
ПРИНЦИПИ ЕПІГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ В СИСТЕМІ 
СЕЛЕКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН

Уповільнення Гольфстріму у 20 столітті є безпрецедентним і 
пов’язане із кліматичними змінами, спричиненими людиною. 
Основним механізмом перерозподілу тепла та вирішальним 
для світового клімату, є АМОК (атлантичний меридіональний 

циркуляційний механізм)  різке уповільнення якого, може 
спричинити збої у всьому світі - включаючи раптовий підйом 

рівня регіонального моря, зміни положення основних опадів та 
посушливих кліматичних зон.



Зміна клімату змінює доступність ресурсів та умови, які мають 
вирішальне значення для функціонування агросистем. Одним із способів 
реагування рослин на ці зміни є екологічно обумовлені зміни фенотипу 
(фенотипова пластичність).Розуміння пластичних реакцій має вирішальне 
значення для прогнозування та управління впливом зміни клімату на 
місцеві види, а також на рослини. 
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Стресова пам'ять у рослин становить великий інтерес, включаючи 
її основні молекулярні механізми та її потенційний вплив на врожайність, 
особливо в суворих умовах. Відмінності в епігенетичній регуляції експресії 
генів, спричинені впливом стресу в навколишньому середовищі, можуть 
зберігатися в наступному поколінні рослин під стресом. У деяких випадках ці 
ефекти між поколіннями можуть навіть передаватися принаймні двом 
насіннєвим поколінням. У рослин повторний вплив стресу викликає 
адаптацію до стресу, при якій попередній стрес збільшує здатність 
рослини реагувати на майбутні стреси. Ця концепція була поширена на 
багато аспектів формування стресової пам’яті рослин, у якій змінений 
стан реакції рослини на стрес передається мітозом або мейозом.  
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Традиційно вважалося, що прогрес у селекції рослин відбувається завдяки 
відбору спонтанних мутацій послідовності ДНК, які надають бажані 
фенотипи. Ці спонтанні мутації можуть розширити фенотипове різноманіття, 
з якого селекціонери можуть вибрати агрономічно корисні ознаки. Однак 
стало зрозуміло, що фенотипова різноманітність може бути створена, 
навіть якщо послідовність генома не змінена. Епігенетична регуляція 
генів — це механізм, за допомогою якого регулюється експресія геному без 
зміни послідовності ДНК. Епімутації можуть створювати нові 
фенотипи, а причинні епімутації можуть успадковуватися поколіннями. 
Є докази того, що окремі агрономічні ознаки були зумовлені спадковими 
епімутаціями, і селекціонери, можливо, історично відбирали агрономічні 
ознаки, обумовлені епіалелем. Ці результати означають, що не тільки 
різноманітність послідовностей ДНК, але й різноманітність 
епігенетичних станів може сприяти збільшенню фенотипічної 
різноманітності. 
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Кардинальні зміни клімату все більше висувають на передній план вимоги до 
селекційних програм по створенню високоадаптивних сортів без втрати 
ними високопродуктивних властивостей. Звичайно, що відобразити дану 
складну систему поєднання ознак в найбільш розповсюдженому  лінійному 
комплексі оцінки адаптивності Еберхарда – Рассела надзвичайно складно. 
Тому аналіз нелінійних систем потребує нелінійних підходів. Виходячи з 
вищенаведеного, на сучасному етапі дослідження продуктивно – адаптивної 
системи конкурсного сортовипробування в умовах швидкоплинної зміни 
клімату існує необхідність залучення в аналіз інноваційної методології, яка б 
об’єднувала фактори генетичної стабільності, епігенетичної пластичності в їх 
розвитку на часових рядах динамічних систем. Останнім часом все більше 
зацікавлення у наукових колах викликає метод побудови фазово  - 
параметричного портрету нелінійних динамічних систем. Головна 
сутність методу полягає в можливості вивчення ВГС (взаємодія генотип - 
середовище)на вісі часу. 





В своїх дослідженнях аналізу нейромереж ми використовували 
програму Pythia 8.1. 

Спочатку ми провели нормалізацію вихідних даних за спеціальним 
алгоритмом від -1 до + 1, потім побудували топологічну модель  шарів 
нейромережі з визначенням вагів факторів і точності вихідної функції. 
Завдяки чому отримали топологічну модель шарів нейромережі з 
нормалізацією вихідних даних (таблиця) і визначенням вагових коефіцієнтів  
нейронів. Після проведення навчання нейромережі був ідентифікований 10 
номер конкурсного сортовипробування з найоптимальнішим поєднанням 
продуктивних і адаптивних ознак з точністю 97 - 98% і топологічною Loss-
функцією - 2,5,2,2.1. В результаті отримана оптимізаційна фітнес - 
модель з визначенням точності ідентифікації високопродуктивних 
номерів з високим ступенем адаптивності до умов року, шляхом 
визначення патернів стабільності під дією стрес факторів 
навколишнього середовища. 





З метою виявлення і точної ідентифікації епіалелей і епімутацій в 

ІБКіЦБ розроблена система виявлення дискретних екстремумів на рядах 

параметричних проявів цінних компонентних ознак у багатьох нішевих 

культур алогамного і аутогамного типів запилення. Основна ідея і 

концептуальний підхід полягає в тому, що високоточне фенотипування 

рослин забезпечить виявлення високо конденсованих агрегатних станів 

параметрів ознак на фазово – параметричних просторах 

онтогенетичного розвитку рослин під дією різних поєднань стресових 

факторів. Суть системи полягає у формуванні електронно -  цифрових баз 

даних параметричних станів рослин у вигляді активних цифрових моделей  

візуальних спектрів статистичних поверхонь на електронних планшетах, 

отриманих шляхом  переформатування електронно -  цифрових матриць 

цифрових фотографій у самоафінні математико – статистичні матриці, що 

надає змогу математично коректно і верифіковано представляти селекційні 

зразки у вигляді великих інформаційних платформ (десятки, сотні тисяч 

зразків одномоментно в одному спектрі комплексу ознак) для прискорення 

ідентифікації цінних генотипів.  



• Таким чином необхідність створення платформи епігенетичної 
селекції виникла на перехресті взаємодії кількох факторів: 

• кардинальні зміни клімату, привели до збільшення частоти і амплітуди 
розмаху стресових факторів вегетаційного періоду 
-  відставання адекватних адаптаційних змін фенотипів рослин в 

системі класичної генотипової селекції мутагенезу (занадто низькі 
темпи зміни коду ДНК, нейтральність мутацій) 

- можливість швидких епігенетичніихперебудов фенотипу у вигляді 
адекватних реакцій на дію стресових стресових факторів 
зовнішнього середовища без зміни коду ДНК 

- ГОЛОВНЕ - можливість успадковування набутих фенотипових змін 
в системі молекулярних механізмів експресування генів 
(метилурування ДНК, альтернативний сплайсинг, транспозони)  

-  




