МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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«КОЛЕКЦІЯ ЛІНІЙ DROSOPHILA»
КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ І ЦИТОЛОГІЇ:
ОБ’ЄКТ, ЯКИЙ СТАНОВИТЬ
НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНИ

Даний вид є всесвітньо
визнаним модельним
генетичним об’єктом
Переваги:
•Порівняно легко культивується у лабораторних умовах.
•Має відносно короткий життєвий цикл.
•Генетика цього виду надзвичайно добре вивчена.
•Геном цього виду на 60% гомологічний геному людини.
•Приналежність до еукаріот та достатньо складна організація
нервової системи дозволяють використовувати даний вид для
моделювання процесів та захворювань властивих більш
складним організмам, включаючи людину.

Лабораторні лінії дикого типу (4 шт.)
Лінії, які отримані від самиць з природних популяцій (18 шт. –
унікальні для України)
Лінії з генними мутаціями (видимі) (19 шт.) – лінії, що абсолютно
необхідні для адекватного викладання навчальних дисциплін зі
спеціальності генетика. 2 – унікальні для України.
Лінії з ди- та полігенними комбінаціями (видимі) (14 шт.) – лінії, що
абсолютно необхідні для адекватного викладання навчальних
дисциплін зі спеціальності генетика. 4 – унікальні для України.
Лінії з порушеною репарацією (1 шт.).
Температурочутливі лінії (2 шт.) – обидві унікальні для України.
Лінії зі збалансованими леталями (5 шт.) – лінії, що абсолютно
необхідні для адекватного викладання навчальних дисциплін зі
спеціальності генетика та для проведення генетичного аналізу чи тесту
на мутагенність. 3 – унікальні для України.
Лінії із синтезованими генотипами (1) (24 шт.) – лінії, що містять
трансгенні конструкції, або заміщені гени. 15 – унікальні для України, 7 –
унікальні у світі.
Лінії із синтезованими генотипами (2) – система ліній для
визначення впливу алелів локусу white та загального
генетичного фону на будь-які кількісні ознаки (8 шт.) – унікальна у
світі.
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І. У межах університету:
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інші кафедри
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Екологічний факультет
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Навчальна робота
Матеріал для проведення
практичних занять з різних
загальних (Загальна генетика,
Основи селекції, Медична біологія)
та спеціальних курсів (Генетичний
аналіз, Молекулярна генетика,
Генетика розвитку та ін.) у ВНЗ

Наукова робота
вивчення генетичного контролю кількісних
ознак та ознак з неповною пенетрантністю;
дослідження генетичного контролю
неспецифічної стійкості до дії фізичних
факторів;
дослідження генетичного підґрунтя прояву
ефекту гетерозису;
вивчення ролі генетичних факторів у процесі
старіння;

Демонстраційний матеріал для
викладання теми “Спадковість та
мінливість” у курсі Біологія у школах
та технікумах.

дослідження проявів нестабільності геному;
вивчення генетичного контролю ознак
поведінки;
дослідження мутагенезу;
дослідження з вивчення регуляції активності
генів;
цитогенетичні дослідження;
моделювання реакцій та захворювань
більш складних організмів

