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Опис: науково-навчальний об’єкт «Колекція ліній Drosophila» був 

заснований на кафедрі генетики і цитології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна у 1964 році з метою забезпечення 

матеріальної бази для проведення досліджень у галузі генетики, оскільки 

види роду Drosophila, зокрема Drosophilamelanogaster, є класичним 

модельним об’єктом генетики, використання якого і до тепер лишається 

актуальним, а також порівняно недорогою та зручною тест-системою, за 

допомогою якої провадиться екологічний моніторинг та первинна оцінка 

мутагенної дії речовин, сполук, ліків, впливу фізичних факторів. Лінії з 

науково-навчального об’єкту «Колекція ліній Drosophila» кафедри генетики і 

цитології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

активно використовуються у науковій роботі і у навчальній роботі на 

біологічному факультеті ХНУ та інших ВНЗ та школах Харкова, області, 

Бєлгорода. Колекція регулярно оновлюється та поповнюється лініями із 

синтезованими генотипами, що їх отримують співробітники кафедри, 

популяціями диких типів з різних регіонів та мутантними лініями, що їх 

отримують за обміном у результаті наукового співробітництва з установами 

України, Росії, Білорусі, Великобританії, США та ін. На сьогоднішній день 

науково-навчальний об’єкт «Колекція ліній Drosophila» кафедри генетики і 

цитології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є 

єдиним крупним центром постійного утримання даного об’єкту на сході 

України. Загальна кількість одиниць зберігання: більше 90 ліній. «Колекція 

ліній Drosophila» включає лінії дикого типу різного географічного 

походження, лінії з генними мутаціями (морфологічні, дефекти репарації, 

термочутливі), ди- та полігенні комбінації (морфологічні, системи зі 

збалансованими летальними мутаціями), лінії зі штучно сконструйованими 

генотипами (із заміщеними окремими генами, із заміщеними хромосомами, з 

трансгенними конструкціями). Співробітниками кафедри постійно 

проводиться інбридинг ліній та селекція за певними кількісними ознаками. 

Таким чином, колекція представляє багатий генетичний матеріал, що 

дозволяє досліджувати широкий спектр наукових проблем, від мутагенезу до 

моделювання популяційних процесів, на різних рівнях організації. 

 

Інноваційні аспекти та переваги: науково-навчальний об’єкт «Колекція 

ліній Drosophila» містить унікальні для України мутантні лінії з 

трансгенними конструкціями, що експресують зелений та червоний 

флуоресцентні білки під контролем різних промоторів; унікальні лінії із 

заміщеними окремими генами та із заміщеними хромосомами, унікальні 



інбредні лінії (дикого типу) та лінії (дикого типу та мутантні), відселектовані 

за певними кількісними ознаками (локомоторна активність), що були 

отримані співробітниками кафедри генетики і цитології. Більшість ліній зі 

складу об’єкту є унікальним для України. За розмаїттям генетичного 

матеріалу та його якістю, дана колекція не поступається аналогам з 

Російської Федерації та Європи. 

 

Поточна стадія розвитку: науково-дослідна робота. 

 

Права інтелектуальної власності: є власністю Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна. Очікує на присвоєння статусу 

Національного надбання України. 

 

Існуючі та потенційні сфери застосування: «Колекція ліній Drosophila» 

кафедри генетики і цитології Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна активно використовується при проведенні практичних занять з 

курсу “Загальна генетика” біологічного факультету та цілої низки 

спеціальних курсів на кафедрі генетики і цитології. На сьогоднішній день 

науково-навчальний об’єкт «Колекція ліній Drosophila» кафедри генетики і 

цитології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є 

єдиним крупним центром постійного утримання даного об’єкту на сході 

України. З проханням надати лінії D. melanogaster для проведення власних 

наукових досліджень та практичних занять, а також щодо виконання 

школярами робіт МАН на даному об’єкті на кафедру генетики і цитології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна постійно 

звертаються співробітники та викладачі інших вищих навчальних закладів м. 

Харкова, суміжних областей, у тому числі і Білгородської обл. РФ, а також 

вчителі шкіл м. Харкова та області, що свідчить про необхідність 

підтримання та розвинення науково-навчального об’єкту «Колекція ліній 

Drosophila» кафедри генетики і цитології Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна задля потреб наукової та учбової 

діяльності.Результати наукових досліджень, виконаних на науково-

навчальному об’єкті «Колекція ліній Drosophila» кафедри генетики і 

цитології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 

більш ніж 45 років існування, опубліковані у понад 1000 наукових працях, 

доповідались на з'їздах, конференціях (у тому числі міжнародних). Виконані і 

захищені 25 дисертаційних робіт за 

здобуттянауковихступенівкандидатівбіологічних наук. Захищені патенти. 

«Колекція ліній Drosophila» на сьогоднішній день є базою активного 

розвитку фундаментальних досліджень за такими основними напрямками: 

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, 



дослідження проявів нестабільності геному, вивчення генетичного контролю 

ознак поведінки, дослідження мутагенезу, дослідження з вивчення регуляції 

активності генів, цитогенетичні дослідження та ін. На базі лабораторії 

генетики дрозофілипроводятьсянауковіконференції та семінари з генетики та 

біологіїданогооб’єкту.  

 

Тип потрібної співпраці:  спільна подальша розробка; випробування нових 

застосувань; адаптація до вимог замовника; розробка і виготовлення на 

замовлення. 
 

 


