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Першими об’єктами, на яких вивчалась дія екзогенних ДНК (е-ДНК), 

стали рослини з родини пасльонових [1-4]. Шляхом обробки дефектних за 

нітратредуктазою (КФ 1.6.6.1-3) культивованих клітин тютюну препаратами 

нативної та алкілованої ДНК (е-ДНТ), виділеної з тютюну “дикого типу”, було 

отримано клітинні лінії, активність нітратредуктази в яких майже досягала 

рівня “дикого” типу і в частини клітинних ліній зберігалася більше, ніж рік. 

Трансформанти з більшою частотою з’являлися при застосуванні е-ДНТ [2]. 

Клітини пластомного мутанта тютюну з дефектними мембранами тілакоїдів 

також обробляли ДНК тютюну “дикого типу”. З колоній клітин була 

регенерована рослина, яка мала, крім білих листків, також листки з світло-

зеленими ділянками. Уведенням в культуру тканин таких ділянок були отри-

мані рослини-регенеранти з рівномірним світло-зеленим забарвленням [2]. 

Можливість корекції за допомогою препаратів е-ДНК та е-ДНТ шкід-

ливих змін у програмі розвитку рослин показана на прикладі мутантного 

сорту тютюну з раннім відмираням фотосинтетичних тканин [5-9]. 

Екзогенні ДНК були використані також у селекції нового сорту картоплі 

(Дзвін) [10,11]. Сорт томатів Український солестійкий було отримано шляхом 

дії препаратів е-ДНТ солестійкої форми пасльону на насіння лінії рослин 

сорту Київський 139. Їх стійкість до засолення має домінантний характер і 

значно перевищує сортовзірці ВІРу [3,4,12,13]. Характерною ознакою отрима-

ного сорту є багатоплідність (ознака донора ДНК), наявність білків, прита-

манних пасльону, та білків, яких не було ні в донора, ні в реципієнта [2]. 

Для індукування короткостеблових форм на насіння середньорослого 

жита діяли е-ДНК та е-ДНТ в широкому діапазоні концентрацій [14]. Одно-

часно з короткостебловістю з'явилися інші цінні ознаки: збільшення кількості 
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стебел (ДНК та ДНТ дводольної рослини), трьохквіткові колоски (ДНТ злаку). 

Варто зазначити двохколосковість та галуження колоса, зерна типу пше-

ничних, а також нову ознаку - розсічену листкову пластинку. Для виведення 

короткостеблового сорту жита було відібрано елітні рослини М2 з варіанту, де 

була використана ДНТ злаку [14,15]. 

Солестійкі форми жита були отримані при дії е-ДНК та вирощуванні на 

засоленому субстраті [16,17]. При дії е-ДНК та е-ДНТ на насіння озимих форм 

злаків та висіюванні його навесні були отримані нові форми ярих рослин та 

озимі з цінними ознаками [17]. Для перетворення озимої форми жита в яру 

необхідний перехід рецесивного регуляторного гена в домінатний: urnVrn 

[18,19]. Ярі форми жита були отримані з озимих, очевидно, в результаті 

індукування мутації гетерологічними е-ДНК [18]. 

В інших дослідженнях обробку колосся до запилення поєднували із 

запиленням чужим пилком та обробкою насіння розчинами ДНК та ДНТ. 

Запропоновано також ефективний спосіб, який складається з 2 етапів: інфіль-

трації незапліднених зав'язей розчинами е-ДНК та е-ДНТ з наступним запи-

ленням сумішшю власного та чужого пилку, який дає можливість збільшити 

появу нових спадкових ознак в М1 [19]. Селекційно цінні ознаки спадкувалися 

за Менделем [16,19,20]. В результаті досліджень, проведених на житі, було 

отримано сорт тетраплоїдного жита Древлянське, який визнано національним 

стандартом для тетраплоїдів [15,21]. 

Препарати рослинного походження не впливають на спектр та кількість 

хромосомних аберацій [22], що важливо для тетраплоїдних форм, у яких 

суттєво порушений баланс генів з утворенням квадрівалентів та більш склад-

них асоціацій хромосом в мейозі І та з порушенням розходження хромосом в 

наступних стадіях, що призводить до зниження врожайності насіння. Для 

препаратів ДНК, які використовувалися в дослідженнях, показано норма-

лізуючий вплив на всі стадії мейозу, особливо для е-ДНТ [23,24]. 
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Прикладом успішного використання препаратів ДНК для створення сор-

тів злаків, здатних рости на збіднених азотом грунтах, є сорт проса Поліське 

піщане [25,26]. 

За допомогою екзогенних ДНК та ДНТ були виведені цінні сорти баш-

танних культур - кавбуз Здоров’яга та Кавбудек [12,27]. Кавбуз було отримано 

при дії ДНТ кавуна на насіння гарбуза. Кавбудек, насіння якого містить до 

55% олії, отримано на основі кавбуза [27]. 

Для виведення нового сорту ехінацеї Поліська красуня, імуностиму-

лююча та протипухлинна дія якого перевищує вихідну форму на 20%, була 

використана акліматизована в Україні рослина, на проростаюче насіння якої 

діяли ДНК ромашки звичайної. Cорт відзначається також підвищеною про-

дуктивністю за біомасою, більш морозостійкий та посухостійкий [12,29]. 

Екзогенні ДНК та РНК запропоновано застосовувати також як позбавлені 

токсичного впливу біостимулятори росту та розвитку рослин [30]. 
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