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Аланін як індуктор соматичної сегрегації у клітинах апікалüної меристеми корінців Allium ...
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Метою дослідження є перевірка ефективності амінокислоти аланіну як індуктора сома-
тичної редукöії у паростках öибулі Allium cepa L. та встановлення найоптимальнішого 
поєднання конöентраöії аланіну та тривалості обробки паростків öією речовиною для 
індукöії даного феномена. Методи. Корінöі öибулі Allium cepa L. обробляли розчина-
ми аланіну різної конöентраöії та протягом різних проміжків часу. Подальше обстеження 
зразків проводили за допомогою світлової мікроскопії. Резулüтати. Ó клітинах апікаль-
ної меристеми, які обробляли аланіном, соматичну сегрегаöію відмічали з середньою 
частотою 2,1%. Ó контрольних рослин öього не спостерігали. Виявлено, що найефек-
тивнішою для індукöії досліджуваного явища є обробка рослин 0,10–0,15M розчином 
аланіну протягом чотирьох годин. Висновки. Підтверджено, що аланін є індуктором со-
матичної сегрегаöії у öибулі. При застосуванні найефективніших умов індукöії соматич-
ну сегрегаöію спостерігали у 3,5% клітин, що ділилися. 

Ключові слова: Allium cepa L., СР – соматична сегрегаöія (соматична редукöія), індук-
öія, індуктор, аланін.

Вñòуп. Явище соìатичної сегрегац³ї хроìосоì (соìатичної редукц³ї, дал³ у 
текст³ – ñð) досл³джується з початку õõ ст. [1 – 3]. Проте його ìехан³зìи та 

генетичн³ насл³дки дотепер залишаються нез’ясованиìи. âважається, що п³д 
час ñð, аналог³чно першоìу ìейотичноìу под³лу, в³дбувається розходження 
пари гоìолог³чних хроìосоì до р³зних полюс³в. Проведен³ цитолог³чн³ досл³-
дження показали, що ñð ìоже в³дбуватися або шляхоì погеноìного групуван-
ня хроìосоì у профаз³ (соìатична погеноìна сегрегац³я), при цьоìу веретено 
под³лу не бере участ³ [4–7]. àбо у ìетафаз³ в³дбуваються процеси, под³бн³ до 
аналог³чних у ìетафаз³ І ìейозу, а саìе: асоц³ац³ї хроìосоì «к³нець-в-к³нець», 
попарне розташування гоìолог³чних хроìосоì (так звана псевдокон’югац³я) ³ 
нав³ть утворення б³валент³в [3, 4, 7]. öей спос³б под³лу на противагу погеноìно-
ìу групуванню ³нод³ називають соìатичниì ìейозоì [6]. Іншиìи цитолог³чни-
ìи доказаìи, що св³дчать про редукц³йний под³л, що в³дбувся, ìоже служити 
поява у соìатичних тканинах утворень, под³бних до анафази ІІ ìейозу [6, 8], 
утворень, под³бних до тетрад ì³кроспор [8], гаплоїдних кл³тин [4, 9–12]. 
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Питання про подальшу долю кл³тин, що 
пережили редукц³йний под³л, взагал³ зали-
шається ìалозрозуì³лиì. При цитолог³ч-
ноìу обстеженн³ культури тканин ìоркви  
поряд ³з ñð спостер³гали так³ порушення 
под³лу кл³тин, як в³дсутн³сть циток³незу, ен-
доредупл³кац³ю, злиття ядер [4]. Под³бн³ 
процеси ìожуть ìати значення для дипло-
їдизац³ї гаплоїдних кл³тин ³ приводити до 
появи диплоїдних гоìозиготизованих кл³-
тин, а т³, в свою чергу, до гоìозиготизова-
них тканин ³ ц³лих пагон³в. Явище гоìози-
готизац³ї рослинних тканин показане в ро-
ботах [1, 2, 4, 5, 13] ³ п³дтверджене оц³нкою 
цитогенетичних [13] та ìолекулярних ìар-
кер³в [4, 5]. ñпос³б швидкої гоìозиготиза-
ц³ї г³брид³в за допоìогою ñð ìоже ìати ве-
лике практичне значення, зокреìа для се-
лекц³ї.

â³доìо, що ñð ìоже як спонтанно ви-
никати в соìатичних кл³тинах вищих рос-
лин [5, 14], так ³ бути штучно ³ндукованою 
за допоìогою р³зних б³олог³чно активних 
речовин. îднак така ³ндукц³я в³дбувається 
³з р³зною ефективн³стю залежно в³д х³ì³ч-
них або ф³зичних фактор³в, що використо-
вуються, та рослинного об’єкта [1–3, 6, 
10, 15]. 

âплив на ³ндукц³ю ñð такого класу речо-
вин, як аì³нокислоти, досл³джував êон-
стантинов [3]. âсього було протестовано 
10 аì³нокислот. При цитолог³чн³й оц³нц³ ко-
р³нц³в цибул³ Allium cepa L. найб³льша к³ль-
к³сть кл³тин ³з соìатичною кон’югац³єю та 
редукц³єю була у вар³антах з алан³ноì 
(31%) ³ ìет³он³ноì (13%). äля решти аì³-
нокислот к³льк³сть таких кл³тин була суттє-
во нижчою або вони були взагал³ в³дсутн³, 
хоча деяк³ аì³нокислоти ìали суттєвий 
вплив на переб³г кл³тинного под³лу ³ншого 
характеру [3]. â досл³дах ³з бобаìи Vicia 
faba L. та скердою Crepis capillaries най-
б³льшу частоту ñð виявлено у вар³антах з 
аспараг³ноì та арг³н³ноì (11–14%) [3].

ñвоєю здатн³стю спричиняти редукц³ю 
числа хроìосоì у соìатичних кл³тинах в³-

доìий аналог природної аì³нокислоти фе-
н³лалан³ну – пара-фторфен³лалан³н (ФФà). 
âперше його вплив на редукц³ю числа хро-
ìосоì у вищих рослин показано Íайтоì 
[16]. ðоботи з ³ндукц³ї ñð ³з використанняì 
ФФà проводили на аìф³диплоїдах: ì³ж 
Ribes grossularia та Ribes nigrum [16], ì³ж 
Festuca pratensis та Lolium multiflorum 
[17], на пол³плоїдних видах: дикорослоìу 
тетраплоїдноìу рис³ Oryza alta [18], окто-
плоїдн³й полуниц³ [19], тетраплоїдноìу ви-
ноград³ [20], на диплоїдних видах: дико-
рослоìу вид³ рису Oryza punctata subsp. 
Schweinfurthiana [21], ячìен³ [9], кукуру-
дз³ [22]. àвтори перерахованих вище роб³т 
при цитолог³чноìу обстеженн³ рослин, 
отриìаних ³з використанняì обробки 
ФФà, спостер³гали появу анеуплоїдних 
кл³тин або кл³тин ìеншої плоїдност³. Про 
наявн³сть гаплоїдних кл³тин пов³доìлялося 
для аìф³диплоїда ì³ж Festuca pratensis та 
Lolium multiflorum [17]. При обстеженн³ 
кор³нц³в обробленого ФФà ячìеню вияв-
лено 4,2% кл³тин з гаплоїдниì та б³ляга-
плоїдниì числоì хроìосоì [9]. ðезульта-
тоì роб³т [16–20] стало отриìання ане-
уплоїдних рослин ³ рослин ìеншої 
плоїдност³. ãаплоїдну рослину було отри-
ìано у результат³ обробки Oryza punctata 
subsp. Schweinfurthiana [21]. ó випадку ³з 
кукурудзою спостер³гали т³льки анеуплоїд-
н³ рослини [22]. П³д впливоì ФФà на ì³к-
соплоїдн³ штаìи культури кл³тин тоìату та 
Haplopappus gracilis в обох випадках ви-
явлено зсув за к³льк³стю кл³тин у б³к кл³тин 
ìеншої плоїдност³ [9]. 

âисловлено припущення, що ìехан³зì 
д³ї ФФà полягає у поступов³й ел³ì³нац³ї 
хроìосоì у ì³тоз³, що врешт³ ìоже при-
зводити до форìування кл³тин ìеншої 
плоїдност³ [19]. П³д час цитолог³чного об-
стеження кор³нц³в ячìеню, оброблених 
ФФà,  спостер³гали в³дставання хроìосоì 
та форìування ìультиполярних анафаз 
[9], що пов’язують ³з впливоì ФФà на ве-
ретено под³лу [23]. îтриìано докази, що 
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ФФà впливає безпосередньо на пол³ìери-
зац³ю тубул³ну, який зад³яний у побудов³ 
веретена под³лу [24]. 

Здатн³сть до редукц³ї хроìосоì вияви-
ли також ³нш³ галогеновì³стн³ аналоги аì³-
нокислот [25]. âарто зазначити, що на сьо-
годн³ найвищих показник³в в ³ндукц³ї ñð 
вдалося досягти ³з використанняì кофеї-
ну, пох³дного пурину, в кор³нцях Vicia 
faba L. (54%) [6].

ìета започаткованих досл³джень – по-
шук ефективного ³ндуктора ñð. ó дан³й ро-
бот³ проведено перев³рку ефективност³ 
аì³нокислоти алан³ну. Завданняì роботи 
було виявити найоптиìальн³ше поєднання 
«концентрац³я алан³ну – тривал³сть оброб-
ки паростк³в алан³ноì» для ³ндукц³ї ñð, яке 
будеìо використовувати в подальших до-
сл³дженнях цього феноìена.

Ìàòåð³àëè ³ мåòодè
äосл³дження проводили на паростках 

цибул³ Allium cepa L. сорту «ñерпневий». 
äля кожної коìб³нац³ї «концентрац³я алан³-
ну – тривал³сть обробки речовиною» досл³-
джено близько 400 паростк³в. Íас³ння про-
рощували у чашках Петр³ на ф³льтруваль-
ноìу папер³, зìоченоìу водопров³дною 
водою, протягоì 4 – 5 д³б при 27 °ñ. При 
досягненн³ паросткаìи довжини 7–15 ìì, 
чашки з нас³нняì витриìували при 4 °ñ 14–
18 год. для синхрон³зац³ї ì³тоз³в. П³сля за-
к³нчення синхрон³зац³ї рослини переноси-
ли на ф³льтрувальний пап³р, зìочений роз-
чиноì алан³ну, контрольн³ паростки 
переì³щували на пап³р, зìочений дисти-
льованою водою. äля ³ндукц³ї ñð викорис-
товувалися так³ концентрац³ї алан³ну: 
0,05ì, 0,07ì, 0,10ì, 0,12ì, 0,15ì, 
0,17ì, 0,20ì. êожну годину п³сля початку 
³ндукц³ї в³дбирали зразки та ф³ксували їх в 
оцтовоìу алкогол³ (ф³ксатор³ êларка). 
Проведено 6 в³дбор³в, починаючи з 1-ї го-
дини п³сля зак³нчення синхрон³зац³ї ì³то-
з³в. â³дб³р зразк³в протягоì шести годин 
пов’язаний з добовиì циклоì ì³тотичної 

активност³ кл³тин [12, 26–29]. ìацерац³ю 
зразк³в проводили за допоìогою 1н ÍñІ, 
забарвлення – ацетоорсеїноì за стан-
дартною ìетодикою [30]. Препарати ана-
л³зували на ì³кроскопах ñаrl Zeiss Jеna  
4207 та ñаrl Zeiss Axiostar plus. âплив фак-
тор³в «концентрац³я ³ндуктора» та «трива-
л³сть обробки ³ндуктороì» на к³льк³сть кл³-
тин ³з ñð оц³нювали ìетодоì дисперс³йно-
го анал³зу [31].

Рåзуëüòàòè òà обãоâоðåííя
â кл³тинах ап³кальної ìеристеìи конт-

рольних рослин явище ñð не було виявле-
не. åфективн³сть ³ндукц³ї ñð алан³ноì оц³-
нювали для кожної коìб³нац³ї фактор³в 
«концентрац³я ³ндуктора – тривал³сть об-
робки». ó кожноìу випадку досл³джували 
1000 кл³тин (±2%). Загалоì з ус³х досл³-
джених кл³тин, що д³лилися, у стад³ї профа-
зи перебувало 26%, ìетафази – 40%, ана-
фази – 6%, телофази – 27%. äан³ стосовно 
ефективност³ ³ндукц³ї ñð за допоìогою 
алан³ну наведено в табл. ê³льк³сть кл³тин, в 
яких виявлено ñð, становила 276 (2,14% 
в³д загальної к³лькост³ кл³тин, що д³лили-
ся). ó кл³тинах, в яких в³дбулася ñð, спосте-
р³гали проìетафазн³ або ìетафазн³ хро-
ìосоìи, р³вноì³рно розд³лен³ на дв³ групи. 
â³дсутн³сть ч³ткої ор³єнтац³ї ìетафазних 
хроìосоì та характерної структурованост³ 
цитоплазìи п³д час ìетафази св³дчить про 
те, що веретено под³лу в даних кл³тинах не 
сфорìувалося належниì чиноì. ×ерез 
в³дсутн³сть видиìих в³дì³нностей у ìор-
фолог³ї хроìосоì цибул³ ìи ìожеìо лише 
припустити, що така картина є результа-
тоì погеноìної сегрегац³ї хроìосоì (рис. 
1, 2). Є докази саìе погеноìного розпод³-
лу хроìосоì п³д час ³ндукц³ї ñð у рослин-
ного виду Pteroteca falconeri [10]. äаний 
вид ìає 3 пари хроìосоì в³дì³нної ìорфо-
лог³ї.

äисперс³йний анал³з, застосований 
для оц³нки впливу концентрац³ї ³ндуктора 
та тривалост³ обробки рослин на появу кл³-
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Òàбëèця. ×астка кл³тин ³з соìатичною сегрегац³єю (%) в³д загальної к³лькост³ ì³тотичних кл³тин у зраз-
ках

Тривалість 
обробки 
аланіном 

(год)

Концентрація аланіну

0,05M 0,08M 0,10M 0,12M 0,15M 0,17M 0,20M Середнє

1 0,74±0,74 1,80±0,92 0 0,45±0,45 0 0 0,76±0,76 0,54±0,21
2 0,38±0,38 1,20±0,67 2,21±0,52 1,53±0,77 1,82±0,79 2,93±1,06 2,00±0,79 1,72±0,28
3 2,17±0,79 1,43±1,1 2,39±0,40 2,11±0,21 0,88±0,58 2,56±1,29 1,03±0,52 1,80±0,29
4 3,00±1,28 2,24±0,59 3,51±0,75 3,41±0,37 3,48±0,49 1,87±0,98 1,69±1,25 2,74±0,3
5 0,67±0,34 1,50±0,42 2,99±0,17 0,78±0,41 0,79±0,79 1,58±0,79 0,46±0,46 1,25±0,25
6 2,02±1,27 1,88±0,36 3,23±0,67 2,23±0,79 1,85±0,95 2,86±0,95 2,82±0,70 2,41±0,3

Середнє 1,50±0,38 1,68±0,26 2,39±0,33 1,75±0,30 1,47±0,35 1,96±0,40 1,46±0,33

Рèñ. 1. ñоìатична сегрегац³я хроìосоì, проìетафаза. 
îдиниця под³лу шкали – 10 ìкì

Рèñ. 2. ñоìатична сегрегац³я хроìосоì, ìетафаза. 
îдиниця под³лу шкали – 10 ìкì

тин ³з ñð, виявив достов³рну д³ю другого 
фактора на високоìу р³вн³ значущост³ 
(Fф>Fst; 8,10>3,26; P<0,01). êонцентрац³я 
алан³ну та взаєìод³я обох застосованих 
фактор³в не виявили статистично досто-
в³рного впливу (Fф<Fst; 1,26<2,21; P<0,05 
та Fф<Fst; 0,94<1,59; P<0,05 в³дпов³дно). 

Із граф³ка залежност³ к³лькост³ соìа-
тичних сегрегац³й в³д тривалост³ обробки 
алан³ноì (рис. 3) видно, що на початкових 
етапах з п³двищенняì тривалост³ обробки 
зб³льшувався в³дсоток кл³тин ³з досл³джу-
ваниì типоì под³лу. ×ерез 4 та 6 годин з 
початку обробки спостер³гали найб³льшу 
к³льк³сть кл³тин ³з ñð ³з п³коì на 4-ту год 
(2,74%±0,30), а ì³ж ниìи, на 5-ту год, ìав 
ì³сце спад. öей спад у к³лькост³ кл³тин ³з ñð 
в³дбувався як в³дносно загальної к³лькост³ 
обстежених кл³тин, так ³ в³дносно к³лькост³ 

кл³тин, що д³лилися (рис. 3), ³ ì³г бути 
пов’язаний ³з п³каìи ì³тотичної активност³, 
як³, як в³доìо, також припадають на 4-ту та 
6-ту год п³сля синхрон³зац³ї ì³тоз³в (рис. 4) 
[12, 26]. П³сля 6-ти год в³д зак³нчення син-
хрон³зац³ї ì³тоз³в добова ì³тотична актив-
н³сть спадає [12, 26, 29], тоìу надал³ зраз-
ки не в³дбирали. ìожна зазначити, що 
найб³льшу к³льк³сть кл³тин ³з ñð спостер³га-
ли п³д час ì³тотичної активност³ кл³тин. êо-
еф³ц³єнт кореляц³ї ì³ж к³льк³стю кл³тин у 
стад³ї ì³тозу ³ к³льк³стю кл³тин ³з ñð стано-
вить Rxy=0,81. òака пряìа залежн³сть св³д-
чить на користь того, що ñð не є в³докреì-
лениì типоì под³лу, що ³н³ц³юється ³ндук-
тороì, а є ìодиф³кац³єю кл³тинного под³лу 
п³д д³єю ³ндуктора. 

Íайвищий показник ì³тотичного ³ндек-
су у контрольних рослин (5,55%±0,12) був 
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Рèñ.3. Залежн³сть к³лькост³ кл³тин ³з ñð (%) в³д трива-
лост³ обробки алан³ноì (год)

Рèñ.4. Залежн³сть ì³тотичного ³ндексу (%) в³д трива-
лост³ обробки алан³ноì (год) – ряд 1; контрольн³ зраз-
ки – ряд 2

Рèñ.5. Залежн³сть к³лькост³ кл³тин ³з ñð (%) в³д концен-
трац³ї алан³ну (ì)

Рèñ.6. Залежн³сть ì³тотичного ³ндексу рослин, оброб-
лених алан³ноì (%), в³д його концентрац³ї (ì)

дещо вищиì за аналог³чний показник у 
рослин, як³ зазнали обробки алан³ноì 
(3,90%±0,49). Зì³на концентрац³ї алан³ну 
суттєво не вплинула на показники ì³тотич-
ного ³ндексу. При зб³льшенн³ концентрац³ї 
до 0,17–0,20 ì виявили тенденц³ю до зни-
ження к³лькост³ под³л³в, що ìожливо 
пов’язано з ³нг³буванняì ì³тотичної актив-
ност³ кл³тин при п³двищен³й концентрац³ї 
алан³ну (рис. 6). Проте вплив концентрац³ї 
³ндуктора на ì³тотичний ³ндекс не п³дтвер-
джено статистично (Fф<Fst; 1,43<2,21; 
P<0,05). àналог³чно, як уже згадувалося, 
к³льк³сть кл³тин ³з ñð не вар³ювала ³з ста-
тистичною достов³рн³стю залежно в³д кон-
центрац³ї алан³ну. õоча спостер³гали тен-
денц³ю до зб³льшення соìатичної сегрега-
ц³ї при зб³льшенн³ концентрац³ї алан³ну в³д 
0,05ì до 0,10ì (рис. 5). 

êращиìи уìоваìи для ³ндукц³ї ñð у на-
ших експериìентах було застосування 

4 год тривалост³ обробки ³ндуктороì: 
3,51%±0,75; 3,41%±0,37 та 3,48%±0,49 
кл³тин ³з ñð при 0,10M; 0,12M та 0,15M 
концентрац³ї алан³ну. Пор³вняно ³з роботою 
êонстантинова [3] це значно нижчий в³дсо-
ток. ó згадан³й робот³ при застосуванн³ 
алан³ну на кор³нцях цибул³ вдалося ³ндуку-
вати ñð у 31,3% кл³тин. З ³ншого боку, за 
даниìи того ж автора, цей ³ндуктор не був 
ефективниì для Vicia faba L. та Crepis 
capillaris. òакиì чиноì, алан³н не виявив 
себе ун³версальниì ³ндуктороì. За дани-
ìи õаск³нса, при використанн³ як ³ндуктора 
натр³євої сол³ ðÍê для Allium cepa L. був 
отриìаний результат за к³льк³стю ñð на 
р³вн³ 2% [2]. Показники, одержан³ в наш³й 
робот³, не суперечать циì даниì. Існують 
в³доìост³ про залежн³сть ефективност³ ³н-
дукц³ї ñð в³д генотипу рослин [4, 13]. îдну 
з причин суттєвої розб³жност³ ì³ж резуль-
татаìи êонстантинова ³ проведеного наìи 
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досл³дження ìи схильн³ пов’язувати з ц³єю 
обставиною.

â огляд³ êонстантинова наводиться 
дуìка б³льшост³ досл³дник³в явища ñð, 
що практично будь-який фактор, який 
спричиняє затриìку репродукц³ї хроìо-
соì, а також ì³тотичної ³нтерфази ³ про-
фази, ìоже обуìовити соìатичну 
кон’югац³ю та редукц³ю. îднак поки що 
важко вид³лити фактори, що стаб³льно 
забезпечують значну частоту цих проце-
с³в [3]. îтриìана наìи к³льк³сть кл³тин ³з 
ñð при ³ндукц³ї за допоìогою алан³ну 
склала 3,5 % ³ є недостатньо ефективною 
для вивчення цього явища. òоìу бажа-
ниì є виявлення ефективн³шого ³ндукто-
ра, н³ж алан³н. 

Вèñíоâкè
àнал³з результат³в досл³дження дозво-

ляє стверджувати, що алан³н є ³ндуктороì 
соìатичної сегрегац³ї (ñð) у цибул³. Якщо 
в кл³тинах ап³кальної ìеристеìи контр-
ольних рослин ñð не спостер³гали, то в 
рослинах, оброблених алан³ноì, ñð вияв-
лено з середньою частотою 2,1%. â екс-
периìент³ найефективн³шою для ³ндукц³ї 
досл³джуваного явища була обробка рос-
лин алан³ноì протягоì чотирьох год. äис-
перс³йний анал³з показав, що концентра-
ц³я алан³ну, застосована в експериìент³, 
суттєвиì чиноì не зì³нювала в³дсоток 
кл³тин з ñð, хоча спостер³гали тенденц³ю 
до зб³льшення к³лькост³ таких кл³тин при 
зб³льшенн³ концентрац³ї ³ндуктора у ìеж-
ах в³д 0,05ì до 0,10ì. При поєднанн³ кон-
центрац³ї алан³ну 0,10–0,15M та чотирьох 
годин обробки рослин ³ндуктороì соìа-
тичну сегрегац³ю виявлено у 3,5% кл³тин, 
що д³лилися. 

îчевидно, показник 3,5 %, отриìаний 
наìи у дан³й робот³, є недостатньо ефек-
тивниì для вивчення ñð та її застосування 
з практичною ìетою. òоìу пошук ефектив-
н³ших ³ндуктор³в є необх³дниì. 
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Цåëüю исследования является проверка 
эффективности аìинокислоты аланина в каче-
стве индуктора соìатической редукции в про-
ростках лука Allium cepa L. и выявление  наи-
более оптиìального сочетания концентрации 
аланина и длительности обработки пророст-
ков аланиноì для индукции данного фено-
ìена. Ìåòоды. êорешки лука Allium cepa L., 
обрабатывались раствораìи аланина разной 
концентрации и на протяжении разных про-
ìежутков вреìени. äальнейшее изучение об-
разцов проводилось при поìощи световой 
ìик роскопии. Рåзуëüòàòы. â клетках апикаль-
ной ìеристеìы, подвергшихся обработке ала-
ниноì, соìатическую сегрегацию отìечали со 
средней частотой 2,1%. ó контрольных расте-
ний это явление не наблюдали. âыявлено, что 
наиболее эффективной для индукции иссле-
дуеìого явления является обработка растений 
0,10–0,15M раствороì аланина на протяже-
нии четырех часов. Выâоды. Подтверждено, 
что аланин является индуктороì соìатичес-
кой сегрегации у лука. При приìенении наибо-
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лее эффективных условий индукции соìати-
ческую сегрегацию отìечали у 3,5% делящих-
ся клеток. 

Кëючåâыå ñëоâà: Allium cepa L., ñð – соìати-
ческая сегрегация  (соìатическая редукция), 
индукция, индуктор, аланин.

ALANIN AS A SOMATIC SEGREGATION 
INDUCTOR IN APICAL MERISTEM CELLS OF 
ALLIUM CEPA L. ROOTS

S.K. Savinski1, Zh.V. Vdovychenko1, K.S. Syt-
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Aim of the study is to test the effectiveness 
of the amino acid alanine as an inductor 

of somatic reduction in seedlings of onion 
Allium cepa L. and identify the most optimal 
combination of alanine concentration and 
duration of seedlings treatment to induce the 
phenomenon. Methods. The roots of onion 
Allium cepa L were treated with alanin solutions 
of different concentrations and for different 
periods of time. Further study of the samples 
was carried out by light microscopy. Results. In 
the apical meristem cells of plants undergone to 
treatment with alanin the somatic segregation 
was observed with a medium frequency 2.1%. 
Control plants failed to display this. Most 
effective for induction of the phenomenon was 
found the plant treatment with 0.10-0.15 M 
alanine solution for four hours. Conclusions. 
It is confirmed that alanine is an inductor of 
somatic segregation in onion cells. When the 
optimal conditions of induction were applied, 
the phenomenon was observed in 3.5% of 
dividing cells.

Key words: Allium cepa L., somatic 
segregation (somatic reduction), induction, 
inductor, alanin.


