
0
0
0
0
0
0
0,52
0
0
0
0
0
0

КІ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,82
0,68
0
0

<8 мкм2
МІ
0
-0,39
0
0
0
0,41
0,46
0
-0,39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КІ
0
0
-0,50
-0,59
-0,41
0
0
0
-0,48
-0,43
0
0
0
0,60
0,72
0
0
0
0
-0,91

>8 мкм2
МІ
0,35
0,42
0
0
0
-0,38
-0,40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

КІ
0
0,36
0,57
0,62
0,48
0
0
0
0,41
0
-0,42
-0,54
0
-0,64
-0,73
-0,53
0
0
0
0,92

Примітка: k – величина зсуву (за кількістю точок) динаміки проліферації відносно
динаміки частки клітин відповідної субпопуляції за площею ядерця
Таким чином на добовому рівні відбувається спеціалізація клітин у субпопуляції, що
на пасажному рівні мають гетерогенний внесок в динаміку питомих швидкостей
показників продуктивності. На основі виявлених за добового дослідження залежностей
динаміки частки клітин різних субпопуляцій за вмістом ДНК та площею ядерця від
проліферації, з урахуванням даних пасажного дослідження та відомих з літератури
цитологічних механізмів, ми зробили спробу побудувати схему процесів, що приводять до
утворення функціональних субпопуляцій клітин за вмістом ДНК (рис. 7) та площею ядерця
(рис. 8) для обох варіантів культивування.
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Рис. 7. Схема гіпотетичних залежностей між проліферацією та утворенням субпопуляцій
клітин на циркадному рівні (А), а також внеску субпопуляцій у динаміку продуктивності на
пасажному ієрархічному рівні (Б) для двох варіантів культивування: клітини з вмістом ДНК
1,0-2,9С (1); 3,0-6,9С (варіант К-27(10С)) та 3,0-8,9С (варіант К-27(Рж)) (5); поділ з
синхронною каріо-цитотомією чи з затримкою цитотомії (2, 3); ендоредуплікація/ендомітоз
(4); диференціація клітин за шляхом накопичення вторинних метаболітів (6) або утворення
трахеїд (8); руйнування старих клітин (7) або трахеїд (9). m+ki(kj) – часовий зсув (ki –клітин,
що перебували в мітозі, kj –клітин, які щойно закінчили поділ), при якому спостерігається
кореляція між динамікою проліферації та динамікою клітин субпопуляції за вмістом ДНК
(для ki та kj курсивом позначено негативні кореляції, прямим шрифтом – позитивні)

Як видно з рис. 7-8, в культурі тканин новоутворені клітини впродовж певного
проміжку часу (m+ki(kj)) можуть спеціалізуватися певними шляхами, деякі з яких
передбачають можливість повторної дедиференціації, інші ж супроводжуються кінцевою
спеціалізацією та згодом загибеллю клітин. Сформовані субпопуляції клітин за вмістом
ДНК та площею ядерця на пасажному рівні роблять внески в динаміку питомих
швидкостей таких показників диференціювання, як накопичення індолінових алкалоїдів та
трахеїд. Значна енерговитратність в результаті одночасної реалізації двох різних процесів
диференціації для клітинної популяції може зумовлювати почерговий внесок одних і тих
же субпопуляцій клітин за вмістом ДНК та площею ядерця в питомі швидкості
досліджуваних процесів диференціації на пасажному рівні та відповідну почерговість
внеску МІ та КІ в поповнення клітин певної субпопуляції на циркадному рівні.
В досліджуваній культурі підвищення вмісту ДНК, може внаслідок ендоредуплікації
чи ендомітоз, поряд з цим зменшення вмісту ДНК може забезпечуватися нерівномірним
поділом ядра (Tucker et al., 1980; Biradar et al., 1993; Franklin, Amie, 1999).
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Рис. 8. Схема гіпотетичних залежностей між проліферацією та утворенням субпопуляцій
клітин на циркадному рівні (А), а також внеску субпопуляцій у динаміку продуктивності на
пасажному ієрархічному рівні (Б) для двох варіантів культивування: вихідні клітини з
невідомою площею ядерця (Х), клітини з площею ядерця 12,0-16,9 мкм2 (1), >17 мкм2 (4), та
>8 мкм2 (5); поділ з синхронною каріо-цитотомією чи з затримкою цитотомії; зростання
біосинтетичної активності (6); диференціація клітин за шляхом накопичення вторинних
метаболітів (7) або утворення трахеїд (9); руйнування старих клітин (8) або трахеїд (10).
m+ki(kj) – часовий зсув (ki –клітин, що перебували в мітозі, kj –клітин, які щойно закінчили
поділ), при якому спостерігається кореляція динаміки проліферації та динаміки клітин
субпопуляції за площею ядерця (для ki та kj курсивом позначено негативні кореляції,
прямим шрифтом – позитивні)

Оскільки вивчення динаміки вмісту ДНК та площі ядерця проведено незалежно, ми
не могли безпосередньо співставити їх між собою, але на основі подібності внесків обох
параметрів в пасажну динаміку питомих швидкостей накопичення сухої біомаси, трахеїд
та індолінових алкалоїдів зробили спробу з’ясувати: якою площею ядерця можуть
характеризуватися клітини тої чи іншої субпопуляції за вмістом ДНК.
Зокрема, у варіанті К-27(10С) поділ клітинної популяції на дві субпопуляції за
значенням вмісту ДНК супроводжується розподілом між двома субпопуляціями за площею
ядерця. Субпопуляція клітин з вмістом ДНК 3,0-6,9С та ядерцями площею понад 17 мкм2
на пасажному рівні має позитивний внесок в динаміку накопичення сухої біомаси та
трахеїд, а клітини з 1,0-2,9С ДНК та площею ядерця 12,0-16,9 мкм2 роблять внесок в
динаміку потоку індолінових алкалоїдів. Частина ж субпопуляції клітин з 3,0-6,9С ДНК в
процесі спеціалізації може набувати значень площі ядерця 12,0-16,9 мкм2 та має
позитивний внесок в динаміку питомої швидкості накопичення трахеїд на першій
складовій пасажу.
У варіанті К-27(Рж) на першій складовій пасажу можна говорити про існування
субпопуляції клітин з вмістом ДНК 3,0-8,9С та площею ядерця понад 8 мкм2, яка має
позитивний внесок в динаміку питомої швидкості накопичення трахеїд та індолінових
алкалоїдів. Клітини з 1,0-2,9С ДНК та площею ядерця менше 8 мкм2, динаміка яких має
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внесок в потік сухої біомаси та індолінових алкалоїдів на їх другій часовій складовій, що
добовим вивченням не охоплена.
ВИСНОВКИ
На прикладі модельної системи – високопродуктивного клітинного штаму К-27
Rauwolfia serpentina, продуцента протиаритмічного алкалоїду аймаліну – за зміни умов
вирощування досліджено динаміку структури клітинної популяції за вмістом ДНК в ядрах
клітин та площею ядерця. Вивчено такі варіанти: К-27(10С) – стандартні умови
вирощування колекційного та посівного матеріалу на агаризованому середовищі; К-27(5С)
– вирощування на збідненому агаризованому середовищі, яке є кандидатом на проміжну
стадію при промисловому культивуванні; К-27(Рж) – вирощування в рідкому середовищі,
що пропонується для промислового культивування.
1. Встановлено, що кожен з вивчених варіантів культивування представлений
гетерогенною популяцією клітин, в якій діапазон мінливості за ознакою “вміст
ядерної ДНК”, що відображає спеціалізацію клітин, складав 1-11С, а за ознакою “площа
ядерця”, яка свідчить про біосинтетичну активність клітин, варіанти відрізнялись між
собою: у вихідного штаму розмах мінливості становив 3-19 мкм2, а в умовах
вирощування на збідненому середовищі та глибинного культивування – 0,9-11 мкм2.
2. У досліджуваних варіантів культивування за вмістом ДНК виділено наступні
субпопуляції: 1,0-2,9С та 3,0-6,9С в стандартних умовах та за культивування на збідненому
агаризованому середовищі, а також 1,0-2,9С та 3,0-8,9С в умовах глибинного
вирощування. В стандартних умовах культивування незначно домінувала субпопуляція
3,0-6,9С (52% популяції). На збідненому агаризованому середовищі домінували клітини
1,0-2,9С (60%), тоді як за глибинного вирощування – клітини з 3,0-8,9С (75%). За
показником “площа ядерця” для кожного з варіантів виділено індивідуальний набір
функціональних субпопуляцій, що зазнавав змін при переході від першої до другої
половини пасажу.
3. Встановлено, що умови вирощування викликають зміну внесків субпопуляцій за
вмістом ДНК та формування індивідуального набору внесків субпопуляцій клітин за
площею ядерця в динаміку показників продуктивності.
4. Як у вихідного варіанту, так і в умовах глибинної культури, субпопуляції за
вмістом ДНК, які на першій половині пасажу мають позитивний внесок у приріст сухої
біомаси та трахеїд (3-6,9С за стандартних умов), або сухої біомаси (1-2,9С в умовах
глибинного вирощування) на тридобовому проміжку щодвогодинного вивчення протягом
0-16 годин поповнюються проліферативно.
5. На часових проміжках більше 16 годин новоутворені клітини поповнюють
субпопуляції, які на пасажному рівні мають внесок в накопичення індолінових алкалоїдів:
1-2,9С в стандартних умовах, та 3-8,9С за глибинного вирощування. За тридобового
щодвогодинного дослідження при переході до умов глибинного вирощування виявлено
зміну набору субпопуляцій за площею ядерця та часових проміжків на яких вони
поповнюються внаслідок проліферації.
6. Перенесення високопродуктивного штаму К-27 зі збагаченого сахарозою
агаризованого середовища, безпосередньо в умови глибинної культури, які пропонуються
для промислового вирощування супроводжуються суттєвою зміною складу клітинної
популяції, та внеску окремих субпопуляцій клітин за вмістом ДНК та площею ядерця в
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динаміку показників продуктивності. Проміжне культивування на збідненому
агаризованому середовищі дозволяє уникнути одночасного впливу стресу пов’язаного зі
зміною складу середовища та способу культивування, що сприяє адаптації клітинної
популяції та збереженню високої продуктивності.
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АНОТАЦІЯ
Парнікоза І. Ю. Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни
умов вирощування in vitro. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня за спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна
біологія, гістологія. – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України,
Київ, 2009.
Вперше досліджено пасажну та добову структуру клітинної популяції тканинної
культури за вмістом ДНК в ядрі та площею ядерця за зміни складу та типу (тверде-рідке)
живильного середовища високопродуктивного штаму К-27 Rauwolfia serpentina –
продуцента цінного антиаритмічного алкалоїду аймаліну. У досліджуваних варіантів
культивування показано великий розмах варіювання за ознаками вміст ДНК та площа
ядерця. Виявлено, що показники продуктивності: накопичення сухої біомаси, індолінових
алкалоїдів, трахеїд у різних варіантів забезпечуються різною комбінацією внесків клітин з
1,0-2,9С і 3,0-6,9С (для К-27(10С) та К-27(5С)) чи 3,0-8,9С (для К-27(Рж), що
характеризуються певними розмірами ядерця. Показано залежність добової динаміки цих
функціонально-значимих груп клітин – субпопуляцій від динаміки проліферації. Виявлено
зміну часових інтервалів на яких проліферація робить внески в динаміку клітин з різним
вмістом ДНК та певними розмірами ядерця, що визначає індивідуальну картину
продуктивності на пасажному рівні.
Ключеві слова: Rauwolfia serpentina Benth., продуктивність, вплив умов
культивування, клітинні популяції, проліферація.
SUMMARY
Parnikoza І. Yu. Rauwolfia serpentina cell population dynamic in different in vitro
grow conditions. - Manuscript.
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Thesis for a degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Biology, specialty 03.00.11 – cell biology.
– Institute of cell biology and Genetic Engeneerering of National Academy of Sciences of
Ukraine, Kyiv, 2009.
Rauwolfia serpentina Benth. t issue culture cell population structure for passage and
circadian levels have been studied for cells with various DNA content in the nucleus and the
nucleolus area in the nucleus under conditions with different type (solid/liquid) and contents of
nutrient medium. A wide variety of DNA content and nucleolus area in the nucleus have been
shown in researched conditions of cultivation. Dried biomass, indoline alkaloids, tracheides
accumulation production indеxes have been turned out to be supported by different combinations
of cell contribution with certain nucleolus size: 1,0-2,9С and 3,0-6,9С (for К-27(10S) and К27(5S)) or 3,0-8,9С (for К-27(Rzh). Circadian dynamics of these cell-subpopulations
functionally-important groups have been shown to be conditioned by proliferation dynamics.
Proliferation in dependence of time intervals alteration have been shown to make contribution to
cell dynamics with different DNA amount and nucleolus area and these circumstances have been
shown to define the individual producing features at a passage level.
Key words: Rauwolfia serpentina (Benth.), productivity, cultivation condition influence,
cell population, proliferation.
АННОТАЦИЯ
Парникоза И. Ю. Динамика клеточных популяций раувольфии змеиной при
изменении условий выращивания in vitro. - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.00.11 – цитология, клеточная биология, гистология. – Институт
клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев, 2009.
В результате исследований, которые Институт молекулярной биологии и генетики
НАН Украины проводил вместе с Ленинградским химико-фармацевтическим институтом
были получены высокопродуктивные клеточные штаммы тропического растения
раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina Benth.). Это растение является ценным
продуцентом индолиновых алкалоидов, которые находят широкое применение в
медицине. Самым продуктивным из них до сих пор остается генетически стабильный
вариант – штамм К-27, который уже более 20 лет выращивается на агаризованной среде.
Однако такие условия выращивания не являются технологичными, потому встал вопрос
про адаптацию штамма к промышленным условиям выращивания в глубинной культуре.
Известно, что любые изменения условий культивирования могут существенно влиять на
продуктивность. Процессы адаптации высокопродуктивных клеточных штаммов к
промышленным условиям выращивания являются малоисследованным и актуальным
вопросом. Изучение их закономерностей предоставит возможность оптимизации процесса
перехода от лабораторного регламента к промышленным условиям выращивания. В связи
с этим изучена зависимость продуктивности штамма-продуцента от структуры клеточной
популяции по содержанию ДНК в ядре и площади ядрышка при изменении состава и типа
(твердая-жидкая) питательной среды на пассажном и суточном (циркадном) уровнях.
В течении пассажа динамика клеточных популяций изучена для следующих
вариантов штамма К-27: К-27(10С) – стандартные условия выращивания коллекционного и
посевного материала на агаризованной середе; К-27(5С) – выращивание на обедненной
агаризованной среде, рекомендованной как промежуточная для промышленного
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выращивания; К-27(Рж) – культивирование в жидкой среде, рекомендованной для
промышленного выращивания. У данных вариантов культивирования были исследованы
такие показатели продуктивности: удельная скорость накопления сухой биомассы, трахеид
и индолиновых алкалоидов. У вариантов К-27(10С) и К-27(Рж) динамики данных
показателей имели две временные составляющие, у варианта К-27(5С) – одну временную
составляющую. Показан большой размах варьирования по признакам «содержание ДНК» и
«площадь ядрышка», в частности, у всех вариантов размах изменчивости по признаку
«содержание ДНК» составлял от 1C до 11С. У варианта К-27(10С) размах изменчивости
по признаку «площадь ядрышка» составлял от 3 до 19 мкм2, и от 0,9 до 11 мкм2 у
вариантов К-27(5С) и К-27(Рж). На основании наличия линейной корреляции динамики
соответствующего показателя продуктивности и динамики той или иной группы классов
клеток по содержанию ДНК или площади ядрышка по обоим этим параметрам выделялись
функциональные
группы
клеток
субпопуляции.
Установлено
изменение
функционального вклада субпопуляций по содержанию ДНК при сравнении их на первой
временной составляющей динамики продуктивности. Так, у варианта К-27(10С) клетки с
осДНК в ядре 1,0-2,9С делали вклад в динамику накопления индолиновых алкалоидов, а
клетки 3,0-6,9С – в накопление сухой биомассы и трахеид. У варианта К-27(5С)
наблюдалась противоположная картина вклада околодиплоидных клеток: положительный
вклад в динамику трахеид и частично в накопление сухой биомассы. Вся же субпопуляция
3,0-6,9С имела положительный вклад в динамику накопления индолиновых алкалоидов. У
варианта К-27(Рж) наблюдался подобный вклад субпопуляции 1,0-2,9С и положительный
вклад части субпопуляции 3-8,9С в динамику накопления трахеид и индолинових
алкалоидов. Таким образом, не выявлено субпопуляций-маркеров дифференциации клеток
по определенному типу, физиологический вклад той или иной субпопуляции зависит от
конкретных условий культивирования.
Установлено, что в сравнении с вариантом К-27(10С), у которого вклады всех
показателей продуктивности оказывают клетки с площадью ядрышка от 12 до более
17,9 мкм2, у других вариантов культивирования вклад демонстрируют клетки меньших
классов: 1,0-3,9 и 4,0-10,9 мкм2 у варианта К-27(5С), а также 2,0-4,9 и 8,0-10,9 мкм2 у К27(Рж).
При циркадном изучении рассматривали ранее выделенные при пассажном
изучении группы клеток – субпопуляции по осДНК и площади ядрышка. При изменении
условий выращивания не выявлено изменения митотического индекса, но замечено
снижение амитотического индекса. Показана зависимость суточной динамики
субпопуляций клеток по обоим исследованным параметрам от динамики митотической и
амитотической пролиферации. Формирование клеток с определенными осДНК и
площадью ядрышка может происходить через некоторое время после деления. Чтобы
учесть это обстоятельство, был предпринят расчет коефицентов корреляции с
последовательным сдвигом динамики делений относительно динамики какой либо из
популяций вперед во времени с шагом равным двум часам. Установлено, что при
небольших временных сдвигах вновь образованные клетки могут специализироваться в те
субпопуляции с осДНК, которые у этих двух вариантов культивирования на первой
временной составляющей динамики продуктивности имеют положительный вклад в
прирост сухой биомассы и трахеид (3,0-6,9С у варианта К-27(10С)), или сухой биомассы
(1,0-2,9С у варианта К-27(Рж)). При больших временных сдвигах новообразованные
клетки специализируются в субпопуляции, которые в этих двух вариантах при пассажном
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исследовании делают вклад в накопление индолиновых алкалоидов: 1,0-2,9С у варианта К27(10С) и 3,0-8,9С у варианта К-27(Рж). У варианта К-27(Рж) наблюдается набор как
положительных, так и отрицательных корреляций динамики митотического или
амитотического индексов с динамикой определенной субпопуляции по значению площади
ядрышка. Это свидетельствует о том, что клеточный материал, образующийся вследствие
пролиферации, на разных временных отрезках пополняет разные субпопуляции:
митотический индекс со сдвигом на 10-12 часов, делает положительный вклад в динамику
клеток с площадью ядрышка 3,0-7,9 мкм2, а со сдвигом 0-2 час – 8,0-19,9 мкм2;
амитотический индекс со сдвигом 4-20 часов, имеет положительный вклад в пополнение
клеток с площадью ядрышка 8,0-19,9 мкм2 и на пассажном уровне делает вклад в динамику
всех показателей продуктивности. На больших же сдвигах пополняется субпопуляция
клеток с площадью ядрышка 3,0-7,9 мкм2, физиологическая роль которых отвечает
клеткам с ядрышками 2,0-4,9 мкм2 выявленной при пассажном исследовании, которые
начинают оказывать влияние на второй составляющей динамики показателей
продуктивности.
Ключевые слова: Rauwolfia serpentina Benth., продуктивность, влияние условий
культивирования, клеточные популяции, пролиферация.

