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Досліджено прояви ефекту фізіологічного гетерозису за деякими
ознаками шовковичного шовкопряда в разі впливу мікрохвильового випромінювання на батьківські організми в лініях з різною життєздатністю. Отримані результати свідчать про те, що цей ефект за ознаками життєздатності у
шовковичного шовкопряда можна отримати за допомогою застосованого
впливу лише в лініях з порівняно низькою життєздатністю. Також виявлено
можливість отримати зазначений ефект за ознаками репродуктивної здатності і маси коконів.
Ключові слова: ефект фізіологічного гетерозису, шовковичний шовкопряд,
життєздатність, мікрохвильове випромінювання.
Якщо звичайно для отримання ефекту гетерозису як батьківські особини використовують організми, що відрізняються генетично (наприклад, особини різних порід), то
для досягнення ефекту фізіологічного гетерозису (ФГ), відповідно до припущень
Б.Л. Астаурова, необхідно схрещувати організми однієї лінії, які під час проходження у
них гаметогенезу перебували в різних умовах середовища [1]. Хоча Б.Л. Астауров критично аналізує концепції ФГ, він уважає, що помилкою було б недооцінювати роль подібних ідей у практиці селекції. Є окремі відомості про те, що з метою отримання гетерозисного ефекту у шовковичного шовкопряда застосовують гібридизацію пар, які належать
до популяцій різних сезонів відгодівлі або сформувались у різних кліматичних умовах
[4]. Однак для беззаперечного визнання цього явища необхідні прямі докази. Попередні
наші дослідження та праці інших авторів свідчать про можливість отримання ефекту ФГ
у деяких об’єктів у разі дії чинників, що диференціюють батьківські гамети – світла з
різною довжиною хвилі, лазерного випромінювання, температури, магнітного поля [11,
12, 15].
Ми намагалися з’ясувати роль реагування жіночих та чоловічих батьківських
форм на зовнішній вплив у формуванні ефекту ФГ. Як об’єкт дослідження обрано шовковичного шовкопряда Bombyx mori L. – організму з жіночою гетерогаметністю. Використання шовкопряда у дослідженні зовнішніх впливів на жіночі і чоловічі особини дає змогу розрізнити роль цитоплазми яйцеклітини у сприйнятті впливу та ефекти, зумовлені
гомогаметністю. Крім того, обрані для експерименту лінії були контрастні за ознаками
життєздатності, завдяки чому з’ясовано можливість формування ефекту ФГ у порівняно
“сильних” та “слабких” ліній. Як чинник, що диференціює гамети, використовували мікрохвильове випромінювання, здатне змінювати ступінь генної активності [16].
Об’єктами дослідження були лінії шовковичного шовкопряда: Білококонна-1 (Б1), Білококонна-2 (Б-2), Мерефа-6 (М) та лінія, мічена за статтю на стадії грени – Совєтська-5 (С) [14]. Ступінь інбридингу ліній упродовж експерименту – п’ять–сім поколінь.
Умови утримання об’єкта загальноприйняті [8].
Схема експерименту охоплювала: опромінення лялечок шовкопряда в ділянці
“лобного віконця” (фоторецептора, виявленого 1961 р. [18]) мікрохвильовим випромінюванням λ=5,6 мм упродовж 3 хв; схрещування імаго, що вийшли з неопромінених (К) та
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опромінених (О) лялечок, у напрямах: К×К (контроль), О×О, К×О, О×К; аналіз потомства цих комбінацій. Оцінювали вихід гусениць з грени (за відсотком гусениць, що вийшли, від загальної кількості яєць у кладці), життєздатність гусениць (за середньою тривалістю життя гусениці першого віку (мураша) в разі голодування (СТЖГ)), репродуктивну
здатність (плодючість – за кількістю яєць у кожній родині-кладці і кількістю запліднених
живих яєць), показники маси кокона (визначали масу кокона, масу шовкової оболонки,
відсоток шовконосності).
Кількість досліджених особин у кожному варіанті досліду становила: в разі оцінки
виходу гусениць – приблизно 6 000 яєць (по 600 за десять повторень), у разі визначення
СТЖГ – 300 гусениць (по 100 за три повторення), під час дослідження показників маси
кокона – не менше 30 коконів, у разі аналізу плодючості – 15–20 кладок. Отримані результати опрацьовані за допомогою методів варіаційної статистики [7].
У табл. 1 наведено результати оцінки виходу гусениць у лініях шовкопряда в разі
впливу мікрохвильового випромінювання на батьківські особини. Досліджені лінії розрізняли за значенням цього показника у контролі. У лініях Б-1 та Б-2 вихід гусениць був
вищий, ніж у лініях М та С. Реакція ліній на вплив також була різною: в усіх дослідних
варіантах у лінії Б-2 не виявлено відмінностей від контролю, у лінії Б-1 зафіксовано лише
незначне зниження виходу гусениць у варіанті О×О. У лініях М та С зареєстровано значне збільшення цього показника у варіанті К×О, у якому вихід гусениць був вищий, ніж у
варіантах контролю та О×О. Отже, можна стверджувати, що у цьому випадку є ефект
ФГ. Використання лінії, міченої за статтю на стадії грени (С), дало змогу проаналізувати
вихід гусениць чоловічої та жіночої статей. Значення цього показника у контролі було
вищим у самців, що узгоджується з даними про вищу життєздатність самців шовкопряда
як гомогаметної статі [13]. У варіанті О×О зафіксовано підвищення виходу гусениць у
самок. У варіантах О×О та О×К значення показника виходу гусениць – самок і самців –
достовірно не відрізнялись. У варіанті К×О різниця між значеннями показника у самок і
самців була достовірною.
Зміни СТЖГ мурашів у різних варіантах схрещування відображає табл. 2. Початкові значення цього показника в лініях різко відрізнялись, як і у випадку показника виходу гусениць. Значення СТЖГ мурашів ліній Б-1 та Б-2 була більшою, ніж у мурашів ліній
М та С. У лінії Б-1 не виявлено відмінностей від контролю в усіх комбінаціях схрещування. У лінії Б-2 зафіксовано підвищення СТЖГ у варіанті О×О. Значне зростання СТЖГ
зареєстровано у лініях М і С у варіанті О×О та особливо у варіанті О×К. В останньому
Таблиця 1
Вихід гусениць у різних лініях шовковичного шовкопряда в разі мікрохвильового
впливу на батьківські особини (за відсотком гусениць,
що вийшли, від загальної кількості яєць у кладці)
Лінія
Білококонна-1
Білококонна-2
Мерефа-6
Советська-5 (♀)
Советська-5 (♂)

контроль
95,4±0,6
94,9±0,7
83,4±2,1
70,6±2,3
79,8±1,8

Варіант схрещування
О×О
О×К
93,0±0,4**
94,6±0,4
93,7±0,8
96,2±0,5
76,9±2,9
79,6±4,4
77,8±1,9*
75,7±1,8
80,2±1,8
80,1±1,7

К×О
96,4±0,7
94,2±0,7
90,7±2,1*
85,0±2,2*
91,9±1,8**

* Рівень відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,05. ** Рівень
відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,01.
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випадку можна простежити ефект ФГ. У лінії С в усіх варіантах, окрім О×О, було більше
значення СТЖГ самців. Реактивність самок і самців на застосований вплив за показником СТЖГ подібна.
Отже, з чотирьох ліній шовковичного шовкопряда, використаних в експерименті,
лише у двох вдалося отримати ефект ФГ за ознаками життєздатності. Саме ці дві лінії (М
та С) мали порівняно нижчі значення цих ознак у контролі, тобто їх можна назвати порівняно “слабкими” лініями.
Становило інтерес дослідження причин порівняно низької та високої життєздатності ліній та їх різної чутливості до застосованого впливу. Можливо, причиною є різне
походження порід. Білококонні породи – одні з найстаріших, їх здавна застосовують у
шовківництві, гібрид Б-1 х Б-2 рекомендовано для промислового розведення [9]. Породи
С та М молодші: С виведена В.А. Струнніковим та Л.М. Гуламовою з метою маркування
грени за статтю [14]; М отримана в Інституті шовківництва УААН.
Привертають увагу більші помилки середніх арифметичних у ліній М та С у табл.
1 і 2 (хоча обсяги вибірок для всіх ліній однакові). Оскільки, відповідно до [6], одним з
підходів до вивчення рівня генотипної мінливості є дослідження дисперсій кількісних
ознак, то під час вивчення показника виходу гусениць з грени оцінено дисперсії цієї ознаки у контролі та дослідних варіантах різних ліній (табл. 3).
Як видно з наведених даних, дисперсія ознаки у лініях Б-1 і Б-2 значно нижча, ніж
у лініях М і С. У дослідних варіантах зміни значень дисперсії недостовірні (оцінку виконували методом Фішера). Можна зробити висновок про те, що різна життєздатність ліній,
Таблиця 2
Середня тривалість життя в разі голодування гусениць першого віку
різних ліній шовковичного шовкопряда за умов мікрохвильового впливу
на батьківські особини, год.
Варіант схрещування
Лінія
контроль
О×О
О×К
К×О
Білококонна-1
191±2
194±2
192±2
190±2
Білококонна-2
198±1
203±2*
207±2
203±1
Мерефа-6
115±3
131±3***
148±3***
121±3
126±3
138±3**
146±3*
129±2*
Советська-5 (♀)
137±3
145±3*
158±3***
139±3**
Советська-5 (♂)
* Рівень відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,05. ** Рівень
відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,01. *** Рівень відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,001.

Таблиця 3
Дисперсія ознаки виходу гусениць у лініях шовковичного шовкопряда
за умов мікрохвильового впливу на батьківські особини
Лінія
Білококонна-1
Білококонна-2
Мерефа-6
Совєтська-5 (♀)
Совєтська-5 (♂)

контроль
3,3
4,5
39,9
52,3
30,8

Варіант схрещування
О×О
О×К
2,0
1,9
7,0
2,9
83,9
187,7
34,9
30,5
31,5
30,5

К×О
5,4
5,4
44,6
50
31,9
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можливо, пов’язана із загальним рівнем генотипної мінливості у лініях (очевидно, з частотою кросинговеру [6]). Однак зміни ознаки у дослідних варіантах не зумовлені генетичною лабільністю.
Для пояснення механізму явища ФГ у цьому випадку, на нашу думку, можна припустити різний ступінь активації генів у гаметах батьківських особин: сполучення диференційно активованих гомологічних хромосом у зиготі, подібно до сполучення генетично
різних гомологічних хромосом у випадку гетерозису, зумовленого генетичними відмінностями батьківських особин, приводить до виникнення гетерозису фізіологічного. Про
здатність мікрохвильового випромінювання спричиняли зміни генної активності свідчать
праці [2, 3, цит. за 16], у яких доведено, що НВЧ-випромінювання зумовлює зміни функціонального стану деяких локусів хромосом у клітинах слинних залоз личинок
Chironomus plumosus, індексів генетичної активності, компактизації хроматину, а також
появу пуфів de novo у деяких ділянках хромосом.
Отримані результати можна інтерпретувати з позицій біофізичної концепції гетерозису [17], згідно з якою хромосоми розглядають як мікроосцилятори і генератори електромагнітних полів, а гетерозис є результатом суперпозиції хромосомних полів, яка виникає за наявності певного диференціювання гомологів.
Подальші наші дослідження були присвячені вивченню можливості формування
ефекту ФГ за ознаками маси кокона та шовкової оболонки, а також плодючості
(соматичний та репродуктивний гетерозис, відповідно). Для цього вигодовували особин
усіх комбінацій лінії, міченої за статтю, – С. Результати дослідження показників маси
кокона наведено у табл. 4.
Як бачимо, у самок у варіанті О×К збільшувалася маса кокона і шовкової оболонки, що, однак, не супроводжувалося зростанням шовконосності. Кокони самців комбінації О×К перевищили по всіх трьох показниках кокони самців комбінацій О×О та контроль. З огляду на це ефект ФГ за шовконосністю у випадку застосованого впливу, очевидно, можна отримати лише у самців.
Результати оцінки плодючості у різних комбінаціях лінії С наведено у табл. 5. Достовірні зміни за плодючістю виявлені тільки у варіанті О×К, особливо в разі оцінки кількості запліднених живих яєць. Як бачимо, можна спостерігати ефект ФГ і за ознакою
репродуктивної здатності.
Зазначимо, що співвідношення самок і самців у кладках лінії С не змінилось порівняно з контролем і в усіх варіантах досліду становило 1:1. Цей факт є одним з відмінносТаблиця 4
Маса кокона, маса шовкової оболонки і шовконосність у лінії Совєтська-5
за умов мікрохвильового впливу на батьківські особини
Ознака

контроль
Маса кокону самок, г
1,79±0,05
Маса кокону самців, г
1,74±0,04
Маса шовкової оболонки самок, г 0,33±0,02
Маса шовкової оболонки самців, г 0,35±0,02
18,51±0,62
Шовконосність самок, %
19,94±0,54
Шовконосність самців, %

Варіант схрещування
О×О
О×К
1,86±0,04
2,06±0,07*
1,72±0,06
1,86±0,03*
0,35±0,02
0,41±0,02*
0,36±0,02
0,43±0,02*
18,52±0,56 19,43±0,51
21,00±0,63 23,18±0,48**

К×О
1,81±0,04
1,68±0,06
0,33±0,02
0,33±0,02
17,92±0,60
19,45±0,54

* Рівень відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,05. ** Рівень
відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,01.
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Таблиця 5
Репродуктивна здатність лінії Советська-5 при у разі мікрохвильового впливу
на батьківські особини
Варіант схрещування
Ознака
контроль
О×О
О×К
К×О

Кількість яєць у кладці
Кількість запліднених живих яєць

551,3±7,8
523,2±6,9

560,1±8,4
528,0±8,0

581,3±8,1*
573,9±7,8**

567,2±7,6
541,8±7,4

* Рівень відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,05. ** Рівень
відмінностей від кращої “батьківської” комбінації (контроль або О×О), P<0,01.

тей мікрохвильового впливу як диференційного чинника порівняно з лазерним випромінюванням. В аналогічних експериментах з лялечками шовкопряда, але з використанням
світла лазера, у лінії С зафіксовано зміну співвідношення статей на користь самок у комбінації О×К у першому та другому поколіннях після впливу [10].
З досліджених кількісних ознак шовковичного шовкопряда тільки в одному випадку
(за показником виходу гусениць з грени) можна зафіксувати провідну роль у формуванні
ефекту ФГ чоловічої особини; за рештою ознак простежується материнський ефект. Цей факт
узгоджується з попередніми висновками про переважний вплив материнського організму на
життєздатність гусениць, плодючість метеликів, масу кокона і шовкової оболонки [9].
Необхідно зазначити про можливе практичне використання ефекту ФГ у сільському господарстві. Завдяки схрещуванню батьківських особин, яких піддавали впливу різних чинників середовища, можна підвищити життєздатність лінії і водночас не втратити
її генетичних переваг, наприклад, результатів селекції за цінною ознакою, як це часто
відбувається в разі міжпородної гібридизації. Головним завданням у цьому випадку є
підбір оптимальних режимів непошкоджувальних впливів.
Отже, у лініях шовковичного шовкопряда можна отримати ефект ФГ за ознаками
виходу гусениць з грени, життєздатності гусениць, показниками маси кокона і репродуктивної здатності за допомогою короткого впливу мікрохвиль на одну з батьківських особин на стадії лялечки. Отримання ефекту ФГ за ознаками життєздатності зафіксовано
лише у лініях з порівняно малими значеннями цих ознак. У формування ефекту ФГ, здебільшого, головний внесок робить реакція яйцеклітини на вплив. Для пояснення механізмів цього явища зроблено припущення про різний ступінь активації генів батьківських
особин за умов мікрохвильового впливу. Теоретично цей ефект є одним з прикладів епігенетичної мінливості, пов’язаної зі змінами не у тексті ДНК, а у стані гена [5]. Явище
ФГ може мати і практичне застосування – зниження проявів інбредної депресії і підвищення життєздатності лінії зі збереженням її генетичних особливостей.
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MANIFESTATIONS OF THE PHYSIOLOGICAL
HETEROSIS EFFECT IN SILKWORM LINES
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The aim of the present work was to investigate the physiological heterosis
(PH) effect manifestations by some features of silkworm under the influence of
microwaves on parent organisms of different viability lines. The results obtained
show that the PH effect by viability features of silkworm may be achieved by the
influence applied only in relatively low viability lines. The possibility to obtain
the PH effect by features of reproductive ability and cocoon mass is also shown.
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