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Розглянуто сучасний стан вивчення епігенетичної регуляції експресії генів куль-
турних рослин за стресів, спричинених водним дефіцитом. Наведено результати
досліджень відділу генетичної інженерії Інституту фізіології рослин і генетики
НАН України щодо отримання осмотолерантних форм із використанням дво-
ланцюгового РНК-супресора гена проліндегідрогенази та результати генетично-
го поліпшення рослин методом клітинної селекції.
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Основою сучасного сільськогосподарського виробництва є створення
високопродуктивних сортів та гібридів культурних рослин із підвищеним
рівнем стійкості до абіотичних стресорів, серед яких осмотичні чинять
найбільш негативний вплив на їх ріст, розвиток та в кінцевому підсум-
ку на продуктивність. Поряд із традиційними методами селекції для
вирішення цих завдань останнім часом дослідники почали приділяти
увагу розробці системи методів генетичної інженерії для отримання
стійких до дії стресорів форм з інтеграцією в геном культурних рослин
рекомбінантних молекул ДНК, здатних на генетичному рівні контролю-
вати процеси адаптації/стійкості. Успішному технологічному вирішенню
цих проблем сприяє прогрес, досягнутий у галузі структурно-
функціональної геноміки, теоретичних і практичних питань
Agrobacterium-опосередкованої та біолістичної трансформації, фізіолого-
біохімічних аспектів трансгенезу культурних рослин.

Стійкість до водного дефіциту та засолення — складні процеси, ко-
жен з яких визначається координованою експресією низки генів. Пер-
спективність використання генів, що відповідають за різноманітні
функції, передбачає всебічне дослідження трансгенних рослин та їх
насіннєвого покоління згідно з генетичними, фізіолого-біохімічними,
морфологічними даними. При цьому істотне значення має аналіз показ-
ників урожайності/продуктивності як у вегетаційних дослідах, так і в
природних умовах культивування in vivo, однак таких даних дуже мало.

Один з основних напрямів науково-дослідної роботи відділу гене-
тичної інженерії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
пов’язаний із фундаментальними й прикладними аспектами епігенетич-
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ної регуляції експресії трансгенів, що реалізується на посттранс-
крипційному рівні (PTGS — posttranscriptional gene silencing).
Співробітники відділу розробляють новітні молекулярні siRNA-техно-
логії для підвищення осмотолерантності інбредних ліній кукурудзи (Zea
mayz L.) селекції Інституту фізіології рослин і генетики НАН України,
інбредних ліній соняшника (Helianthus annuus L.) селекції Інституту
олійних культур  та Одеського селекційно-генетичного інституту НААН
України з використанням векторної конструкції, в якій дволанцюговий
РНК-супресор гена проліндегідрогенази розміщений як обернений по-
втор (векторну конструкцію люб’язно надав д-р біол. наук О.В. Коче-
тов). Започатковано також роботу з отримання трансгенних рослин пше-
ниці (селекції Інституту фізіології рослин і генетики НАН України) з
підвищеною стійкістю до осмотичних стресів.

Інтерес до PTGS зумовлений тим, що в результаті цього процесу
зміни рівня експресії генів впливають на фенотип без зміни генотипу,
тобто за PTGS здійснюється транскрипція, але в цитоплазмі мРНК
піддаються частковій фрагментації. Таке явище може стосуватись не
тільки інтродукованих трансгенів, а й гомологічних їм рослинних генів
[40]. Зазначимо, що з’ясувати молекулярно-генетичні основи цього типу
«мовчання» генів допомогло відкриття коротких молекул РНК, що
інтерферують [35]. Вони формуються з більших за розміром поперед-
ників зі структурою паліндромів або обернених повторів, причому
siRNA, що мають розмір 21—25 нуклеотидів (н), аналогічні смисловим
або антисмисловим ділянкам дволанцюгових РНК (dsRNA). Ця сфера
досліджень стосується не тільки siRNA, а й miRNAs — двох типів РНК
специфічного розміру, які розглядають як важливі детермінанти регу-
ляції експресії генів, у тому числі й у відповідній реакції рослин на
абіотичні стреси. Біогенез малих інтерферуючих молекул РНК складний
і недостатньо досліджений, основна інформація стосується модельних
об’єктів — арабідопсису, тютюну [12, 20, 22].

Одне з перших серед нечисленних досі досліджень, яке засвідчило
регуляторну роль siRNA/miRNA, пов’язане з підвищенням толерантності
арабідопсису до засолення як результат антисмислового перекривання
пари генів P5CDH i SRO5, перший з яких має відношення до мета-
болізму проліну, тоді як функція другого не з’ясована [33]. У результаті
транскрипції обох генів формувалися siRNA розміром 24 н. Після
ініціального розщеплення транскриптів гена P5CDH, що контролювало-
ся siRNAs (24 н), відбувалися генерування siRNA (21 н) та в подальшому
гідроліз транскриптів гена P5CDH, унаслідок чого підвищувався рівень
вільного проліну. Водночас слід підкреслити, що хоча в цьому випадку
продемонстрована важлива роль siRNAs у забезпеченні осмотолерант-
ності, зниження активності ферменту P5CDH може призводити до знач-
ного акумулювання P5C (токсичного проміжного метаболіту) та програ-
мованої загибелі клітин [8, 20, 37, 39]. У зв’язку з цим при розробці
молекулярних біотехнологій, на нашу думку, перспективіше використову-
вати векторні конструкції, які здатні забезпечити часткову супресію ендо-
генних генів проліндегідрогенази, що підтверджено подальшими нашими
дослідженнями інбредних ліній кукурудзи і соняшника [6, 14].

Наголосимо, що, хоча й обговорюється участь вільного L-проліну
у складних інтегральних процесах адаптації/стійкості рослин до абіотич-
них стресорів, роль цієї амінокислоти у формуванні стресостійкості рос-
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лин не завжди очевидна [15, 36, 38, 39]. Тому під час аналізу можливо-
стей цього напряму генетичної інженерії для різних видів і конкретних
генотипів насамперед доцільно досліджувати ефективність використання
ключових генів, які контролюють або синтез, або катаболізм L-проліну.
Крім того, важливим моментом є вибір стратегії, здатної забезпечити
підвищення вмісту цієї амінокислоти до фізіологічно значущого рівня.

Взагалі процес генетичної трансформації — багатофакторна систе-
ма. Незважаючи на значні досягнення генетичної інженерії, для багатьох
господарсько-цінних видів культурних рослин він залишається непро-
стим завданням. Зокрема встановлено його залежність від низки чин-
ників — агробактеріального штаму, бінарного вектора, типу експланта-
ту, генотипу. Мають значення також умови інокуляції, кокультивування,
селекції, регенерації пагонів та їх укорінення [34]. Виходячи з цього,
співробітники відділу генетичної інженерії запропонували кілька
оригінальних способів Agrobacterium-опосередкованої трансформації in
vitro кукурудзи і соняшника вітчизняної селекції. Триває робота з гене-
тичного поліпшення сортів пшениці. 

Результати досліджень генетичної трансформації окремих видів
дводольних та однодольних довели, що трудомісткі й економічно за-
тратні процедури культивування in vitro можна замінити, скориставшись
різними способами Agrobacterium-опосередкованої трансформації in plan-
ta. Сьогодні застосовують два основні підходи. Один із них стосується
процесу запилення, інший — апікальних меристем зрілого насіння. Що-
до першого підходу, то ще в роботах Моргуна та співавт. [13] із прямо-
го перенесення ДНК-плазмід, проведених понад 30 років тому, обґрун-
товано його доцільність для генетичної трансформації інтактних рослин
кукурудзи. У подальшому автори праці [24] запропонували спосіб
Agrobacterium-опосередкованої трансформації кукурудзи in planta в про-
цесі запилення.

Результати досліджень багатофакторної системи, що включала
склад компонентів середовищ для інокуляції, діапазон концентрацій
клітин агробактеріальної суспензії, способи її нанесення на тканини
генеративних органів рослин in planta, оптимізовані умови інтеграції ре-
комбінантних молекул ДНК у геном цих культур, закріплені патентами
України на корисну модель [26, 27, 29—31].

Вперше методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in
planta отримано рослини інбредних ліній кукурудзи, пшениці та соняш-
ника з цільовим геном — длРНК-супресором гена проліндегідрогенази
та їх насіннєві Т1—Т3 покоління. Встановлено, що генетичну трансфор-
мацію in planta можна успішно здійснювати з використанням різних
обеззброєних штамів A. tumefaciens LBA4404, AGLO, GV2260, GV3101, де
об’єктивним показником її ефективності є якість насіння біотехно-
логічних рослин.

При розробці молекулярних біотехнологій, пов’язаних з інже-
нерією генами метаболізму L-проліну, принциповим є визначення ефек-
тивності функціонування гена проліндегідрогенази в умовах стресу. Для
аналізу відповідної реакції трансгенних рослин (Т3) на стрес, створений
водним дефіцитом, а також для поглиблення уявлення про значення
генів ProDH в загальній системі генетичної регуляції процесів адап-
тації/стійкості кукурудзи й соняшника застосовували летальні дози стре-
сорів. Такий підхід дає змогу встановити залежність, пов’язану з рівнем
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експресії гена проліндегідрогенази та стресостійкістю рослин, дати
відповідь на питання про доцільність часткової супресії ендогенних генів
проліндегідрогенази для підвищення осмотолерантності рослин. Крім
того, в разі застосування таких досліджень можна відразу відбирати
варіанти, стійкі до водного дефіциту [6, 11]. Виявлено, що в трансген-
них рослинах кукурудзи й соняшника, які витримували стресове на-
вантаження і продовжували розвиватися, збільшувався вміст вільного
L-проліну. Слід наголосити, що баланс синтезу й катаболізму вільного
L-проліну є одним із головних елементів процесів, що забезпечують
стійкість рослин до осмотичних стресів. Відомо, що в стресових умовах
рівень експресії гена проліндегідрогенази значно знижується і підви-
щується тільки в період відновлення після закінчення дії стресового
чинника. Однак ефективність виживання залежить не тільки від
стабілізації процесів життєдіяльності, а й від швидкості активування за-
хисних механізмів. Імовірно, що за наявності часткової супресії генів
окремої ланки метаболізму характер функціонування організму також
має змінюватись. У зв’язку з цим актуальним є дослідження вмісту
вільного L-проліну як на початковому етапі стресового впливу, що
створює передумови виявлення «швидких» реакцій з боку рослин, так й
в ході їх подальшого росту та розвитку.

Згідно з результатами наших досліджень, вже на початкових етапах
летальні дози осмотичних стресорів по-різному впливали на рівень
вільного L-проліну в тканинах рослин кукурудзи й соняшника. В транс-
генних рослинах швидкими темпами відбувалось його накопичення,
можливо, унаслідок часткової супресії гена проліндегідрогенази. Вільний
L-пролін діє як неспецифічний стресовий протектор, що створює пере-
ваги для подальшої життєдіяльності рослини за критичних умов [18, 19].

Важливо зазначити, що в проаналізованих нами рослинах, у геном
яких було інтегровано длРНК-супресор гена проліндегідрогенази, нако-
пичення L-проліну активно відбувалось у відповідь на зневоднення. Так,
у результаті дослідження вмісту вільного L-проліну в пагонах 14-добових
проростків, які пророщували й культивували в умовах стресу з добавлян-
ням у середовище 0,5 М маніту, встановлено підвищення в 2—4 рази
рівня L-проліну в трансгенних рослинах порівняно з контрольними. Це
свідчить на користь участі L-проліну у відповідній реакції рослин на
стрес, створений дефіцитом води.

Залежність життєздатності трансформантів від рівня L-проліну
спостерігалась і при адаптації рослин до умов наджорсткого стресу, мо-
дельованого з використанням 0,8 М маніту. В трансгенних рослинах
рівень проліну був у 16—20 разів вищий, ніж у контрольних, які виро-
щували за нормальних чи стресових умов. У насінні трансгенних рослин
кукурудзи й соняшника, яке пророщували в умовах сульфатно-хлорид-
ного засолення (полив 2—2,5 %-м розчином солей морської води) рівень
L-проліну також був істотно вищим. Його вміст в індивідуальних транс-
генних рослинах варіював, але в переважної більшості значно перевищу-
вав контрольні значення [5, 10, 11, 21]. Отже, згідно з отриманими на-
ми результатами, рівень L-проліну в поколінні трансформантів на
стресовому фоні був істотно вищим за контрольний. Це означає, що він
є одним із чинників, які беруть участь у підтриманні життєздатності рос-
лин за стресових умов. Рівень вільного L-проліну в трансгенних росли-
нах зростав не тільки за дії осмотичних стресорів, а і за нормальних умов

260

Е.Н. ТИЩЕНКО, С.И. МИХАЛЬСКАЯ, Б.В. МОРГУН

ISSN 2308-7099. Физиология растений и генетика. 2016. Т. 48. № 3



вегетаційного досліду і майже втричі перевищував цей показник у кон-
трольних (нетрансгенних) рослинах вихідної інбредної лінії [11].

Об’єктивним показником ефективності запропонованої технології
є дослідження рівня експресії генів метаболізму L-проліну. Аналіз екс-
пресії гена ProDH у трансгенних рослинах кукурудзи й соняшника на
рівні як активності ферменту проліндегідрогенази, так і вмісту вільного
L-проліну, підтвердив ефективність його часткової супресії для підви-
щення рівня толерантності згаданих культур до стресів, спричинених
водним дефіцитом. Встановлено, що часткова супресія гена ProDH при-
зводить до зниження активності цього ферменту. Так, у трансгенних
рослинах кукурудзи покоління Т3 активність проліндегідрогенази була
значно нижчою (у середньому в 3—4 рази), ніж у контрольних рослин,
тоді як її активність у трансгенних рослинах Т3 покоління соняшника в
середньому була нижчою в 6 разів порівняно з контрольними рослина-
ми за тих самих умов культивування. Це підтверджує перспективність
часткової супресії генів катаболізму L-проліну в інбредних лініях куку-
рудзи й соняшника шляхом інтерференції РНК для створення ліній,
стійких до осмотичних стресів.

Запропоновано також оригінальні способи Agrobacterium-опосеред-
кованої трансформації інбредних ліній кукурудзи, пшениці й соняшни-
ка in vitro. Аналізом ефективності використання низки поживних середо-
вищ для індукції пагоноутворення з різних типів експлантатів
встановлено, що реалізація морфогенетичного потенціалу можлива не-
прямим або прямим органогенезом і в кожному конкретному випадку
залежить від генотипу. Наші дослідження, пов’язані з оптимізацією по-
живних середовищ та умов культивування, були спрямовані на подолан-
ня генотипної залежності регенераційної здатності за Agrobacterium-опо-
середкованої трансформації.

Для підвищення регенераційної здатності й компетентності до агро-
бактеріальної інфекції ми застосовували запропонований нами раніше
для соняшника, а потім підтверджений і на кукурудзі спосіб обробки
експлантатів ультразвуком і культивування за наявності тіосульфату
натрію. Ми встановили, що тіосульфат натрію не тільки сприяє підви-
щенню частоти регенерації соняшника, а й за сумісної обробки з ульт-
развуком збільшує частоту його трансформації. Доведено також, що за
добавляння тіосульфату натрію підвищувалась частота регенерації куку-
рудзи шляхом непрямого органогенезу. Співробітники відділу генетичної
інженерії вперше довели синергізм дії тіосульфату натрію та ультразвуку
на частоту генетичної трансформації й реалізацію морфогенетичного по-
тенціалу рослин [4, 7, 21, 31]. Ми вважаємо, що швидше за все це
пов’язано зі стимулюванням тіосульфатом натрію проліферації епідер-
мальних чи субепідермальних клітин гіпокотиля, здатних до дифе-
ренціації, можливо внаслідок змін електрохімічного потенціалу. Вста-
новлено також, що істотному підвищенню частоти інтродукції та
інтеграції Т-ДНК у клітини рослин за генетичної трансформації
сприяє проведення селекції на стійкість до канаміцинсульфату після
початку індукції регенерації пагонів [21]. Теоретично обґрунтовано
участь ендогенного L-проліну в процесах індукції органогенезу, росту і
диференціації клітин рослин. На прикладі соняшника експерименталь-
но доведено участь вільного L-проліну в реалізації морфогенетичного
потенціалу культурних рослин [17, 30].
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Започатковано напрям досліджень фізіолого-біохімічних змін,
пов’язаних із вуглеводним обміном трансгенних рослин. Вперше на при-
кладі кукурудзи доведено, що в компетентних до Agrobacterium-опосеред-
кованої трансформації клітинах, здатних до реалізації морфогенетично-
го потенціалу, активуються ферменти метаболізму сахарози й біосинтезу
білка, а також змінюється ферментно-вуглеводний комплекс у процесі
трансгенезу in vitro та in planta. Разом із цим зміни, пов’язані з екс-
пресією генів запасних білків, не відбуваються. Рекомендовано викори-
стовувати аналіз ферментів метаболізму сахарози у селекційно-генетич-
них програмах як маркерів добору трансгенних варіантів із поліпшеними
фізіолого-генетичними показниками. Запропоновано гіпотезу щодо
зв’язку між активуванням VIR-регуляторної системи процесингу й пере-
несенням рекомбінантних молекул ДНК та диференціації трансформо-
ваних клітин за участю сахарози і гексоз [9, 23].

Доведено, що генетичну трансформацію можна успішно здійсню-
вати за використання інших обеззброєних штамів A. tumefaciens. Агро-
бактеріальну трансформацію кукурудзи й соняшника проводили також із
застосуванням штаму CV 3101 із конструкцією PI CH 5290, що містила
ген стійкості до гербіциду фосфінотрицину. Селекцію на наявність гена
в трансгенних рослинах виконували із використанням комерційного
препарату баста в токсичній для звичайних рослин концентрації. Вста-
новлено, що після генетичної трансформації стійкими до селективної
концентрації гербіциду виявились близько 2,5 % рослин. Ефективність
інтродукції рекомбінантних ДНК у геном досліджуваних рослин оціню-
вали за результатами ПЛР-аналізу, відсутність домішок А. tumefaciens у
клітинах рослин контролювали за геном вірулентності. Результати моле-
кулярного аналізу підтвердили можливість перенесення в клітини та
інтродукції в геном досліджуваних культур рекомбінантних молекул
ДНК за Agrobacterium-опосередкованої трансформації in vivo.

Одним із фізіолого-біохімічних показників, що визначає ефек-
тивність трансгенезу, є фотосинтез. Слід зазначити, що в низці
досліджень трансгенних рослин із використанням генів транскрипційних
факторів і структурних генів виявлено зміни параметрів фотосинтезу. В
наших дослідженнях осмотолерантні трансгенні рослини соняшнику ма-
ли ліпші показники ФС II, які відображають функціональний стан фо-
тосинтетичного апарату й рослини в цілому, а також підвищений вміст
хлорофілу та каротиноїдів [5].

Експериментально доведено можливість генетичної трансформації
м’якої пшениці з використанням векторних конструкцій, що містять гени
метаболізму L-проліну. Частота генетичної трансформації з повною
інтеграцією дволанцюгового РНК-супресора гена проліндегідрогенази
становила 1,53 %, за використання векторної конструкції РВі-ОАТ із
геном орнітинамінотрансферази — 5,43 %. Розроблено експрес-метод
визначення стійкості рослин пшениці до антибіотика канаміцину [1—3].

Цитогенетичним аналізом рослин пшениці, отриманих за
Agrobacterium-опосередкованої трансформації клітин калюсних культур,
встановлено значно вищий рівень каріотипної мінливості трансгенних
форм порівняно з нетрансгенними. Хромосомна мінливість трансгенних
рослин виявлялась анеуплоїдією та структурними змінами хромосом. За
числом хромосом відрізнялись рослини, регенеровані з однієї й тієї са-
мої калюсної лінії. За допомогою молекулярно-генетичного аналізу
трансформованих рослин пшениці за використання IRAP-ПЛР і прай-
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мера до LTR послідовностей ретротранспозону SIRE 1 трьох рослин ви-
явлено нові відносно високомолекулярні амплікони, що засвідчує транс-
позицію цього МГЕ й може бути зумовлено геномним стресом, спричи-
неним інтеграцією чужорідної ДНК, або стресом, безпосередньо
пов’язаним із процесом генетичної трансформації [1].

Серед низки біотехнологічних методів для отримання генетично
змінених варіантів застосовують і клітинну селекцію. У відділі генетич-
ної інженерії теоретично передбачено й експериментально доведено
ефективність використання летальних доз іонів важких металів для от-
римання рослин із комплексною стійкістю до водного дефіциту та засо-
лення. Виходячи з того, що катіони Cd2+, Hg2+, Pb2+, Ba2+ викликають
ураження рослин, аналогічні спричинюваним осмотичними стресами,
було створено модельні системи in vitro з летальними дозами цих
катіонів. Відібрані за таких умов клітинні лінії тютюну, сої, соняшника
і пшениці характеризувались комплексною стійкістю до водного дефіци-
ту й різних типів засолення (частота їх утворення становила 10-6, що вка-
зує на появу генетично змінених форм). Відомо також, що стресова інакти-
вація нітратредуктази оксіаніонами WO4

2- i VO3
- призводить до загибелі

рослин. Із використанням летальних доз цих аніонів отримано стійкі
рослинні форми тютюну і сої, які за стресових умов вирощування
зберігають здатність до засвоєння нітратів [16, 25].

Ще один напрям діяльності відділу пов’язаний із розробкою ком-
плексу біотехнологічних прийомів для отримання рослин м’якої пше-
ниці в культурі апікальних меристем пагонів. Вперше розроблено ефек-
тивну біотехнологію пришвидшеного отримання нових форм пшениці з
підвищеною стійкістю до офіобольозної кореневої гнилі й водного
дефіциту, яка вдосконалює біотехнологічні прийоми розширення гене-
тичного потенціалу пшениці й придатна для використання в селекції на
комплексну стійкість до стресових чинників довкілля.

На клітинному рівні встановлено, що резистентність до одного
стресового чинника може зумовлювати підвищення стійкості до іншого.
У стійких до водного дефіциту рослин-регенерантів пшениці на хромо-
сомах 3А й 3В виявлено специфічні алелі гена Dreb1, що дає змогу дифе-
ренціювати стійкі та нестійкі форми [32]. Методом IRAP-аналізу в отри-
маних клітинних ліній і рослин-регенерантів досліджено поліморфізм
ділянок ДНК, фланкованих інвертованими LTR повторами ретротранс-
позону Cassandra, виявлено їх відмінності від вихідних форм за генетич-
ною структурою.

Результати науково-дослідної роботи працівників відділу за останні
роки опубліковано у 4 монографіях, понад 200 статтях у вітчизняних і за-
кордонних виданнях, представлено на міжнародних і вітчизняних кон-
ференціях. Науковий пріоритет підтвердили 14 патентів, 6 авторських
свідоцтв. Співробітники відділу захистили 2 докторські і 5 кандидатсь-
ких дисертацій. За цикл робіт «Реалізація продуктивного потенціалу
культурних рослин за дії стресових факторів» А.В. Бавол та співавтори у
2010 р. були нагороджені премією Президента України для молодих вче-
них. У 2010—2013 рр. А.В. Бавол отримував стипендію Президії НАН
України для молодих вчених, а в 2013—2014 рр. — стипендію Президен-
та України для молодих вчених.

Співробітники відділу підтримують міжнародні зв’язки з наукови-
ми установами Білорусі, Молдови та інших країн.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КЛЕТОЧНАЯ СЕЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ОСМОТОЛЕРАНТНОСТИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Е.Н. Тищенко1, С.И. Михальская1, Б.В. Моргун1,2

1Институт физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины, Киев
2Институт клеточной биологии и генетической инженерии Национальной академии наук
Украины, Киев

Рассмотрено современное состояние изучения эпигенетической регуляции экспрессии ге-
нов культурных растений при стрессах, вызванных водным дефицитом. Представлены ре-
зультаты исследований отдела генетической инженерии Института физиологии растений и
генетики НАН Украины по получению осмотолерантных форм с использованием двухце-
почечного РНК-супрессора гена пролиндегидрогеназы и результаты генетического улуч-
шения растений методом клеточной селекции.

GENETIC ENGINEERING AND CELL SELECTION FOR ENHANCING OF CROPS
OSMOTOLERANCE 

O.M. Tishchenko1, S.I. Mykhalska1, B.V. Morgun1,2 

1Institute of Plant Physiology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine
31/17 Vasylkivska St., Kyiv, 03022, Ukraine
2Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine
148 Akademika Zabolotnoho St., Kyiv, 03143, Ukraine

Epigenetic aspects of plant gene expression regulation under osmotic stress are discussed. The
results of investigations in Department of Genetic Engineering of Institute of Plant Physiology and
Genetics of NAS of Ukraine for obtaining plant forms via using dsRNA suppressor of proline
dehydrogenase gene, and of cell selection for obtaining genetically modified plant forms are pre-
sented.

Key words: sunflower, tobacco, corn, wheat, transgenic plant, cell selection, osmotolerance.
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