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ІІ МІЖНАРÎДНА КÎНФЕРЕНЦІЯ 

«ДРÎЗÎФІЛА  
В ЕКÑПЕРИÌЕНÒАЛЬН²Й ГЕНЕÒИЦ² ÒА Б²ÎЛÎГ²Ї» 

Îдåñà, вåðåñåíü, 2010

6–10 вересня 2010 року на баз³ îдеського нац³онального ун³верситету ³ìен³ 
І.І. ìечникова в³дбулася ІІ ì³жнародна конференц³я «äрозоф³ла в експериìен-
тальн³й генетиц³ та б³олог³ї», орган³зована óкраїнськиì товариствоì генетик³в ³ 
селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, кафедрою генетики ³ ìолекулярної б³олог³ї 
îдеського нац³онального ун³верситету ³ìен³ І.І. ìечникова, кафедрою генетики 
та цитолог³ї б³олог³чного факультету õарк³вського нац³онального ун³верситету 
³ìен³ â.Í. êараз³на та за п³дтриìки óкраїнського наукового клубу.

ìетою конференц³ї була оц³нка сучасного стану генетичних та ìолекулярно-
б³олог³чних досл³джень на ìодельноìу об’єкт³ – дрозоф³л³, а також перспекти-
ви цих досл³джень у найближчоìу ìайбутньоìу. Íе ìенш важливиì завданняì 
конференц³ї був розвиток контакт³в ì³ж генетичниìи школаìи р³зних країн.

óчасть у конференц³ї взяли 84 вчених ³з 15 науково-осв³тн³х та науково-
досл³дних установ óкраїни, ðос³ї, Í³ìеччини та ñШà. äо опубл³кування подано 
34 статт³. ðабота конференц³ї проходила за такиìи напряìаìи: б³ох³ì³чна гене-
тика, ìолекулярна генетика дрозоф³ли, ìутагенез та функц³ї геноìу, популя-
ц³йна генетика дрозоф³ли.

òрадиц³йно, значна частина праць учасник³в конференц³ї була проведена на 
дрозоф³л³ ³з досл³дження спадкових захворювань людини. òак, ìолекулярн³ ìе-
хан³зìи злояк³сної трансфорìац³ї кл³тин, хвороба àльцгейìера, нейродегене-
ративн³ ìутац³ї усп³шно досл³джуються вчениìи êонстанца (Í³ìеччина), ñанкт-
Петербурга,  Íовосиб³рська, ëьвова та îдеси з використанняì зазначеного 
класичного генетичного об’єкта. ×астоти алел³в карбоксиестераз, алькоголь-
дег³дрогеназ та ³нших ферìент³в, їхн³й зв’язок ³з пристосован³стю р³зних попу-
ляц³й дрозоф³ли є важливою складовою досл³джень процес³в ф³логенетичної 
адаптац³ї, проведених генетикаìи îдеси, êиєва та ³нших ì³ст óкраїни. 
З’ясування локал³зац³ї, повед³нки та поширення в популяц³ях ìоб³льних гене-
тичних елеìент³в, ìутац³й та ендосиìб³отичних бактер³й у досл³дах на дрозоф³-
л³ дали ìожлив³сть досл³дникаì Íовосиб³рська, õаркова, äрогобича та êиєва 
з’ясувати їхн³й вплив на структуру ³ функц³ї геноì³в еукар³от³в та важливу роль у 
спадков³й ì³нливост³. âикористання Drosophila melanogaster як тест-систеìи 
для оц³нки генетичної активност³ як окреìих чинник³в середовища, так ³ коìпо-
нент³в агроекосистеì, є основною проблеìою в досл³дженнях вчених з Єкате-
ринбурга, êиєва та ëьвова.

óкраїнський науковий клуб взяв участь в орган³зац³ї конференц³ї та надав 
грошову преì³ю за кращу наукову роботу та її презентац³ю серед ìолодих вче-
них. êатар³на àхìетова за роботу «âлияние ìутаций в гене peanut на деления 
соìатических и генеративных клеток Drosophila melanogaster» отриìала цю 
преì³ю. êатар³на зак³нчила в 2010 роц³ Íовосиб³рський державний ун³верситет, 
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Іíфоðмàц³я

роботу виконувала в Інститут³ цитолог³ї ³ ге-
нетики ðàÍ у ëаборатор³ї генетики кл³тин-
ного циклу, зав. лаб. îìельянчук ë.â.

За результатаìи роботи секц³й та «круг-
лого столу» учасники конференц³ї одного-
лосно затвердили основн³ положення:

1. äрозоф³ла залишається зручниì та 
³нфорìативниì ìодельниì об’єктоì для 
проведення досл³джень у галуз³ загальної 
та ìолекулярної генетики, геноì³ки, гене-
тики онтогенезу, зручною тест-систеìою 
для оц³нки ìутагенност³ окреìих коìпо-
нент³в середовища та еколог³чного стану 
б³оценоз³в. Поряд ³з циì дрозоф³ла слугує 
зручниì об’єктоì для ìоделювання пато-
лог³й людини, а також доступною та ефек-
тивною ìоделлю в навчальноìу процес³. 

2. êонференц³я рекоìендує продовжи-
ти проведення регулярних зустр³чей спец³-
ал³ст³в, як³ працюють за програìою «äро-
зоф³ла в експериìентальн³й генетиц³ та 
б³о лог³ї» (пер³одичн³сть – 1 раз на 2 роки). 
Запланувати проведення наступної кон-
ференц³ї в 2012 роц³ в ì. êиєв³ (óкраїна). 

3. êращ³ роботи ìолодих вчених, в³д-
значен³ на конференц³ї, рекоìендувати до 
опубл³кування в â³снику îдеського нац³о-

нального ун³верситету ³ìен³ І.І. ìечникова. 
ñер³я: б³олог³я. 

4. êлопотатися перед óкраїнськиì то-
вариствоì генетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ 
ì.І. âавилова про створення секц³ї «ãене-
тика дрозоф³ли». Просити передбачити 
в³дпов³дну рубрику для публ³кац³й за ц³єю 
теìатикою у журнал³ «â³сник óкраїнського 
товариства генетик³в ³ селекц³онер³в».

5. êлопотатися перед ì³н³стерстваìи 
осв³ти ³ науки óкраїни та ðос³йської Феде-
рац³ї про сприяння безперешкодноìу об-
ì³ну колекц³йниìи зразкаìи дрозоф³л ì³ж 
досл³дницькиìи групаìи óкраїни, ðос³ї та 
³нших країн. 

îрган³затори конференц³ї висловлю-
ють глибоку подяку за допоìогу в орган³за-
ц³ї конференц³ї проректоров³ з наукової 
 роботи îдеського нац³онального ун³вер-
ситету ³ìен³ І.І. ìечникова Іваниц³ â.î., 
пре зидентов³ óкраїнського товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова 
êунаху â.à. та виконавчоìу директоров³ 
óкраїнського наукового клубу Шульз³ Í.І.

В.М. Тоцький 
І.А. Козерецька


