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Цитологічний аналіз мейотичної мутації томату Lycopersicon esculentum 

Mill as1 виявив нормальний початок профази І мейозу, появу унівалентів в 

диплотені-діакінезі, наявність чисельних відставань і забігань хромосом на 

стадії метафази – анафази першого і другого поділу мейозу. За цитологічним 

виявом дана мутація є синаптичною із передчасним розпаданням бівалентів.   
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Cytological analysis meiotic mutation of tomato Lycopersicon esculentum Mill 

as1 showed normal onset of prophase I of meiosis, the appearance univalents in 

dyplotene - diakinesis, the presence of numerous lagging chromosomes at metaphase 

- anaphase of first and second meiotic division. For cytological manifestation of this 

mutation is synaptic with premature separation of bivalents. 

Серед механізмів статевого розмноження провідним є злиття двох статевих 

клітин (гамет) протилежної статі й утворення зиготи. Оскільки зигота повинна 

нести повний набір хромосом організму, це означає, що гамети повинні містити 

половинний (гаплоїдний) набір хромосом. Статеве розмноження стало 

можливим тільки після виникнення в процесі еволюції редукційного поділу – 



мейозу, який забезпечує регулярне утворення дочірніх клітин із вдвічі меншою 

(від материнської клітини) кількістю хромосом. Найбільш тривалою і складною 

за подіями, що тут відбуваються, є профаза І мейозу, під час якої гомологічні 

хромосоми синапсують, утворюючи біваленти. Хіазми – місця, де відбулися 

обміни гомологічних хромосом ідентичними ділянками, в нормі утримують 

гомологи у складі бівалентів до метафази І, що, одночасно з уніполярним 

прикріпленням веретена поділу до центромер, забезпечує регулярне 

розходження гомологічних хромосом до протилежних полюсів клітини [1, 3]. 

Мейотичні мутанти – організми з порушеним перебігом мейозу, успішно 

використовують у вивченні генетичного контролю окремих етапів мейозу [2, 4].  

Матеріалом дослідження була мейотична мутація as1 – спонтанна мутація, 

виділена за стерильністю в польових посівах томату сорту San Marzano [5]. 

Рослини морфологічно не відрізнялися від інших рослин цього сорту. 

Квіти були звичайної будови, відбувалося нормальне цвітіння, але самозапильні 

плоди не зав’язувалися. Фертильність пилку, визначена ацетокарміновим 

методом, у мутанта as1/as1 складала 16,9±1,1% у порівнянні з 84,4±1,1% у 

фертильних гетерозигот As1/as1. 

Початок мейозу у гомозиготних за мутацією рослин перебігає візуально 

нормально, відхилення спостерігаються починаючи зі стадії диплотени. У 

фертильних гетерозигот на стадії діакінезу в мейоцитах виявляється 12 

бівалентів, з’єднаних 1-3 хіазмами. У рослин, гомозиготних за мутацією as1, в 

діакінезі спостерігали від 6 до 9 бівалентів на клітину і від 12 до 6 унівалентів 

відповідно, а також наявність чисельних відставань і забігань хромосом на 

стадії метафази – анафази першого поділу мейозу. Порушення, які спостерігали 

в І поділі мейозу викликають порушення в ІІ поділі мейозу і призводять до 

утворення на стадії тетрад нерівних тетрад, діад і тетрад з мікроядрами, що в 

свою чергу викликає значну стерильність продуктів мейозу. 

За цитологічним виявом мутація as1 належить до синаптичних із середнім 

ступенем десинапсису (за класифікацією Пракена, [цит. за: 2]), хоча С. Суст, 

який виділив цю мутацію, класифікував її як асинаптичну [5]. 



 

 

 

Рисунок. Мейоз в мікроспорогенезі у томата: a – стадія анафази І у томата в 

нормі, b – стадія анафази І, c –  стадія метафази І, d – тетради з мікроядрами у 

мейотичного мутанта as1 
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