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АНОТАЦІЯ 

 

Маляренко В.М. Анатомо-морфологічна будова фасційованих форм рослин 

родини Сactaceae A.L. Juss. та їх ініціація in vitro. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та порівнянню особливостей 

будови звичайних і фасційованих стебел окремих видів родини Cactaceae A.L.Juss. 

колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та ініціюванню фасціацій у 

представників цієї родини в умовах in vitro. 

Впершому розділі на основі літературних даних було виявлено, що 

фасційовані види рослин родини Cactaceae є цінними декоративними і 

колекційними видами, а тому використовуються у програмах із селекції для 

отримання нових форм і культиварів вже існуючих фасційованих форм кактусів у 

комерційних цілях. До тогож фасціойовані форми використовуються у дослідах 

для вивчення генів, які контролюють розвиток меристеми, а також форму рослин. 

Види рослин з фасційованою формою родини Cactaceae зростають у природних 

умовах, поряд із представниками зі звичайною формою, проте, було виявлено, що 

на сьогоднішній день недостатня кількість порівняльних морфолого-анотомічних 

досліджень видів та їхніх форм.  

Також вcтановлено, що виникнення фасційованих форм у сукулентних 

рослин, зокрема у родині Cactaceae пов’язують з ураженням рослин 

фітопатогенами (мікоплазми, віруси) і зміною фітогормонального балансу у 

рослин. Для родини Cactaceae обмежені дані про клас і концентрації 

фітогормонів, які ініціюють формування фасційованих форм рослин.  

Тому були поставлені завдання, одним з яких був анатомо-морфологічний 

метод, для з’ясування напрямків змін у морфологічній і анатомічній будові стебел 



 
 

3 

і їхній вплив на габітус рослини. Необхідність порівняння оводненості тканин 

звичайних і фасційованих видів рослин необхідна для підбору експозиції під час 

стерелізації та вибору компонентів живильного середовища при культивуванні 

обох форм кактусів в умовах in vitro. 

Отримані наукові дані планується використовувати у програмах для 

масового розмноження декоративних форм родини Cactaceae. Отримані дані 

можна використовувати для введення кактусів у промислову культуру і їхнього 

збереження в природі. 

У другому розділі подана загальна характеристика досліджуваних видів. 

Зазначено, що досліджувані таксони є раритетними рослинами, що зумовлено 

їхньою ендемічністю. Відповідно до поставлених завдань були представлені 

методи з вегетативного розмноження, анатомії, виготовлення препаратів для 

трансмісійної електронної мікроскопії, біотестування, культури рослинних тканин 

in vitro.  

У третьому розділі наведена характеристика колекції фасційованих видів 

родини Cactaceae: рід, вид, форма, рік, джерело надходження. Зазначено, що за 

увесь період утримання в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна види 

рослин з фасціаціями не переходили до генеративного періоду онтогенезу, а тому 

розмноження таких форм можливе лише вегетативним шляхом.  

Встановлено, що фасційовані, звичайні, щеплені і інтактні рослини 

досліджуваних видів родини Cactaceae асоційовані з вірусами родів Carlavirus, 

Potexvirus, Tobamovirus, Tritimovirus. Виявлені вірусні частки, які можна віднести 

за розміром до Tritimovirus, не відповідають родам вірусів, які інфікують 

представників родини Cactaceae. У перевірених зразках виявлена змішана вірусна 

інфекція, викликана вірусами родів Potexvirus і Tobamovirus, що може свідчити 

про їі передачу між прищепою і підщепою. 

Серед перевірених зразків є, як щеплені, так і інтактні рослини звичайної і 

фасційованої форм, що дає можливість зробити висновок, що у видів M. elongatа, 



 
 

4 

E. sp., C. peruvianus, Сh. silvestrii вірусна інфекція не асоційована з появою 

фасційованих форм. 

У результаті біотестування, для підтвердження інфекційної природи 

виявлених частинок, на рослинах-індикаторах було встановлено, що на листках 

Nicotiana alata спостерігаються хлорози, а на листках Celosia cristata локальні 

некрози.  

У четвертому розділі досліджено морфолого-анатомічну будову 

фасційованих стебел M. elongatа, C. peruvianus та на основі анатомо-

морфологічних ознак, виявлено особливості їхньої будови, непритаманні пагонам 

звичайної форми росту. Показано, що анатомо-морфологічна будова звичайних і 

фасційованих стебел M. elongata і C. peruvianus суттєво відрізняється за сімома 

показниками.  

У ході досліджень виявлено, що у M. elongatа f. cristata зі зміною форми 

росту змінюється форма поперечного перерізу стебла, з округлого з мамілами до 

еліптичного з мамілами. Також було встановлено, що порушується розташування і 

кількість cудинних пучків центрального циліндра, у порівнянні зі звичайною 

формою стебла. Тому на поперечному перерізі стебло M. elongatа f. cristata має 

білатеральну симетрію.  

У кристатної форми M. elongatа, у порівнянні зі звичайною формою, зі 

зменшенням площі епідермальних клітин зростає їх кількість на 1 мм2. Також 

нижчий продиховий індекс. Збільшення кількості клітин епідерми на 1 мм2  

пов’язане з необхідністю частішого поділу для забезпечення росту стебла в 

ширину. Також спостерігається у два рази більша кількість cудинних пучків 

центрального циліндра. Площа клітин кори та серцевини, не відрізняється між 

формами. 

Виявлено морфологічні відміності між звичайною і монстрозною формами 

росту C. peruvianus за формою стебла на поперечному перерізі, довжиною сторони 

ребра, кількістю ребер та довжиною сторони ребра. 
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За анатомічними показниками відмінності між формами C. peruvianus 

виявлені за площею клітин кори та серцевини, товщиною гіподерми, кількістю 

судинних пучків центрального циліндра. Площа епідермальних клітин в 

парадермальній площині, їх кількість на одиницю площі, продиховий індекс не 

змінюється у залежності від форми C. peruvianus. 

Було встановлено, що оводненість стебел досліджуваних видів не 

відрізняється між фасційованими і звичайними формами рослин. 

П'ятий розділ присвячений мікроклональному розмноженню досліджуваних 

видів і моделюванню умов для ініціювання фасційованих форм M. elongata, P. 

comosa, A. fiebrigiі, W. aureіspinus, S. mirabilis, C. peruvianus.  

У результаті досліджень, спрямованих на оптимізацію умов поверхневої 

стерилізації первинних експлантів, було розроблено ефективну модифікацію 

методики стерилізації частин фасційованих стебел M. elongatа і С. peruvianus в 

70 %-му етанолі – 20 с, у 0,1 %-му розчині хлориду ртуті не довше 7 хв. 

Підвищенню ефективності стерилізації також сприяло видалення голок шляхом їх 

обрізання найближче до ареол по всій поверхні експлантів. 

Була виявлена здатність досліджених видів до різних типів морфогенезу in 

vitro, в тому числі було підібрано середовища для ініціації фасційованих стебел-

регенерантів зі звичайних і фасційованих первинних експлантів. Було підібрано 

ефективні живильні середовища для ініціації шести типів морфогенезу: пряма 

регенерація звичайних і фасційованих стебел, калюсогенез, непряма регенерація 

звичайних і фасційованих стебел і ризогенез. Встановлено, що найвищу здатність 

до морфогенезу показали рослини видів: M. elongata, P. comosa, A. fiebrigiі. Була 

виявлена найвища здатність до калюсогенезу у P. comosa та A. fiebrigii, а 

найнижча – C. peruvianus f. monstrosa. До регенерації стебел найвищу здатність 

мали P. comosa, M. elongatа, а найнижчу – C. peruvianus f. monstrosa. До 

регенерації коренів найнижчу здатність мав вид P. comosa. 
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Було ініційовано формування фасційованих коренів у S. mirabilis, 

регенерацію первинних і вторинних регенерантів монстрозної форми у C. 

peruvianus та вторинних регенерантів кристатної форми у M. elongatа у результаті 

внесення до живильного середовища синтетичних регуляторів росту: БАП і 2,4-Д.  

Уперше ініційовано непряму регенерацію гребінчастих стебел P. comosa при 

культивуванні калюсу на живильному середовищі з концентрацією 6 мг/л БАП та 

0,2 мг/л Кін у комбінації з 0,1 мг/л ІОК.  

Було ініційовано вторинну регенерацію гребінчастих стебел M. elongata при 

культивуванні на живильному середовищі з 0,1 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК. Уперше 

ініційовано вторинну регенерацію стебел монстрозної форми C. peruvianus при 

культивуванні на живильному середовищі з 5 мг/л і 6 мг/л БАП і 4 мг/л 2,4-Д. 

Уперше ініційовано формування фасційованих коренів у S. mirabilis у 

результаті додавання до живильного середовища 6 мг/л БАП і 0,2 мг/л НОК.  

Найвищу здатність до адаптації у повітряній експозиції мали рослини виду 

С. peruvianus f. monstrosa, а найнижчу – M. elongatа. 

 

Ключові слова: фасціація, Сactaceae, Mammillaria elongata, Cereus 

peruvianus, in vitro, калюс, проліферація, мікроклональне розмноження, 

регенеранти, ризогенез. 

 

SUMMARY 

 

Maliarenko V.M. Anatomical and morphological structure of the fasciated form 

of the family Cactaceae A.L. Juss and their initiation in vitro. – Мanuscript. 

Thesis for the degree of candidate of Biological Sciences, speciality 03.00.06 –

botany. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 
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Thesis is devoted to the exploration and comparison of the peculiarities of the 

structure of normal and fasciated shoots of certain species of the Cactaceae A.L.Juss. 

family, and initiation of faciation in the representatives of this family under conditions in 

vitro of the collection of the Fomin’s Botanical Garden.  

In the first section, based on literature analysis, it was found that fasciated species 

of plants of the Cactaceae family are valuable decorative and collectible species. It is 

widely used in selection methods programs for obtaining new forms and cultivars of 

existing forms of cacti for commercial purposes. 

In addition, the facsiated forms are used in experiments to study the genes that 

control the development of meristem, as well as the shape of plants. Despite the species 

of plants with a fasciated form of the Cactaceae family grow in natural conditions, along 

with the representatives of the normal form, however, it has been found that for today 

there is insufficient number of comparative morphological and anatomical studies of 

species and their forms. 

It was also found that the occurrence of fasciated forms in succulent plants, in 

particular in the Cactaceae family, is associated with the infection of plants by 

phytopathogens (mycoplasmas, viruses) and the change in phytohormonal balance. For 

the Cactaceae family are very limited data on the class and concentration of 

phytohormones that initiate the formation of the fasciated forms of plants. 

Therefore, were formulated tasks for the study, one of which is morphological and 

anatomical methods, to find out the directions of changes in the morphological and 

anatomical structure of the shoots and their influence on the habitus of the plant. 
The requirement for comparison of watering of tissues of the normal and fasciated 

species of plants is necessary for the selection of exposition during sterilization and 

nutrient components during cultivation of both forms of cacti in vitro conditions. 
The obtained scientific data can be used in programs for mass reproduction of 

decorative forms of the Cactaceae family. The obtained results can be implemented for 

introduction of cacti into industrial culture and  protection in wild conditions. 
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The second section provides a general description of the studied species. It is 

noted that the studied taxa are rare plants due to their endemicity. 

The optimal methods of vegetative reproduction, anatomy, preparation for 

transmission electron microscopy, biotesting, culture of plant tissues in vitro in 

accordance with the research tasks were selected.  

The third section deals with the collection of fasciated species of the Cactaceae 

family: genus, species, form, year, source of income. It is noted that during the entire 

period of retention species of plants with fasciation did not transform to the generative 

period of ontogenesis in the collection of the Fomin’s Botanical Garden. Therefore the 

reproduction of such forms is possible only by vegetative way. 

It has been established that fasciated, usual, grafted and intact plants of the studied 

species of the Cactaceae family are associated with the viruses of the Carlavirus, 

Potexvirus, Tobamovirus, Tritimovirus. 

Detected viral particles that can be attributed by size and morphology to 

Tritimovirus do not correspond to the genera of viruses that infect members of the 

Cactaceae family. 

In the tested specimens, a mixed viral infection caused by Potexvirus and 

Tobamovirus was detected, which may indicate a transmission between the grafted 

species. 

Among the tested specimens there are both grafted and intact plants of the normal 

and the fasciated form, which allows us to conclude that the species M. elongata, E. sp., 

C. peruvianus, Ch. silvestrii virus infection are not associated with the appearance of 

fasciated forms. 

As a result of biotesting, to confirm the infectious nature of the detected particles, 

on indicator plants, it was found that leaves of the Nicotiana alata have chlorosis, and 

the leaves of the Celosia cristata have local necrosis. 

In the fourth section, the morphological and anatomical structures of the fastiated 

stem of the M. elongate  and C. peruvianus have been investigated. On the basis of 
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anatomy and morphological features, the peculiarities of their structure, not 

characteristic to the shoots of the normal form, were revealed. 

It was found that the anatomical and morphological structure of normal and 

fastiated stem M. elongata and C. peruvianus significantly differ by seven indicators. 

It was established that M. elongata f. cristata and C. peruvianus f. monstrosa with 

a change of the shape of the stem the shape of the cross section is also transformed from 

rounded with tubercles to the elliptical with tubercles. 

It was discovered that the location and number of vascular bundles of the central 

cylinder, similar to the normal form of the stem were disturbed. Therefore, on the cross-

section at M. elongata f. cristata symmetry of stem is bilateral. 

In the cristata form of M. elongata with a decrease of the area of epidermal cells, 

its number increases by 1 mm2 in comparison with the normal form. Also, the stomata 

index is lower. 

An increase of the number of epidermal cells per 1 mm2 is related to the 

requirement for a more frequent division to ensure the stem growth in a width. Also, in 

the cristata form double amount of vascular bundels of the central cylinder was 

observed. The size of the cells of the cortex and the pith does not differ between the 

forms. 

Morphological distinctions between normal and monstrosus forms of growth C. 

peruvianus on the shape of the stem on the cross section, the length of the side of the rib 

and the number of edges were analysed in detail. 

According to the anatomical parameters, the differences between the forms C. 

peruvianus were detected in the area of pith cells, the thickness of the hypoderma, the 

number of vascular bundles of the central cylinder. The area of the epidermal cells in the 

paradermal plane, their number per unit area, the stomata index does not depending on 

the form of C. peruvianus. 

It was established that the watering of the stems of the studied species does not 

differ significantly between the fasciated and normal forms of plant. 



 
 

10 

The fifth section deals with microclonal reproduction of the studied species and 

the simulation of conditions for the initiation of fasciated forms of M. elongata, P. 

comosa, A. fiebrigii, W. aureispinus, S. mirabilis, C. peruvianus. 

As a result of studies aimed at optimizing of the conditions of surface sterilization 

of primary explants, an effective modification of the sterilization technique of parts of 

the fastiated shoots M. elongata and C. peruvianus in 70% ethanol was developed for 20 

sec, in a 0,1% solution of mercuric chloride not longer than 7 min. 

For plants of species Ch. silvestrii f. cristata, W. aureispinus f. cristata, the same 

exposure time become toxic. It also contributed to increase of the effectiveness of 

sterilization of needle removal by cutting it closer to areola on the entire surface of the 

explants. 

The ability of the investigated species to various types of morphogenesis in vitro 

was revealed. The optimal medium for initiating fasciated regeneration stem from 

normal and fasciated primary explants has been selected. 

Effective nutritional media for the initiation of six types of morphogenesis: direct 

regeneration of normal and fascinated shoots, callusogenesis, indirect regeneration of 

common and fasciated shoots, and rhizogenesis were selected. 

It has been established that the highest ability to morphogenesis was 

demonstraded by species of plants: M. elongata, P. comosa, A. fiebrigii. The highest 

ability to callusogenesis was found in P. comosa and A. fiebrigii, and the lowest ability 

was found in C. peruvianus f. monstrosa. 
The highest ability for regeneration of shoots was found in P. comosa, M. elongat, 

and the lowest ability was found  in – C. peruvianus f. monstrosa. The lowest ability of 

the regeneration of the roots was found in P. comosa. 

The formation of the fasciated roots in S. mirabilis  and regeneration of primary 

and secondary regenerants of monstrosa form in C. peruvianus and secondary 

regenerants of cristata form in M. elongata was initiated  as a result of introduction of 

synthetic growth regulators into the nutritional medium: BAP і 2,4-D. 
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For the first time, indirect regeneration of cristata stem of P. comosa was initiated 

in the cultivation of callus in a nutrient medium at a concentration of 6 mg / L BAP and 

0,2 mg / L of Kin in combination with 0,1 mg / L ІAA. 

A secondary regeneration of cristata stem of the M. elongata was initiated during 

the cultivation on a nutrient medium with 0,1 mg / L BAP and 0,1 mg / L NAA. 

For the first time, secondary regeneration of shoots of the monstrosa form of the 

C. peruvianus was initiated during cultivation on a nutrient medium with 5 mg / L and 

6 mg / L BAP and 4 mg / L 2,4-D. 

For the first time the formation of fastiated roots in the S. mirabilis was initiated 

in the reaction with 6 mg / L BAP and 0,2 mg / L NAA.  

The highest ability to adaptation in air exposition was found in plants of the 

species C. peruvianus f. monstrosa, and the lowest ability to adapt in air exposition was 

found in M. elongata. 

It has been established that the ability to adaptation in unsterile conditions 

depends on the size of the plant and the species. 

 

Ключові слова: фасціація, Сactaceae, Mammillaria elongata, Cereus 

peruvianus, in vitro, callus, proliferation, microclone plant propagation, regenerants, 

rhizogenesis 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним із типів аномального росту в рослин є фасціація 

(від лат. fascia – стрічка) – явище характерне для вегетативних та генеративних 

органів рослин, що проявляється у різкій зміні форми та структури їх осьових 

органів [1].Також фасційовані форми рослин характеризуються деформацією 

стебел, виникненням додаткових точок росту, порушенням ритму поділу клітин 

[2]. 

Явище фасціації притаманне для рослин будь-яких життєвих форм, але 

найчастіше спостерігається у трав’янистих рослин, поширене в різних 

географічних районах світу [3]. Фасційовані форми притаманні видам рослин з 

107 родин і найбільш поширені в родинах Rosaceae A. L. Juss., Ranunculaceae A. L. 

Juss., Liliaceae A. L. Juss., Euphorbiaceae A. L. Juss., Crassulaceae DC., Onagraceae 

A. L. Juss., Asteraceae Bercht. & J. Presl, Cactaceae A. L. Juss.[2; 4]. 

Сукулентним рослинам притаманні дві форми фасціації: кристатна та 

монстрозна. У кристатних форм (лат. сrista – гребінь) стебла, що розвиваються, 

стають широкими та пласкими, а при подальшому рості хвилястими [2]. До 

монстрозних (лат. monstrum – чудовисько) відносяться екземпляри, у яких на тілі 

хаотично з'являються нові точки росту, що перетворюються на нові пагони, які 

ростуть найчастіше паралельно до основного стебла [5].  

Кристатні та монстрозні форми рослини ціняться за їхні декоративні 

характеристики. Рослини з видозміненими формами росту є комерційно 

важливими видами, і поповнення асортименту стебло-декоративних та 

декоративно-листяних рослин залишається актуальною проблемою, особливо за 

рахунок залучення рослин з аномальним типом росту [6, 7, 8]. 

Особливо популярними, а тому – комерційно і колекційно цінними, є 

фасційовані форми сукулентних рослин. Такі форми виявлені у 93 видів 

сукулентних рослин з родин Cactaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae 
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Juss. [9, 10, 11]. У родині Сactaceaе виявлено найбільшу кількість рослин з 

аномальною формою росту, однак інформація про особливості їхньої будови, 

розвитку, причини виникнення фасціацій та можливість ініціювання фасціацій 

штучним шляхом представлена фрагментарно [12, 13, 14]. 

У колекції Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна налічується 17 видів 

рослин з 14 родів, яким притаманна кристатна (гребінчаста) або монстрозна 

(потворна) форма росту. Понад 500 представників родини Cactaceae цієї колекції, 

у тому числі і ті, які мають фасційовані форми, є рідкісними та зникаючими і 

включені до Червоного  списку IUCN та Конвенції CITES [15, 16]. В умовах 

культивування в оранжереї Ботанічного саду фасційовані форми видів родини 

Cactaceae не цвітуть, не плодоносять і розмножуються лише вегетативно. 

Переважна більшість кристатних форм вирощується на підщепах, тому швидкість 

омолодження складу колекції та збільшення екземплярів у експозиції знижується. 

Застосування методів мікроклонального розмноження рослин здатне допомогти 

пришвидити відтворення фасційованих видів рослин, а також ініціювати 

утворення фасційованих форм з материнських рослин зі звичайною формою 

росту. 

Тому, в умовах культивування ex situ, є актуальним дослідження анатомо-

морфологічної будови та фізіолого-біохімічних особливостей  рослин родини 

Cactaceae A.L. Juss зі звичайними і фасційованими пагонами і встановлення 

причин виникнення фасціацій у них.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у період з 2012-2017 рр. відповідно до науково-

дослідної тематики НДЛ «Інтродукованого та природного фіторізноманіття» ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: «Збереження, інтродукція, репродукція рідкісних та зникаючих 

рослин і моніторинг біологічного різноманіття модельних екосистем природно-

заповідних територій» (2016-2017, № державної реєстрації 0116 U00 2640), 
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«Моніторінг, охорона та корекція природних, трансформованих і модельних 

екосистем природно-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою 

збереження біорізноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля» (2014-

2015, № державної реєстрації 0114 U00 3470) та особистого плану дисертанта. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з’ясувати і порівняти 

особливості будови звичайних і фасційованих стебел окремих видів родини 

Cactaceae колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та ініціювати фасціацій 

в умовах in vitro. Для досягнення мети було поставлено такі наступні завдання:  

– дослідити і порівняти анатомо-морфологічну будову стебел досліджуваних 

рослин фасційованих і звичайних форм; 

– дослідити пагони фасційованих та звичайних рослин родини Cactaceae 

(прищеп, підщеп та інтактних рослин) на вірусоносійство для перевірки 

гіпотези вірусного походження фасційованих форм; 

– ввести рослини видів родини Cactaceae в культуру in vitro та ініціювати різні 

типи морфогенезу; 

– оптимізувати фітогормональний склад живильних середовищ для ініціації 

фасціацій у регенерантів рослин родини Cactaceae. 

Об’єкт дослідження: насінини та рослини видів родини Cactaceae A.L.Juss 

із звичайною та фасційованою формами росту стебел. 

Предмет дослідження: анатомо-морфологічна будова звичайних і 

фасційованих стебел видів Mammillaria elongata DC. та Cereus peruvianus Mill. 

Здатність ініціювати фасційовані форми регенерантів зі стеблових експлантів 

представників родини Cactaceae за різних поєднань концентрацій регуляторів 

росту у живильному середовищі. 

Методи дослідження: анатомо-морфологічний, метод біотестування, 

виготовлення препаратів для трансмісійної електронної мікроскопії, методи 

культури рослинних тканин. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено морфолого-

анатомічну будову фасційованих стебел Mammillaria elongatа, Cereus peruvianus 

родини Cactaceae та, на основі анатомо-морфологічних ознак, виявлено 

особливості їхньої будови, непритаманні стеблам звичайної форми. Виявлено, що 

анатомо-морфологічна будова звичайних і фасційованих стебел M. elongata і C. 

peruvianus відрізняється за сімома показниками. Встановлено асоційованість 

фасційованих форм видів M. elongata, Echinopsis sp., Chamaecereus silvestrii (Speg.) 

Br. & R. з вірусами родів Carlavirus, Potexvirus, Tobamovirus, Tritimovirus. Вперше 

ініційовано вторинну регенерацію гребінчастої форми пагонів Parodia comosa, 

Mammillaria elongata, монстрозної форми па пагонів Cereus peruvianus, 

фасційованих коренів Setiechinopsis mirabilis в умовах in vitro. Виявлено, що 

монстрозна форма Cereus peruvianus зберігається у вторинних регенерантів.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений спосіб 

отримання фасційованих форм мамілярій, цереусів, пародій in vitro може бути 

використано для масового розмноження декоративних форм родини Cactaceae. 

Отримані дані можна використовувати для дослідницьких робіт з питань охорони 

кактусів, їхнього введення у промислову культуру й отримання цінних речовин за 

допомогою біотехнологічних методів. Результати анатомо-морфологічних, 

вірусологічних та біотехнологічних досліджень можуть бути використані в 

практиці викладання відповідних дисциплін у ВНЗ. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, які включені до 

дисертації, апробовані на міжнародних конференціях: «Актуальні проблеми 

ботаніки та екології» (Ялта, 2010; Луцьк, 2017), “Research of plant diversity. Present 

and future” (Litvania, 2013), «Інтродукція,збереження та моніторинг рослинного 

різноманітя» (Київ, 2014), «Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 2015); 

конференції, присвяченій 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В. І. Липського 

ОНУ ім. І.І. Мечникова (Одеса, 2017) та «Наукові, прикладні та освітні аспекти 

фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» – матеріали XIII 
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конференції молодих вчених (Київ, 2016), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю, присвяченій 20-річчю заснування науково-

фахового видання України «Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка» 

(Тернопіль, 2017), V міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 

30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету 

(Запоріжжя, 2017).  

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 18 наукових працях, з яких 

– 7 наукових статей: 2 у фахових виданнях України та 4 у фахових виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз; 1 стаття, яка додатково відображає 

наукові результати дисертації. Також, 11 матеріалів і тез доповідей на наукових і 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, п’яти розділів, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків і списку використаної літератури, що включає 159 

посилань. Робота викладена на 127 сторінках, містить 16 таблиць, 39 рисунки, 3 

додатки. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 
1.1. Анатомо-морфологічна характеристика представників родини 

Cactaceae A.L. Juss. 

Підродина Cactoideae Eaton налічує 105 родів та майже 1600 видів, є 

найбільшою за кількістю видів серед чотирьох підродин родини Cactaceae. Ареал 

поширення представників цієї підродини простягається від пустель до тропічних 

дощових лісів. Морфологічні особливості видів варіюють від деревовидних, 

нерозгалужених рослин і розгалужених чагарників, до нерозгалужених 

кулеподібних форм [17].  

Характерними морфологічними особливостями представників підродини є 

повна редукція листків і наявність фотосинтезуючого сукулентного стебла. 

Листки у представників цієї родини редуковані до лусочок або колючок. У рослин 

підродини Сactoideae листки закладаються на точці росту стебла у вигляді 

мікроскопічних горбиків (листкові зародки) [18, 19]. Інтенсивно діляться і 

розростаються клітини основи листка, а пластинка листка не розвивається зовсім. 

Ці розрослі основи листка виступають на стеблі у вигляді сосочків і ребер. 

Відсутність листків дає можливість зменшити кількість випаровування води [19]. 

Стебла кактусів багаторічні, як правило, соковиті, м'ясисті, зелені, без листя 

покриті колючками, або волосками, або тими і іншими одночасно. Рослини 

характеризуються спеціалізованими зонами на стеблах, з яких розвиваються 

репродуктивні органи [20]. До цих спеціалізованих структур належать цефалій, 

який є модифікацією всієї верхівки пагона та характерні тільки для цієї родини 

органи - ареоли (від лат. areola – площадка) це невеликі обмежені ділянки, де 

розвиваються колючки, волоски, квітки, плоди, бічні пагони. Морфологічно це 

видозмінені пазушні бруньки або бічні, які залишаються життєдіяльними 

протягом всього життя рослини [20, 21].  
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Колючки кактусів мають листкове походження, в них інтенсивно йде 

розростання основи листка, а пластинка не розвивається зовсім, а колючки є 

видозміненими бруньковими лусками. Про це свідчать проміжні форми, закладка 

в колючках провідних пучків, іноді в них знаходять зерна хлорофілу, колючки 

розвиваються з тих же тканин що і листки. Форма і довжина колючок дуже 

різноманітна. Їхня довжина знаходиться в діапазоні від 1-2 мм до 25 мм [22]. 

Відсутність листків – одне з пристосувань до посушливого клімату, завдяки 

якому кактуси менше випаровують води, а процес фотосинтезу відбувається у 

стеблі. І у зв'язку з цим у них гірше розвинені провідні пучки. Судин кожному 

пучку небагато, членики з простою або сітчастою перфорацією. Флоема, що 

здійснює відтік продуктів асиміляції, навпаки, розвинена краще. У стеблі сильно 

розвинена основна тканина (кора, серцевина) і переважно первинна кора, 

побудована переважно з тонкостінних паренхімних клітин. Первинна кора і 

серцевина тут виконують водозапасаючу функцію [21,22]. 

Випаровування води значно скорочується завдяки наявності ребер, які 

рівномірно розподіляють світло і тінь, наявності колючок і опушування, а так само 

завдяки сильному потовщенню стінок епідерми, часто покритою шаром воску. 

Транспірація зменшується і за рахунок занурення продихів у гіподерму [23].  

Ще функціями колючок є їхня здатність конденсувати пару води з повітря і 

захист від пекучих сонячних променів [23]. 

Для сукулентів характерна також невелика, порівняно з мезофітами, 

кількість продихів. Такий механізм захисту продихів, а також зменшення їхньої 

кількості пов'язаний з необхідністю зменшення інтенсивності транспірації [23]. 

Наслідком боротьби за виживання у більшості сукулентних рослин є 

товстянковий тип метаболізму або САМ-тип, який відрізняється від типу 

метаболізму мезофітних рослин повною ізольованістю рослин від зовнішнього 

середовища вдень і обміном киснем, вуглекислим газом та випаровуванням води у 

нічний час. Такий тип метаболізму найбільш раціональний в умовах нестачі 



 
 

26 

вологи і високих температур. Він дозволяє рослинам економно використовувати 

воду, не знижуючи суттєво активність фотосинтезу. У зв'язку з утрудненням 

газообміну сукуленти накопичують незначну кількість поживних речовин і 

повільно ростуть, порівняно з мезофітними і гідрофітними рослинами [23, 24]. 

Покривні та провідні тканини вивчені майже у 350 видів підродини 

Cactoideae [24]. 

Для підродини Cactoideae характерний тип продихів паралелоцитний за 

Eggli U. [25], що є різновидом парацитних [26]. Продихи розташовані на одному 

рівні з основними клітинами епідерми, занурені або накриті криптами [25; 26,27; 

28, 29, 30]. Характерна мала кількість продихів на одиницю поверхні [25]. 

Описані обриси, проекції епідермальних клітин та форма їх антиклінальних 

стінок від прямих до хвилястих [25, 30]. Встановлено, що обриси епідермальних 

клітин у межах родів Thelocactus (K. Schum.) Br.&R., Mammillaria можуть бути, як 

прямолінійні, так і хвилясті [31, 32]. У виду T. tulensis (Poselg.) Br.&R. обриси 

епідермальних клітин прямолінійні, а у Т. setispinus (Engelm.) E.F. Anderson, T. 

leucocanthus (Z. ex P.) Br.&R., T. conotholes (Regel&Klein) Backeb.&Knuth – 

хвилясті [31].  

Епідерма як правило, одношарова [24, 32]. Гіподерма наявна у 

представників більшості родів і складається з декількох шарів клітин. Відсутня 

гіподермальна тканина у видів роду Blossfeldia Werderm. [20] та Astrophytum Lem. 

і Echinocereus Engelm. [28, 30; 33]. 

Добре розвинена палісадна хлоренхіма та внутрішня кора з тонкостінними 

клітинами [34] пов'язані з метаболізмом рослин, рухом води в тканинах [35, 36]. В 

паренхімі кори наявні слизові клітини, які розподіляються випадковим чином або 

зосереджені в палісадній хлоренхімі кори. Ідіобласти з друзами, сферокристалами 

наявні, при відсутності або малій кількості слизових клітин [24; 34]. 
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Включення оксалату кальцію у формі друз були виявлені у видів родів 

Coryphantha (Englem.) Lem., Mammillaria Haw., Thelocactus, Turbinicarpus Backbg., 

Praecereus Buxb. [30, 31, 37]. 

 

1.2. Класифікація фасціацій та поширення в природі. 

Слово "фасціація" походить від "fascia" (лат.), що означає “стрічка” [1]. 

Більшість фасціацій характеризуються сплощеною формою стебла. За 

класифікацією фасціації поділяються на справжні та несправжні [2]. Відмінність 

між справжніми фасціаціями і несправжніми фасціаціями полягає в тому, що 

несправжні фасціації (псевдофасціації) формуються в результаті злиття органів 

однакового походження [38] та розрізняються за кількістю точок росту, що 

модифікували свою структуру. Справжні фасціації утворюються в результатті 

злиття двох або декількох точок росту. До істинних фасціацій належать: типові, 

променеві або зірчасті фасціації (радіальні), і концентричні фасціації [2]. 

Стебла при типовій фасціації мають стрічковидну, сплощену форму і 

сформувались у результаті росту вегетативного пагона в одному напрямку. На 

поперечному перерізі стебло змінює концентричну форму на валькувату [2].  

При променевих або зірчастих фасціаціях стебло має зірчасту форму, з 

трьома або чотирма кутами. На поперечному перерізі пагін має зірчасту форму [2].  

Концентричні (кільцеподібні) фасціації характеризуються кільцеподібним 

ростом апекса, з якого формується порожнисте стебло з двома судинними 

кільцями –перше, зовнішнє, з нормальним розташуванням тканин і друге, 

внутрішнє, з інвертованим розташуванням тканин [2]. 

Крім аномальної форми росту апекса, фасціаційовані стебла 

характеризуються збільшенням об’єму і маси тканин, порівняно зі звичайними 

формами росту. Це призводить до втрати регулярного філотаксису стебла і 

збільшення кількості листків [2]. 
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Рослини з фасціаціями можуть набувати кристатної та монстрозної форми 

росту. 

Форма диморфізму стебла гребінчаста або кристатна (лат. сrista – гребінь). 

У цьому випадку, ареола ділиться навпіл завжди в одній площині. В результаті 

стебло росте не стільки вгору, скільки латерально в межах цієї площини. 

Апікальна меристема не ділиться, а витягується, і нові ареоли з'являються по всій 

довжині гребеня. Тобто відбувається перехід стебла від верхівкового росту до 

лінійного [39]. Стебла, що розвиваються, стають широкими та пласкими. 

Поступово ареоли віддаляються від видозміненого апекса стебла і з віком гребінь 

набуває хвилеподібної форми. При зміні напрямку росту стебла, також змінюється 

розташування листків на ньому [40]. Така форма росту отримала назву “cristata” 

після присвоєння видової назви Celosia cristata L. за його специфічну форму 

суцвіть [41]. 

Монстрозні форми (лат. monstrum – «чудовисько») притаманні сукулентним 

рослинам. До таких форм належать екземпляри, у яких на тілі хаотично 

з'являються нові точки росту, що перетворюються на нові пагони, які ростуть 

найчастіше паралельно до основного стебла [5].  

Явище фасціації широко поширене серед рослин, які ростуть в природних 

умовах та умовах оранжерей. Частота прояву фасціаційованого фенотипу на 

прикладі Pisum sativum L. була описана White O. E. [41]. Перелік родин та типи 

фасціацій вперше були описані Gorter С.J. [2] та Binggeli P. [4]. Відповідно до 

досліджень Gorter С.J. [2] та Binggeli P. [4], фасціації зустрічаються в природі у, 

принаймні, в рослин   зі107 родин. Найбільш поширені фасційовані форми в 

родинах Rosaceae, Ranunculaceae, Liliaceae, Euphorbiaceae, Crassulaceae, 

Onagraceae, Asteraceae, Cactaceae, Apocynaceae. [2, 4].  

Дослідники, які займаються теоретичною біологією, проаналізували 

випадки деформації органів та появи пухлиноподібних новоутворень та гал у 

представників підцарства Viridiplantae у відділах Streptophyta, Chlorophyta; царстві 
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Fungi у відділах Аscomycota і Basidiomycota. Формування фасційованих органів у 

досліджуваних представників супроводжується надмірною проліферацією тканин 

і, за твердженням авторів, є одним із проявом ракових пухлин [42]. 

 

Розділ 1.3. Анатомо-морфологічні особливості рослин фасційованих 

форм. 

Стебла звичайних та фасційованих форм мають виразні відмінності за 

габітусом та анатомічною будовою. 

Звичайні форми росту Opuntia microdasys (L.) P., 

Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. мають циліндричні прямостоячі 

стебла, гострі колючки. Проте, фасційовані форми – сферичну без колючок або 

невизначену форму стебла [12].  

У звичайних за формою пагонів рослин симетрія радіальна. Судинні пучки і 

провідні тканини формують концентричне кільце навколо ізодіаметричної 

серцевини. Фасційовані стебла мають двосторонню симетрію. Судинні пучки 

розташовуються один навпроти одного, так на поперечному перерізі формується 

еліптична структура [12]. У проростків деревних порід спостерігається збільшення 

пропорції і загального об’єму паренхімної тканини відносно інших тканин. В 

декілька разів зростає діаметр фасційованих пагонів відносно звичайних пагонів 

того ж віку [43, 44]. Розвиток провідних елементів також зазнає змін, так у 

фасційованих стеблах менш розвинена ксилема і флоема [45]. 

В результаті дослідження шестимісячних проростків Betula pendula Roth, 

було виявлено, що у проростків звичайної форми росту сформована кора, 

центральний циліндр і серцевина. Проте, у проростків фасційованої форми 

розвиток провідних тканин затримується у порівняні зі звичайною формою цього 

виду. Дослідження дорослих видів генеративного вікового стану виявили добре 

диференційовані тканини, як у звичайних, так і фасційованих пагонах з типовою 

клітинною і гістологічною будовою кори та епідерми [46]. 
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Порівняльних анатомо-морфологічних досліджень звичайних і фасційованих 

стебел представників родини Cactaceae досить мало [42, 43]. Дослідження 

анатомічної будови фасційованої та звичайної форми  стебла Opuntia microdasys 

(Lehm.) Preiff., Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. на поперечному 

перерізі виявили, що у фасційованої форми судинні пучки тонші та кількість 

слизових клітин більша у порівнянні зі звичайними формами росту. Протилежні 

результати були виявлені при анатомічних дослідженнях сукулента з родини 

Euphorbiaceae Juss. Так, в результаті досліджень поперечних зрізів двох різних 

форм стебел Euphorbia lactea була виявлена більша товщина судинних пучків, 

товщина ксилеми і флоеми у фасційованої форми [12]. 

Таким чином встановлено зв’язок анатомічної будови та і посухостійкості у 

звичайних форми рослин родини Cactaceae [47]. Проте, відсутні дані, чи зазнають 

змін анатомічні ознаки, які забезпечують стійкість рослин до посухи у 

фасційованих рослин. Так у фасційованих форм Opuntia microdasys, 

Austrocylindropuntia cylindrica, у порівнянні зі звичайними формами, загальний 

вміст води виявився вищий. Проте, за показниками водного дефіциту, відносного 

вмісту води дані виявились неоднозначними [12].  

 

1.4. Фітопатогени – одна з причин розвитку деформацій органів у 

рослин. 

Рослини є резервуаром для розмноження бактерій та вірусів. Симптоми 

інфікування проявляються у вигляді появи хлорозів, некрозів фотосинтетичних 

органів рослин; формування гал та деформації вегетативних і репродуктивних 

органів рослин [48].  

Бактерія з роду Phytoplasma інфікує сотні видів рослин [49]. Основні прояви 

це хлорози – руйнування хлорофілу і як наслідок відбувається пожовтіння 

фотосинтетичних органів. Формуються «відьмині мітли», деформуються квітки – 

зростаються чашолистики, кола оцвітини редукуються і набувають зеленого 
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забарвлення. Репродуктивні органи: тичинки, маточка недорозвинені. Виникає 

також карликовість та порушення філотаксису у рослин [49]. Оскільки фітоплазма 

викликає деформацію органів рослин, дослідники перевірили чи фасціації органів 

сукулентних рослин асоційовані з цією бактерією. Було досліджено фасційовані 

стебла видів Euphorbia coerulescens Haw. (Euphorbiaceae), Stapelia gigantea N.E.Br. 

(Asclepiadaceae Leach), Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. (Cactaceae 

A.L. Juss). Методом полімеразної ланцюгової реакції за парою праймерів 

R16F2n/R16R2 було виявлено ДНК фрагменти чотирьох штамів фітоплазми, які 

належать до групи 16SrII [50]. Виявлення патогенного організму в тканинах 

рослин не розкрило причини і механізми деформації стебел. Також у цих видів та 

їх звичайних форм було визначено концентрацій фітогормонів методом 

високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Різниця концентрацій 

фітогормонів встановлена між фасційованими та звичайними пагонами А. 

cylindrica. У п’ять разів вища концентрація кінетину та в два рази індол -3- оцтової 

кислоти у фасційованих пагонів, у порівнянні зі звичайними. Для решти видів 

різниця концентрацій фітогормонів не відрізнялась [50].  

Також фітоплазми були виявлені у фасційованих стеблах в Lilium martagon 

L. [51], Petunia sp. [52], Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby [53]. Проте 

визначення концентрації фітогормонів не проводилось. 

У фасційованих форм рослин також ідентифіковано бактерію Rhodococcus 

fascians [54, 55]. Дослідження R. fascians показали, що перенесення гена від 

бактерії до клітини-господаря, індукувало формування фасційованого фенотипу 

рослини [55]. 

Розвиток деяких вірусних інфекцій у представників родини Cactaceae може 

бути безсимптомним. Проте, це може супроводжуватись появою симптомів, 

наприклад, у Opuntia sp. на аксилах з’являються хлоротичні кільця і плями, а у 

Zygocactus sp. спостерігається почервоніння пагонів [56]. За допомогою 

молекулярних методів дослідження було доведено, що потовщення та мозаїка 
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кладодіїв у Opuntia ficus-indica Mill. асоційована з інфікуванням вірусом. Проте, 

не встановлено до якого саме роду належать виявлені віріон. Кактус вірус Х у 

Ferrocactus sp. викликає деформацію тканин та сприяє формуванню карликовості 

рослин, тому автор припускає, що може викликати і формування фасційованих 

пагонів [57]. 

Найбільш поширеним вірусом, що інфікує сукулентні рослини є Х вірус 

кактуса [58]. Існує декілька родів вірусів, які найчастіше ідентифікують в 

представників родини Cactaceae. 

Вірус кактуса 2 (Cactus virus 2, CV-2) належить до роду Carlavirus, родини 

Betaflexiviridae. Віріони Carlavirus мають вигляд  пружних ниток завдовжки від 

509-655 до 720 нм, діаметром 11-13 нм або 14-18 нм для кактус вірус 2 довжина 

віріонів становить 650 нм, ширина 12 нм [59]. 

Передається вірус векторами: попелицями, білокрилками, а також насінням і 

механічною інокуляцією [59]. Рослиною–індикатором для даного вірусу є 

Chenopodium quinoa L. [58].  

Bірус кактуса X (Cactus virus X, CVX) вперше був виділений у 1958 році в 

Німеччині Amelunxen F. з представників родини Cataceae [60]. Виявлені вірусні 

частки належали до роду Potexvirus, родини Alphaflexiviridae [59]. 

Віріони гнучкі, без оболонки, як правило звивисті, завдовжки 520 нм і 

діаметром 13 нм, з нечітким центральним каналом. CVX зберігає інфекційність 

при обробці фенолом або детергентами [61]. 

При ураженні рослин CVX симптоми описані для Opuntia sp. [62], 0puntia 

monacantha f. variegate, Carnegiea gigantean (Engelm.) Br., R., Echinopsis sp., 

Zygocactus sp., Ferocactus sp., Echinocereus procumbens (Engelm.) Lem., Nopalea 

cochenillifera (L.) Salm-Dyck [63]. Перебіг захворювання часто може бути 

безсимптомним [64]. 
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В якості рослин-індикаторів використовують: Chenopodiam quinoa Willd, 

Chenopodium amaranticolor L. – поява хлорозних місцевих ураженнь, Gomphrena 

globosa L. – некротичні місцеві ураження [63].  

Вірус передається механічною інокуляцією, щепленням, контактом між 

рослинами, не передається через насіння. CVX  ймовірно поширений в усьому 

світі (у рослинах закритого грунту), в природі – у Північній Америці [63]. 

Вірус опунції Саммонса (Opuntia Sammons tobamovirus, OST) вперше було 

виявлено в Opuntia engelmannii у 1961 році. Належить до роду Tobamovirus, 

родини Virgaviridae. Віріони паличкоподібні, без оболонки, завдовжки 317 нм і 

діаметром 18 нм. Є центральний канал [65].  

Вірус передається механічною інокуляцією [65].  

Вірус помірної плямистості кактусу (ВППК, cactus mild mottle virus, 

CMMV) належить до роду Tobamovirus, родини Virgaviridae. Довжина віріонів 

320 нм і 18 нм в діаметрі. Віріони серологічно неспоріднені з вірусом Opuntia 

Sammon’s virus [66]. Вірус було виділено з Gymnocalycium mihanovichii Werd., який 

був щеплений з Hylocereus trigonus Hort. [66]. 

Вірус передається щепленням й інокуляцією соком [59].  

У колекції сукулентних рослин закритого грунту Ботанічного саду ім. акад. 

О.В. Фоміна зібрані представники родини Cactaceae як зі звичайними, так і з 

фасційованими формами росту. Більше того, гребінчасті форми рослин в 

експозиціях ростуть на підщепах, а це може сприяти передачі можливих вірусних 

інфекцій від рослини до рослини, при цьому перебіг інфікування може протікати 

безсимптомно. 

 

1.5. Вплив регуляторів росту на індукцію фасціацій in vitro. 

Фасційовані рослини розмножені in vitro, можуть бути моделями для 

вивчення причин і процесу розвитку фасціації завдяки високому рівню умов 
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росту, які забезпечуються рослинам. Проте, на сьогоднішній день літературні дані 

про вирощування in vitro, культивування фасційованих рослин є досить обмежені. 

Застосування деяких регуляторів росту рослин викликає фасціацію. 

Наприклад, 2,3,5-трийодобензойна кислота (пригнічує транспорт ауксину, здатна 

гальмувати органогенез і ріст молодих органів рослин) [67], індукує кільцеподібну 

фасціацію у Solanum tuberosum L. [2]. 

Кілька досліджень показали, що екзогене застосовання цитокінінів викликає 

фасціації у регенерантів сукулентних рослин [14, 68, 69], деревних порід: Fraxinus 

excelsior L. [43], Betula pendula [70], Prunus avium [45]. Нанесення фітогормонів 

безпосередньо на рослину, викликало формування фасційованих органів у Pisum 

sativum L. [71]. 

При культивуванні in vitro Mammilaria elongata та Euphorbia pugniformis 

кристатні пагони формуються при концентрації БАП та НОК 0,1 мг/л [14,68]. У 

результаті мікророзмноження пагонів Mammillaria mathildae, при додаванні 

високих і низьких концентрацій БАП у живильне середовище, регенерація 

фасційованих пагонів не відбувалась [72]. 

У іншого сукулентного виду Kalanchoe blossfeldiana, внаслідок дії 

природніх фітогормонів (0,2 мг/л зеатину і 0,2 мг/л ІОК) відбувалась регенерація 

фасційованих пагонів. У результаті підвищення концентрації зеатину до 11 мг/л 

спостерігається також формування фасційованих квіток [69].  

У результаті мікророзмноження Prunus avium при концентрації 1 мг/л БАП 

відбувалось формування фасційованих пагонів [46]. Вища концентрація БАП – 

4 мг/л ініціювала формування фасційованих пагонів у Fraxinus excelsior [43]. 

Проте, у Betula pendula регенерація фасційованих пагонів не відбувалась при 

додаванні БАП у живильне середовище, а спостерігалась у результаті додавання 

зеатину у концентрації 5-10 мг/л [70]. 

Ініціація фасціацій за допомогою безпосереднього нанесення фітогормонів 

проводилась на Рisum sativum, 5 мг/л кінетину було достатньо, щоб викликати 
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потовщення вузлів і розвиток ширшої листкової пластинки, у порівнянні з 

контрольним зразком [71]. 

У результаті визначення вмісту вільних фітогормонів у звичайних і 

фасційованих пагонах, було з’ясовано, що у фасційованих регенерантів генетично 

трансформованого гібриду Populus tremula L.×P.tremuloides MIchx. Т89, 

підвищений вміст вільних цитокінінів в апікальній меристемі у 8 разів [73]. Проте, 

у зразках Helianthus annuus L. з фасційованими стеблами було визначено вищу 

концентрацію вільних ауксинів у порівнянні зі звичайними формами росту. У 

досліджуваних фенотипів підвищений рівень ауксину вказує на те, що ген STF 

необхідний для ініціювання примордіїв та для формування філотаксичного 

малюнка, який в свою чергу контролюється організацією апікальної меристеми і 

гормональним гомеостазом [74]. Крім того, підвищення рівня гормонів вказує на 

можливий механізм гормонального контролю розвитку фасційованих фенотипів 

апікальної меристеми пагона. Дослідники запропонували можливий генетичний 

механізм розвитку фасційованого фенотипу, який діє через гормональний 

дисбаланс в апікальній меристемі стебла та прилягаючих зонах [72]. 

У модельного об’єкта Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. були виявлені гени, 

які відповідають за формування апікальної меристеми пагона [75, 76]. Мутація в 

WUS або CLV генах призводить до формування рослин з мутантним фенотипом: 

мутанти за CLV геном мають збільшені меристеми і часто генерують фасційовані 

форми [76]. У мутантів за геном WUS спочатку формується сплощений апекс 

пагона, при цьому листкові примордії відсутні. Рослини WUS мутанти ініціюють 

ектопічні вторинні меристеми на гребінчастих пагонах, внаслідок чого 

утворюється рослина з вторинними пагонами та листками. Причини послаблення 

активності WUS генів у апікальній меристемі, що призводить до утворення 

ектопічних меристем не виявлені [77]. 

На прикладі Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. та на основі зворотньої 

взаємодії WUSHCEL (WUS) і CLAVATA (CLV) генів розроблено математичну 
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модель, яка пояснює типи проліферації апікальних меристематичних клітин 

пагона. До уваги взяте, те, що апікальна меристема пагона складається з 

центральної зони, яка оточена переферичною зоною і зовнішньою, яка відповідає 

за формування органів рослин [78]. 

Отже, формування фасційованих рослин або окремих її частин, у більшості 

досліджуваних рослин, виникає у наслідок додавання цитокінінів у живильне 

середовище або у результаті їх нанесення безпосередньо на органи рослини. У 

фасційованих рослин, у порівнянні зі звичайними формами підвищується, як 

рівень вільних цитокінінів, так і ауксинів. Концентрації і клас фітогормонів, які 

викликають фасціації відрізняються і залежать від виду рослини. 

У межах родини Cactaceae лише для виду M. elongatа є дані про клас і 

концентрації фітогормонів, які ініціюють вторинну регенерацію гребінчастої 

форми. Культивування представників родини Cactaceae в умовах in vitro дасть 

можливість з’ясувати, чи ініціювання фасціацій є видоспецифічним процесом. 

 

1.6. Особливості застосування біотехнологічних методів для 

розмноження кактусів в умовах in vitro. 

Усі представники родини Сactaceae мають САМ-тип метаболізму, тому в 

рослині накопичується незначна кількість поживних речовин, внаслідок чого 

спостерігається їхній повільний ріст. Наприклад, у Pelecyphora aseliformis 

C.Ehrenb за 2-3 роки стебло виростає на 1см у висоту в умовах ex situ, а за 4 роки – 

у природних умовах [79]. За нашими спостереженнями, у Aylstera fiebrigii (Gürke) 

Back&Knuth лише у віці 8-10 років утворюються нові пагони, які можна 

використовувати для вегетативного розмноження. 

Отримати більшу кількість матеріалу для розмноження кактусів можливо за 

допомогою методів мікроклонального розмноження. Розмноження кактусів в 

умовах in vitro розпочалось більш ніж 50 років тому [80, 81]. В умовах культури 

рослин in vitro забезпечується висока вологість повітря, висока концентрація 
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вуглеводів і фітогормонів, що сприяє прискоринню росту кактусів у декілька разів 

порівняно з культивуванням ex vitro [82, 83].  

При розмноженні кактусів in vitro на етапі стерилізації первинного 

матеріалу важливо враховувати їхні анатомоморфологічні особливості. Так, 

меристематичні зони розміщуються в ареолах, які дуже вразливі до дії 

дезінфікуючих розчинів. При стерилізації експлантів у 2% розчині гіпохлориту 

натрію довше ніж 20-25 хвилин встановлено його токсичний вплив на рослинні 

тканини. Знижується ефективність стерилізації за рахунок великої кількості 

колючок і лігніфікованих голок, на яких розвиваються мікроорганізми [83]. Тому 

в культуру краще вводити молоді рослини без лігніфікованих голок [84], або 

видаляти їх при введені в in vitro культуру, як це робили з Mammillaria elongata 

[14]. 

Важливо слідкувати за станом  пагонів-регенерантів, калюсу, які в умовах 

культури тканин піддаються гіпергідратації і набувають склоподібного вигляду, 

при цьому зменшується кількість голок і коренів [85, 86]. Прчинами вітрифікації 

експлантів в умовах культури in vitro є висока вологість повітря, надлишок 

вуглеводів і мікроелементів, високий рівень фітогормонів, низька інтенсивність 

освітленості [87]. 

1.6.1. Клональне розмноження методом активації ареол. Ефективний 

метод розмноження для представників родини Cactaceae пазушними бруньками, 

які знаходяться в ареолах. Такий метод розмноження зменшує імовірність 

генетичних змін, оскільки всі рослини є генетично ідентичними клонами [88, 89]. 

Метод активації пазушних бруньок для мікророзмноження звичайних форм 

кактусів застосовувався для таких видів, як Aztekium ritteri (Bodecker) [90], 

Mammillaria carmenae Cast., M. prolifera (Mill.) Haw. [91], Selenicereus setaceus 

Werderm. [92], Pelecyphora aselliformis C. Ehrenb., P. strobiliformis (Werderm.) Frič, 

Schelle [93], Opuntia ellisiana Griffiths [94], Cereus peruvianus Haw. [95, 96], Opuntia 

lanigera Salm-Dyck [97], Pilosocereus robinii (Lem.) B., R. [98], Opuntia ficus-indica 
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(L.) Mill. [99] and Mammillaria schiedeana Ehrenbg. [100]. У 21 виду родини 

Сactacea регенерація пазушних пагонів відбувалась при концентрації 1 мг/л БАП і 

концентрації НОК від 0,01 мг/л до 1 мг/л [101]. 

Також для кактусів має значення при мікророзмноженні з якої частини 

стебла відбирається експлант, тобто його положення на материнській рослині 

[101]. У видів Selenicereus megalanthus (K. Sch. ex Vaupel) R. Bauer [102] і 

Pilosocereus robinii [98] експланти відібрані з проксимальної частини пагонів мали 

найвищу частоту активації ареол. Такий результат можна пояснити віддаленістю 

від апікальної меристеми та зменшенням ефекту домінування. Хоча, експланти з 

дистальних частин пагонів Hylocereus undatus (Haworth) Br.R. ефективніше 

регенерували пазушні пагони, в той час як базальні (проксимальні) частини 

ініціювали лише калюс [103]. 

Розвиток пазушних пагонів з ареол стимулює концентрацією цитокінінів, 

наприклад, Кін або БАП, у межах 1 – 5 мг/л; або 0,5 мг/л в комбінації з ауксинами 

- 0,5 мг/л НОК. При культивуванні на живильному середовищі з 5 мг/л БАП без 

застосування таких ауксинів, як індолил-3-оцтова кислота (ІОК) або α-

нафтилоцтова кислота (НОК) спостерігається найбільша кількість пагонів на 

експлант [102, 103, 104]. Додавання таких цитокінінів, як 2IP (N6-(2-ізопентил) 

аденін), 6-бензиламінопурин (БАП) та ізопентелін аденозид (ІПА) у живильне 

середовище тільки стимулювало проліферацію калюсу у Rebutia canigueraii (Card.) 

[105]. Отже, БАП і його концентрація в живильному середовищі має важливе 

значення для активації ареол у вищезазначених видів кактусів. 

Для стимулювання регенерації пагонів з ареол у Opuntia ellisiana Griffiths. 

необхідна була комбінація 2,3 мг/л БАП і 2.0 мг/л індол-3-масляної кислоти (ІMК) 

[94]. Для виду Hylocereus undatus (Haworth) Br.R. рівні концентрації - 0,1 мг/л 

тідіазурону 3-(1,2,3-тіадіазолін-5)-1-фенілсечовина (ТДЗ) і 0,09 мг/л НОК були 

достатніми для мікророзмноження [103]. При культивуванні інших видів на 

живильному середовищі з ТДЗ відбувалась ініціація та проліферація калюсу та 
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гіпергідратація пагонів [106]. Рідко для активації пазушних бруньок необхідна 

вища концентрація ауксинів, ніж цитокінінів. Наприклад, для Trichocereus 

spachianus (Lem.) Riccob. краще мікророзмноження спостерігалось з високим 

відношення ІОК до Кін (4,9 мг/л і 0.49 мг/л (1:10) відповідно) [82].  

При культивуванні апікальних, базальних і латеральних експлантів 

Mammillaria mathildae Kraehenb. & Krainz, отриманих з тримісячних асептично 

вирощених сіянців, регенерація пагонів відбулась на 60 день при концентрації 

4,9 мг/л БАП. На живильному середовищі без фітогормонів частота регенерації 

пазушних пагонів була вищою і без ініціювання калюсогенезу [73]. Такий 

результат свідчить про те, що ендогенний рівень регуляторів росту в ювенільних 

тканинах М. mathildae є достатнім, щоб стимулювати ріст пазушних пагонів. 

Отримані дані підкріплюються результатами інших досліджень з 

мікророзмноження кактусів, де експланти автономно синтезували ауксини in vitro 

[73]. 

При культивуванні апікальних і латеральних експлантів C. peruvianus 

формування пазушних пагонів спостерігалась як при низьких концентраціях 

цитокініну в поєднані з ауксинами 1,0 мг/л БАП і 1,0 мг/л ІОК або НОК [95], так і 

при високій концентрації цитокініну 5 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК [96].  

Представники родини Сactaceae  зростають на бідних грунтах і мають 

уповільнений ріст. У культурі тканин, з метою пришвидшення росту та розвитку 

експлантатів використовують сахарозу. Проте, в результаті досліджень було 

встановлено, що високі концентрації вуглеводів можуть пригнічувати ріст рослин, 

наприклад, у Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck і Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. 

[107, 108].  

Багато видів кактусів синтезують велику кількість ауксинів в умовах in vitro, 

які стимулюють проліферацію калюсу, що, в свою чергу, може пригнічувати 

мікророзмноження [84]. Іншою проблемою при культивуванні кактусів є секреція 
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фенольних сполук і процеси окислення, які спричинюють некроз експлантів [89, 

109]. 

В умовах колекції захищеного ґрунту Ботанічного саду імені акад. О.В. 

Фоміна досліджувані нами види: C. peruvianus f. monstrosa і M. elongata f. cristata 

вдається розмножити лише вегетативним шляхом. За один рік вдається отримати 

один пагін для C. peruvianus f. monstrosa та отримати три пагони M. elongata f. 

cristata, шляхом поділу материнської рослини. Отримати більшу кількість 

фасційованих рослин родини Cactaceae можливо методом активації ареол, який 

ми використаємо в наших дослідженнях. 

1.6.2. Ініціація калюсогенезу. Головною перевагою непрямої регенерації є 

можливість використання практично будь-якого органу або його фрагменту [110]. 

Наприклад вегетативні пагони при культивуванні були отримані в результаті 

культивування квіткових бруньок Mammillaria albicoma Boed. [111], а для 

Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem. – отримані з кореневих експлантів [112].  

Ініціація калюсогенезу у виду M. mathildae відбувалась на експлантах, 

отриманих із сіянців за концентрації 0,6 мг/л БАП і 3,8 мг/л ІОК. Активний 

калюсогенез спостерігався на 60 добу культивування [73]. 

Для ініціації калюсогенезу у Cereus peruvianus були використанні експланти 

відібрані з дорослої рослини. Було встановлено, що калюсогенез через 12 тижнів. 

Так, в результаті комбінацій 4 мг/л 2,4-Д і 4 мг/л або 6 мг/л кінетину вдалося 

ініціювати утворення рихлого калюсу. При поєднанні нижчих концентрацій в 

межах 0.1-3.3 мг/л 2,4-Д і 0.1-3.2 мг/л кінетину експланти окислювались.[113]. 

При культивуванні сіянців Cereus peruvianus на живильному середовищі 

доповненому 4,4 мг/л БАП в комбінації з 1,0 мг/л НОК або ІОК було отримано 

регенерацію пагонів на 16 тиждень культивування [95]. 

Сегменти багаторічних стебел виявились неефективними для цього типу 

морфогенезу [114]. Окремо з ареол Cereus peruvianus також не вдалось ініціювати 

калюсогенез [115].  
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Отже, вік, розмір і тип експлантів, може впливати на ефективність 

мікророзмноження кактусів [73, 95, 113, 115, 115]. На ініціацію калюсогенезу у 

представників родини Cactacea впливають комбінації низьких концентрацій БАП і 

ІОК [73, 92, 93], так і окремо високі концентрацій 2,4Д і Кін (4-6 мг/л) [113, 114].  

Ініціація калюсогенезу у фасційованих форм рослин родини Cactacea з 

наступною їх регенерацією досліджена лише у M. elongata [14]. Розмноження 

досліджуваних видів шляхом вторинної регенерації дасть можливість повторити 

дослід з M. elongata та перевірити вплив екзогенних регуляторів росту у різних 

поєднаннях концентрацій на ініціацію фасціацій у кактусів. 

1.6.3. Укорінення та акліматезація отриманних регенерантів. Важливий 

етап це укорінення отриманих пагонів-регенерантів. Цей процес ефективний для 

представників родини Cactaceae, коли пагони виростають у довжину та в діаметрі 

більше ніж 5 мм. Культивують отримані регенеранти на живильному середовищі 

Мурасіге-Скуга, як з повним, так із удвічі зниженим об’ємом мікро- і 

макроелементів [99, 115, 116,]. Деякі види кактусів синтезують надлишок ауксину 

в умовах культивування in vitro, що полегшує їх укорінення на живильному 

середовищі і зменшує витрати при їхньому культивуванні [114, 117]. До таких 

видів належать: Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem. [118]; Turbinicarpus sp. 

[119]; Notocactus magnificus (F. Ritter) Brandt [120]. І, зокрема, явище спонтанного 

укорінення сукулентних видів властиве рослинам, які вільно укорінюються в 

природі, такі як Hylocereus undatus Britton et Rose[103], Agave parrasana Berger 

[121], Agave tequilana F.A. C. Weber [122]. 

Останній етап, який проходять рослини у результаті мікророзмноження це 

акліматизація. Відомо, що у рослин, які вирощуються в культурі in vitro виявлені 

зміни в роботі фотосистеми II. Причина в тому, що інтенсивність освітлення 

нижча у порівнянні з освітленістю у природних умовах [85]. Такі рослини не 

можуть бути перенесені безпосередньо в зовнішні умови для розвитку та росту. 

Спершу мікропагони повинні пройти акліматизацію протягом 4-х тижнів в умовах 
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in vivo на легкому субстраті з піску. Також прийнятні варіанти субстрату 

торф:перліт 1:2, пісок:ґрунт 1:1, або торф: пісок 1:1, горщики необхідно накрити 

пластиковими кришками [96, 123]. Цей етап необхідний для того, щоб загартувати 

рослини до вищих температур і інтенсивності світла, нижчої вологості повітря у 

порівнянні зі середовищем у культиваційному посуді та уникнути зневоднення 

рослин. Після цього рослини адаптують в умовах in vivo [124]. 

Акліматизація видів Echinocactus platyacanthus Link et Otto, Opuntia canapa 

Griffiths et Hare, O. ficus-indica на субстраті, що складається з піску та ґрунту 1:1 

була успішною в межах 50-95% [82, 99]. Менш чутливі до змін навколишнього 

середовища виявились Astrophytum myriostigma Lem., M. prolifera (Mill.) Haw., 

Echinopsis spachianus (Lem.) Fr.&G.D.R., C. peruvianus, Hylocereus purpusii 

(Weing.) Br.&R., виживання цих видів рослин склало 80–100% [95, 125, 126].  

Мікропагони представників інших родин мають постійно відкриті продихи 

через високу вологість в культуральному посуді та не закриваються під час і після 

акліматизації. Внаслідок цього, експланти неконтрольовано втрачають воду в 

перші дні в умовах in vivo [117, 127]. На противагу, кактуси та інші рослини з 

CAM метаболізмом мають добре розвинену кутикулу і здатність до швидкої 

регідратації [128]. В результаті, втрати води зменшується, і рослини є відносно 

стійкими до різких втрат води [129]. Це притаманно і сукулентам, тому адаптація 

до умов ex vitro є більш ефективною з мінімальними втратами. 

За допомогою біотехнологічних методів рослинний матеріал можливо 

отримувати протягом усього року, незалежно від пори року (представники родини 

мають зимовий і літній періоди спокою, що неуможливлює їхнє розмноження та 

збільшення біомаси в ці періоди), підтримуючи необхідний фотоперіод і 

температурний режим. Цей фактор важливий для вирощування представників 

родини Cactaceae в умовах кліматичного режиму України [130]. 

На основі аналізу літературних даних, фасціації поділяються на дві форми: 

гребінчасті і монстрозні. Такі форми є колекційно і комерційно цінними 
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рослинами, тому здійснюється досліди з отримання фасційованих форм для видів 

родини Cactaceae. 

Фасційовані стебла різних таксонів, у тому числі, представників родини 

Cactaceae характеризуються не лише морфологічними змінами, пов’язаними з 

набуттям фасційованої форми стебла рослиною, а й з анатомічними змінами: 

збільшення об’єму кори, збільшення кількості слизових клітин, різним ступенем 

розвитку провідних тканин. Проте, на сьогоднішній день недостатня кількість 

досліджених таксонів і порівняльних морфолого-анотомічних досліджень між 

їхніми формами росту. Не встановлено чи зі зміною форми росту кактусів 

змінюється розвиток, структура покривних тканин стебла. Необхідно з’ясувати, чи 

відбувається модифікація розташування провідної системи та інших тканин у 

представників родини Cactacea. 

У літературі наведені дослідження, у яких виявлена асоціація фасційованих 

форм різних таксонів з фітопатогенами: фітоплазмами, вірусами. Проте, пряма 

залежність зміни форми стебла у результаті ураження ними рослин обмежена. 

Тому, перевірка на вірусне інфікування інтактних рослини, підщеп, фасційованих 

прищеп, звичайних форм рослин, які використовуються як підщепи видів родини 

Cactaceae є актуальним завданням. 

В експерементах показано, що під дією екзогенних регуляторів росту 

можлива ініціація фасційованих стебел у сукулентних рослин. Розглядається 

можливість дисбалансу фітогормонів у рослинах внаслідок зміни експресії генів 

внаслідок генетичних мутацій. У деяких видів рослин з фасціаціями виявлені 

зміни концентрцій білка та оводненість стебел, у порівнянні зі вичайними 

формами. Але недостатня кількість фасційованих форм видів родини Cactacea для 

інформації про ініціацію фасціацій з метою поповнення колекції сукулентних 

рослин новими формами рослин. Тому необхідно провести порівняльні 

дослідження оводненості звичайних і фасційованих стебел родини Cactaceae для 

підбору експозиції стерилізуючих речовин при введені рослин в асептичні умови 
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та підбору складу живильного середовища для швидкого розмноження 

комерційно цінних видів кактусів, виявлення впливу регуляторів росту на 

морфогенез у їхніх фасційованих форм, цілеспрямованої ініціації фасціації у 

представників родини Cactaceae в умовах in vitro. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

2.1. Загальна характеристика досліджуваних видів 

У дослідженні було вивчено 10 видів рослин родини Cactaceae Ботанічного 

саду ім. акад. О.В. Фоміна: Chamaecereus silvestrii (Speg.) Br. & R., Winterocereus 

aureispinus (Ritt.) Backbg., Mammillaria elongata DC., Austrocylindropuntia subulata 

(Muehlenpf.) Backeb., Cereus peruvianus Mill., Trichocereus macrogonus (SD.) Ricc., 

Eriocereus jusbertii (Reb.) Ricc., Aylostera fiebrigii (Gürke) Backbg., Parodia comosa 

Ritt., Setiechinopsis mirabilis (Speg.) De Haas. 

Вид C. peruvianus рослина до 25 м заввишки, 7-50 см у діаметрі. Стебла 

циліндричні, з гострими, високими, прямими ребрами. Сh. silvestrii – 

розгалуджений чагарничок з м’якими, вилягаючими стеблами. Ребра – прямі, 

низькі. M. elongata має короткоциліндричні пагони, які утворюють дернини. 

Поверхня стебла вкрита конічними сосочками. A. subulata має циліндричні, 

безреберні стебла, листки напівциліндричні. Види C. peruvianus, Сh. silvestrii, M. 

elongata, A. subulata поширені в на півночі Південної Америки і частини 

Карибського басейну, в Андах на засушливих, скелястих грунтах [131]. 

Стебла W. аureispinus біля основи розгалужені, переважно звисаючі, густо 

вкриті прямими тонкими жовтими колючками та вкриті численними ребрами. Tr. 

macrogonus має циліндричні стебла, до 2 метрів у висоту і 5-9 см у діаметрі з 

вираженими 6-9 ребрами. В ареолах жовтокоричневі колючки, центральних 1-3 і 

радіальних 6-9. Види Tr. macrogonus, W. aureispinus зростають в листопадних 

вологих лісах північно-східної частини долини Андських гір [16]. 

Вид S. mirabilis має тонке циліндричне стебло, до 12 см у висоту і 2 cм у 

діаметрі, ребер 10-12. Вид розповсюджений на сході Аргентини, в провінціях 

Сантьяго-дель Естеро, Сан-Хуан, Мендоса. Рослини ростуть на відкритому, 

вивітреному ґрунті у підніжжя гір, на висоті 500–1000 м в тіні чагарників [16]. 
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P. comosa має видовжені циліндричні стебла до 30 см у висоту і 6 см у 

діаметрі. Стебло з 11 округлими вираженими ребрами. В ареолах 4 коричневі 

потужні прямі колючки довжиною до 3,5 см. 6-11 тонких білих радіальних 

колючок довжиною до 2 см. Вид ендемік Болівії, поширений в горах Аргентини, 

Парагваю та Бразилії. Рослини ростуть на гірських плато, скелястих виступах, 

часто під прикриттям чагарників і трав, на висоті від 500 до 3400 м над рівнем 

моря [16]. 

A. fiebrigii має кулясте стебло, діаметром 15 см, вкрите низькими, 

спіральнорозташованими сосочками. Колючки тонкі та щетинкоподібні. 

Ендемічний вид Болівії і північної Аргентини, росте на скелястих грунтах біля 

річок та русел річок. Також A. fiebrigii зростає серед чагарників, що сприяє 

зменшенню впливу ультрафіолету на рослини [16]. 

У колекції родини Cactaceae, інтродукованих у захищеному ґрунті 

Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна звичайні та фасційовані види розміщені на 

стелажах за систематичним принципом (за родинами та родами), а також у 

ґрунтових експозиціях за географічним принципом, як і решта видів родини 

Cactaceae. Всього створено 4 експозиції: дві – сукулентних рослин 

Американського континенту; одна – сукулентних рослини Африканського 

континенту й одна – кактусів тропічного лісу. 

У теплицях підтримуються умови, необхідні для росту та розвитку 

представників родини Cactaceae. Температура повітря вночі 16°-25°, вдень 22°-40° 

тепла. Вологість повітря коливалась влітку від 30% до 98%. Освітленість 22000 лк. 

Землесуміш для посадки рослин використовуваласяся пухка, повітря- та 

водопроникна з додаванням крупнозернистого піску, з рН близьким до 

нейтрального. Протягом року забезпечується два періоди: посушливий 

прохолодний при температурному режимі близько 15ºС і вологістю 20–24% в 

осінньо-зимові місяці та вологий, теплий при температурному режимі 20-45˚С, 
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відносній вологості 30%-98% у весняно-літні місяці [132]. Освітленість в осінньо-

зимовий період становила 4000 лк., у весняно-літній період – 22000 лк. 

 

2.2. Матеріали досліджень 

Для досліджень були відібрані звичайні форми видів А. subulata, 

C. peruvianus, Ch. silvestrii, M. elongata, W. aurespinus, отримані у результаті 

інтродукції в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. 

Монстрозні та кристатні форми кактусів у колекцію Ботанічного саду імені 

акад. О. В. Фоміна надходили переважно з колекцій аматорів (табл. 2.1).  

Серед гребінчастих форм лише один вид M. elongata росте в колекції як на 

власних коренях, так і на підщепі.  

Таблиця 2.1 

Фасційовані представники родини Cactaceae A.L.Juss., інтрудуковані у 

захищеному ґрунті Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна 

 

На вірусоносійство перевірялись щеплені види: підщепа Eriocereus jusbertii 

на який були прищеплені: Chamaecereus silvestrii f. сristata та M. elongata f. 

сristata; підщепа T. macrogonus – прищепа Echinopsis sp. та інтактні рослини – 

Рід Вид Форми фасціацій Рік  
надхо-
дження 

Місце 
надходження 

Austrocylindro-
puntia Backbg. 

А. subulata сristata 1970 Росія,  
СПБ біос.БІН 

Cereus Mill. C. peruvianus monstrosa 1968 Росія, СПб.,  
Бот.сад ун-ту 

Chamaecereus 
Br. et R. 

Ch. silvestrii  сristata 1967 Росія, СПб.,  
Бот.сад БІН 

Mammillaria 
Haw. 

M. elongata  сristata 1988 Україна, Київ, 
аматор 

Winterocereus W. aurespinus сristata 1974 Україна, Київ, 
аматор 
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підщепи E. jusbertii та T. macrogonus були взяті із розсадника, M. elongata, C. 

peruvianus f. monstrosa, які ростуть на власних коренях (табл.2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Зразки для перевірки на вірусоносійство 

Підщепа Прищепа На власному коріні Інтактні 

рослини з 

розсадника 

Eriocereus 
jusbertii 

Ch. silvestrii 
f. cristata 

M. elongata f. 
cristata 

Eriocereus 
jusbertii 

Trichocereus 
macrogonus 

M. elongata f. cristata C. peruvianus f. 
monstrosa 

Trichocereus 
macrogonus 

Trichocereus 
macrogonus 

E. sp. - - 

 

У роботі для морфолого-анатомічних досліджень використано бічні дворічні 

стебла звичайної та монстрозної форми росту Cereus peruvianus та трирічні стебла 

звичайної форми росту M. elongatа та стебла гребінчастої форми. 

Для досліджень оводненості та загальної концентрації білка були 

використані апікальні частини стебел звичайних та фасційованих форм M. 

elongata, W. aureіspinus, Austrocylindropuntia subulata Backbg., C. peruvianus, Ch. 

silvestrii.  

Насіння зібране в листопаді 2014 року в Ботанічному саду імені акад. О.В. 

Фоміна використовувалось для отримання сіянців в асептичних умовах. Для 

індукції різних типів морфогенезу використовували асептично вирощені сіянці 

P. сomosa, M. elongatа, A. fiebrigii (Gürke) Br.R., S. mirabilis. Сіянці у весняний 

період пасажували на живильні середовища з додаванням фітогормонів. 

В якості первинних експлантів також використовували багаторічні пагони 

звичайної та монстрозної форм C.  peruvianus, гребінчастих та звичайних форм M. 

elongatа, Ch. silvestrii, W. aureіspinus. 
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2.3. Методи дослідження 

Метод вегетативного розмноження. Підготовка до експериментів була 

розпочата влітку 2010 року. Для всіх видів досліджень були відібрані рослини з 

родини Cactaceae A. L. Juss. колекції захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. 

О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Для досліджень відбирали пагони видів M. elongata f. cristata, W. aureispinus 

f. cristata, A. subulata f. cristata, Сh. silvestrii f. cristata щепили на Eriocereus 

jusbertii. Були проведені щеплення по 10 зразків кожного виду. Отже, загальна 

кількість склала 40 екземплярів (табл.2.3).  

Щеплення кактусів здійснювалось плоским зрізом за стандартною 

методикою [133, 134]. 

Через 3-5 днів кільця були зняті. Якщо на прищепі утворювалися зачаткові 

корінці – було здійснене живцювання. 

Таблиця 2.3 

Види для щеплення  

Підщепа Прищепа Кількість 
екземплярів 

A. sobulata f. cristata 10 
Сh. silvestrii f. cristata 10 

Eriocereus jusberti 

W. aureispinus f. cristata 10 
Echinocereus macrogona M. elongata f. cristata  10 

 

Mорфолого-анатомічні методи. Для морфолого-анатомічних досліджень 

було використано по 3 екземпляри стебел досліджуваних видів. Вегетативні 

органи рослин фіксувались 5-7 днів в 70% етанолі. Для виготовлення препаратів 

поперечних зрiзів стебла використовували його середню частину [135]. Зрізи 

виконували на заморожувальному мікротомі ОMТ-28-02Е (КВ-Тесhnom, Росія). 

Отримані зрізи були забарвлені сафраніном, реагентом Люголя (для виявлення 

крохмалю) та метиленовим синім (для виявлення слизу). Поперечні зрізи стебел 
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дослiджували традицiйним методом у прохiдному свiтлi Konus crystal-45 (Італія), 

що давало змогу отримати цілісне зображення стебла. Епідерму та внутрішня 

будова стебел була дослiджена за допомогою мікроскопа ХSP-146TР (Китай). 

Поперечні та поздовжні зрізи досліджували на збільшеннях ×4, ×10, ×20, ×40. 

Для досліджень епідермальних тканин в парадермальній площині, тканини 

зберігались в 70% спирті від 3 до 10 днів [135]. Мікропрепарати епідерми 

виготовляли з середньої частини стебла фіксованих стебел за стандартною 

методикою [135]. Особливості будови епідерми були досліджені в парадермальній 

площині за такими характеристиками: особливості проекцій, обрисів і суміжних 

кутів епідермальних клітин, кількість клітин епідерми на 1 мм2, середня площа 

клітин епідерми, кількість продихів на 1 мм2, довжина продихів, продиховий 

індекс. Клітини епідерми були описані за методикою С.Ф. Захаревича [136]. 

Класифікація продихів була проведена за Metcalfe & Chalk [26], продиховий 

індекс обраховували за Б.Р. Васильєвим [137]. Кількість клітин епідерми та 

кількість продихів рахували на тимчасових препаратах при збільшенні ×300. 

Всі тимчасові мікропрепарати вивчали за допомогою оптичного мікроскопа  

XSP-146ТР. Мікрофотографії робили за допомогою цифрової фотокамери Canon 

PowerShot A630. Вимірювання здійснювали за допомогою програми ImageJ 1.42q 

(Wayne Rasband, NIH). 

Анатомо–морфологічні дослідження фасційованих форм проводились за 18-

ма показниками (табл. 2.4). 

 

Таблиця. 2.4 

Анатомо-морфологічні показники 

Морфологічні показники Анатомічні показники  

Напрямок росту пагонів Обриси епідермальних клітин 

Кількість маміл на 1 см2 Кількість клітин епідерми на 1 мм2 

Форма пагона на поперечному перерізі Площа клітин епідерми, мкм2  
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продовження таблиці 2.4 

Кількість ребер Проекція клітин епідерми 
Довжина сторони ребра, см Кути суміжних клітин епідерми  

 Тип продихового апарату  

 Кількість продихів на 1 мм2  

 Продиховий індекс 

 Кількість провідних пучків 

 Товщина епідерми, мкм  

 Товщина гіподерми, мкм  

 Площа клітин кори, мкм2  

 Площа клітин серцевини, мкм2  

 

Виготовлення препаратів для трансмісійної електронної мікроскопії. 

Досліджувані рослини на ураженість вірусами і присутність вірусних часток 

були перевірені за допомогою методу трансмісійної електронної мікроскопії [138]. 

У роботі використовувалися такі розчини:  

Натрій-фосфатний буфер (PBS) рН 7,4 - на 1 л дистильованої води 

наважували: 8,00 г NaCl; 0,20 г KCl; 0,24 г KH2PO4; 1,44 г Na2HPO4. 

Формваровий розчин для приготування сіточок підкладинок для 

електронної мікроскопії. Полівінілформальдегід (0,1%) розчинявся у хлороформі. 

Отриманий розчин зберігався у скляному посуді з притертою кришкою. Суміш 

готувалася за одну - дві доби до використання. 

Контрастна рідина (2%) для ЕМ. Для приготування 10 мл контрастуючої 

рідини наважували: ураніл ацетат 200 мг, спирт етиловий (96%)10 мл. 

Електронно мікроскопічне дослідження виготовлених препаратів проводили 

на трансмісійному електронному мікроскопі JEM-1230 (JEOL, Японія) з 

роздільною здатністю 0,2 нм, на інструментальному збільшенні 60 000-250 000 

(Інститут Ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України). 
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Розміри вірусних часточок були визначені за допомогою отриманих 

електронномікроскопічних знімків. 

Метод біотестування. Рослини вирощували на поживному ґрунті, який 

раніше не використовувся. Горщики були продезінфіковані протягом доби в 5% 

розчині марганцевокислого калію. Висаджені рослини вирощували з додатковим 

освітленням (12 годин на добу). На стадії розвитку 2-3 справжніх листків провели 

механічну інокуляцію соком із хворих рослин шляхом втирання 1-2 крапель 

інокулюма у попередньо опудрені карборундом листя рослин-індикаторів. За 

допомогою стерильної оплавленої скляної палички разом з порошком інокулюм 

рівномірно розподіляли на поверхні листка, який інфікували. Надлишок соку із 

хворих рослин і абразивного порошку змивали з поверхні листка дистильованою 

водою. Симптоми з’явились на 32 день після інокуляції. 

Листки : G. globosa, N. alata були уражені уколом в центральну жилку. 

Листки контрольних рослин подібним чином обробляли буфером. 

Для оптимального росту рослини розміщували в спеціальній освітлюваній 

камері з постійною температурою 22о С. Через 20 діб після інфікування рослин 

періодично проводили спостереження за їх станом і відмічали появу ознак 

захворювання. Рослини кожного виду відбирались у двох повторностях для 

досліджень інокуляту з кожного виду. 

Визначення оводненості тканин стебел. E нашому дослідженні 

оводненість тканин визначалась за методикою Жанга Д.Х. і Тохтарь В. К., 2011 

[139] за формулою: ОТ=(а-б)×100, де О – оводненість тканин,%; а – маса сирої 

наважки, г; б – маса сухої наважки, г. 

Стебла рослин висушували в термостаті при 105˚С до повітряно сухого 

стану.  

Введення в культуру in vitro досліджуваних видів родини Cactaceae. Для 

отримання асептичних проростків стерилізацію насіння здійснювали за 
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стандартною методикою [109]. Після чого його пророщували на 

безгормональному середовищі Мурасіге-Скуга (МС) [140]. 

Для поверхневої стерилізації стебел M. elongata f. cristata, C. pervianus f. 

monstrosa використувували рекомендації, вказані у загальноприйнятих методах 

культури рослин in vitro [88, 109] у власних модифікаціях. Так, стерилізацію 

частин фасційованих і звичайних пагонів проводили в 70%-му етанолі 5 хв., а у 

0,1%-му розчині хлориду ртуті 7-8 хв. У дистильованій воді промивали в трьох 

повторностях по 5 хв.  

Отримані експланти поміщали в банки (4-6 шт.) та чашки Петрі (близько 

50 шт.) так, щоб досягалася максимальна площа контакту з середовищем і 

культивували їх за 25°С і 16-годинному фотоперіоді при освітленості 1700 люкс 

(лк.) на безгормональному модифікованому середовищі Мурасіге-Скуга (МС) 

впродовж 7 днів для виявлення інфікованих експлантів. Освітленість міряли 

люксометром TES-1330A. 

У досліді для ініціації морфогенетичних реакцій використовували живильне 

середовище МС та його модифікації з додаванням НОК, ІОК, 2,4-Д, БАП, Кін, 

аденін, ГК3 (Sigma) у різних поєднаннях концентрацій (табл.2.5). 

Для культивування експлантів C. peruvianus до складу живильного 

середовища додавали 50 мг/л гідролізату казеїну і 5 мг/л активованого вугілля, a 

для M. elongata – 125 мг/л маніту. 

Для оцінювання ефективності регенерації (ЕР) використовували формулу:  

ЕР = R/N, де R – кількість регенерантів; N – кількість висаджених 

експлантів. 

Для з’ясування особливостей регенерації також визначали відсоток 

регенерації (ВР) та середню кількість регенерантів (СКР) у розрахунку на один 

експлант з регенерантами. ВР обчислювали за формулою: ВР = (Nr/N)×100%, де 

Nr – кількість експлантів, на яких утворилися регенеранти; N – кількість 

висаджених експлантів. 
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СКР визначали за формулою: СКР = R/ Nr, де R – кількість регенерантів; Nr 

–кількість експлантів, на яких утворилися регенеранти. 

 

Таблиця 2.5 

Варіації концентрацій використаних регуляторів росту 

для всіх видів і типів експлантів 

 

Статистичний аналіз результатів. Отримані показники було оброблено 

статистично в програмі Statistica 7.0 (StatSoft, USA). Для обробки цифрових даних 

застосовували параметричні статистичні тести. Для підтвердження достовірності 

результатів описані дослідження проводились тричі. Статистична достовірність 

відмінностей між отриманими даними оцінювались за допомогою критерія 

Стьюдента [141].  

Назва регулятора 

росту 

Використані концентрації мг/л 

БАП 0,1 0,2 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

Кінетин 0,2 0,4 0,5 1 2 2,5 3      

Аденін 2,5 4           

НОК 0,1 0,4 0,5 1 1,5        

ІОК 0,2 0,4 0,5 1         

2,4 Д 0,2 3 4 5         
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РОЗДІЛ 3. ФАСЦІАЦІЇ У ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ СACTACEAE 

БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О.В. ФОМІНА 

 

3.1. Аналіз колекції фасційованих рослин видів родини Сactaceae А. L. 

Juss., інтродукованих у захищеному ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. 

Фоміна 

Аналіз видів і форм колекції родини Cactaceae A.L.Juss показав, що в колекції 

фасційованих рослин налічується 17 видів, що належать до 14 родів, (табл.3.1). 

Більшість таких рослин утримуються на підщепах, але окремі види вирощуються 

на власних коренях [142, 143, 144, 145]. 

 

Таблиця 3.1. 

Представники родини Cactaceae A.L.Juss з фасціаціями,  

інтродуковані у захищеному ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна 

Рід Вид Форми  
фасціацій 

Рік  
надхо-
дження 

Джерело 
надходження 

Austrocylindro-
puntia Backbg. 

А. сylindrica (L.) 
Backbg. 

сristata 1970 Росія, СПБ біос.БІН 

Cereus Mill. C. peruvianus (L.) 
Mill. 

monstrosa 1968 Росія, СПб.,  
Бот.сад ун-ту 

Chamaecereus 
Br. et R. 

C. silvestrii 
(Spreg.) Br. et R. 

сristata 1967 Росія, СПб., Бот.сад 
БІН 

Espostoa Br. et 
R. 

E. lanata Br. et R. сristata 1987 Україна, Київ РДПГ 

Gymnocalуcium  
Dreiff. 

G. mihanovichi   
Br.et R. 

сristata 1972 Україна,Фастів, 
аматор 

Haageocereus 
Backbg. 

H. versicolor 
Werd. et Back. 

сristata 1974 Україна, Київ, аматор 

M. elongata DC. Mammillaria 
Haw. M. spinossima 

Lem. 

сristata 1988 Україна, Київ, аматор 
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 продовження таблиці 3.1 

 

Аналіз форм фасціації в родині Cactaceae показав, що представники родів 

Cereus (C. pеruvianus) і Trichocereus (T. schoenii) мають монстрозну форму і 

ростуть на власних коренях, а для 12 видів характерна гребінчаста форма – це 

представники родів Astrocylindropuntia, Chamaecereus, Cleistocactus, Espostoa, 

Gymnocalуcium, Haageocereus, Mamillaria, Monvillea, Notocactus, Pelecyphora, 

Pseudolobivia, Pygmaeocereus, Trichocereus (T. bridgesii (SD.), Weberbauerocereus. 

Серед гребінчастих форм лише один вид M. elongata утримується в колекції як на 

власних коренях, так і на підщепі.  

У роді Trichocereus вид T. schoenii має страшну форму, а T. bridgesii – 

гребінчасту. Обидві форми ростуть на власних коренях. 

Рід Вид Форми  
фасціацій 

Рік  
надхо-
дження 

Джерело 
надходження 

Monvillea Haw. M. spegazzinii Br. 
et R. 

сristata 1977 Україна, Київ, 
РДПГ 

Notocactus 
(K.Schum.) Fric 

N. scopa A. Berger сristata 1968 Україна, Дніпро, 
аматор 

Pelecyphora 
Ehrenbg. 

P.pseudopectinata 
Ehrenbg.  

сristata 1998 Україна, Київ,  
агрофірма “Квіти 
України” 

P. ancistrophora 
Backdg. 

сristata  Походження 
невідомо 

Pseudolobivia 
Backdg. 

P. obrepanda 
Krainz. 

сristata 1980 Україна, Київ, 
aматор 

Pygmaeocereus  
Backbg. 

P. rowleyanus 
Backbg. 

сristata 1976 Казахстан, 
Алмати, aматор 

T. bridgesii 
Ricc. 

сristata 1973 Україна, Київ, 
аматор 

Trichocereus 
(Berg.) Ricc. 

T. schoenii Ricc. monstrosa 1975 Україна, Київ, 
НБС ім. Гришка 

Weberbaucereus 
Backbg. 

W. johnsonii 
Backbg. 

сristata 1977 Україна,  
Київ, аматор 
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У колекцію Ботанічного саду види з фасціаціями надходили переважно від 

аматорів, а також з ботанічних садів України та Росії. 

Як видно з даних наведених в таблиці 3.1 всі види з фасціаціями знаходяться 

в складі колекції Ботанічного саду від 30-ти до 51-ти років. За цей період часу 

жоден із сімнадцяти видів фасційованої форми в умовах оранжереї не переходив 

до репродуктивного періоду, а тому насіннєве розмноження і поповнення колекції 

новими молодими екземплярами було неможливе. Рослини зі звичайною формою 

росту досягають репродуктивного періоду на 3-5 рік. Проте, за спостереженнями 

працівників оранжереї вид S. mirabilis переходить до цвітіння на другий рік 

онтогенезу. Після чого рослини переходять до сенільної стадії розвитку. 

Тривале культивування фасційованих рослин ex situ призводить до втрати 

фасційованих форм, що проявляється у появі бічних звичайних пагонів. Для 

збереження фасційованої форми рослини необхідно видаляти пагони з 

ортотропним напрямом росту. Проте, механічні пошкодження сприяють грибковій 

та бактеріальній контамінації. Іншою особливістю утримання фасційованих форм 

кактусів є те, що з часом кристатні форми, які є прищепами, збільшуються в 

розмірах, і підщепа не може їх утримувати. Тому такі рослини потрібно розділяти 

на декілька дочірніх і щепити на нові підщепи, оскільки це єдиний можливий 

спосіб їх розмноження. Основним обмежуючим фактором для вивчення природи 

появи фасціацій у кактусів є повільний ріст – коефіцієнт розмноження 

розділенням прищепи не перевищує 2 дочірніх рослин за рік з однієї материнської.  

Для збільшення кількості матеріалу для анатомо-морфологічних досліджень, 

введення в культуру in vitro нами було здійснено щеплення гребінчастих форм.  

У результаті проведення щеплення прищепи Ch. silvestrii f. cristata на E. 

jusbertii i E. macrogonus нами було сформовано дві групи: в першій групі Ch. 

silvestrii f. cristata щепили на E. jusbertii, а в другій – на Tr. macrogonus. Виявлено, 

що через місяць більша кількість прищеп прижилась на підщепі E. jusbertii – сім із 

десяти. У другій групі (підщепа Tr. macrogonus) прижилась лише одна прищепа з 
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десяти. Через три місяці проведення досліджень були здійсненні виміри висоти і 

довжини прищепи в парі Ch. silvestrii f. cristata і E. jusbertii (табл. 3.2.). Показники 

довжини в середньому змінились на 2,12 см, висоти – 1,32  см [146]. 

У сім разів більше прищеп Ch. silvestrii f. cristata прижилось на Е. jusbertii, 

ніж на E. macrogonus, тому вид Е. jusbertii слід використовувати як підщепу для 

гребінчастої форми Ch. silvestrii. 

 

Таблиця 3.2 

Дані приросту Chamaecereus silvestrii f. cristata 

на підщепі Eriocereus jusbertii 

 Ширина (см) Висота (см) 

№ п/п На момент щеплення Через три 
місяці 

На момент 
щеплення 

Через три 
місяці 

1 2,6 4,5 0,9 1,9 

2 1,5 4,8 0,6 2,5 

3 2,2 3,3 0,9 1,5 

4 1,75 2,8 0,8 1,6 

5 1,85 3,8 0,6 2,5 

6 1,6 4,1 0,8 2,9 

7 2,5 4,9 0,9 2,3 

 

Поява гребінчастої форми Ch. silvestrii виявляється у зміні напрямку росту, 

яка є результатом того, що приріст у ширину більший приросту у висоту. 

Оскільки однією з можливих причин виникнення фасціацій, яка згадується в 

літературних джерелах, є дисбаланс фітогормонів у рослинах, спричинений 

змінами в експресії генів внаслідок генетичних мутацій, то, на нашу думку, вплив 

екзогенних регуляторів росту теж виявлятиметься схожим морфогенетичним 

ефектом. З метою створення нових форм і отримання здорових фасційованих 
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рослин з насіння, в культуру in vitro нами були введені рослини представників 

родини Cactaceae [147,148,149]. 

 

3.2. Перевірка видів родини Cactaceae на вірусне ураженя 

Інфікування вірусами представників родини Cactaceae спричиняє 

деформацію їхніх пагонів та може викликати карликовість всієї рослини [57, 62]. 

Щоб встановити, чи формування фасціацій у досліджуваних нами видів 

асоційоване з вірусною інфекцією, перевіряли пагони фасційованих, звичайних та 

інтактних (ростуть на власних коренях) видів рослин.  

У результаті електронно-мікроскопічного дослідження нами було виявлено 

у прищепи Сh. silvestrii f. cristata ниткоподібні віріони 514×11 нм, які характерні 

для роду Potexvirusта їхні фрагменти розміром 432×13 нм і 343×11 нм (рис. 3.1. A). 

А також палочкоподібні віріони з заокругленими краями та центральним каналом, 

розміром 259×17 нм. За такими характеристиками віріони можна віднести до роду 

Tobamovirus (рис. 3.1. Б) [150]. У підщепи E. jusbertii виявлені ниткоподібні гнучкі 

вірусні частки розміром 490-500×11 нм, які за морфологією і розмірами можна 

віднести також до роду Potexvirus (рис.3.1. В) [151]. 

 

 
Рис. 3.1. Електронно-мікроскопічне зображення вірусних часток, виявлених у 

щеплених Сh. silvestrii f. cristata (A, Б) E. jusbertii (В). 
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Слід зауважити, що у виду M. elongata f. cristata виявили фрагменти 

нитчастих віріонів розмір яких 620–700×12 нм, їх можна віднести до роду 

Сarlavirus [152], (рис.3.2. А), а також паличкоподібної форми з заокругленими 

краями і центральним каналом розміром 300×16 нм та короткі фрагменти 

розміром 89 – 100×16 нм. За морфологією і розміром виділені вірусні частки 

належать до роду Tobamovirus. У підщепи T. macrogonus ми виявили нитчасті 

вірусні частки розміром 720×11 нм. За морфологією і розміром виділені вірусні 

частки належать до роду Сarlavirus (рис.3.2. В). 

 

 
Рис. 3.2. Електронно-мікроскопічне зображення вірусних часток, виявлених  

у M. elongata f. cristata (A. Б), T. macrogonus (В) 

 

У прищепи E. sp. f. cristata виявлені палочкоподібні вірусні частки з 

центральним каналом довжина яких 250×18 нм (рис.3.3. А) за морфологією 

подібні до роду Tobamovirus [152]. Також виявлені ниткоподібні вірусні частки 
розмір яких 500 – 520×10 нм (рис.3.3. А), за розміром та морфологією вірусні 

частки відповідають роду Potexvirus. Ниткоподібні вірусні частки розміром 

700×10 нм (рис.3.3. Б) за морфологією можна віднести до роду Carlavirus [152]. У 

підщепи T. macrogonus виявлені ниткоподібні вірусні частки розміром 554×11 нм 

– Potexvirus (рис.3.3. В). 

У результаті досліджень електроннограм інтактної рослини виду E. jusbertii, 

який планується використовуватись як підщепа, нами виявлені ниткоподібні 
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гнучкі вірусні частки розміром 500×13 нм, що за морфологією та розмірами 

подібні до роду Potexvirus (рис.3.4. А) та 678×13 нм, які за морфологією та 

розмірами відповідають роду Carlavirus (рис.3.4. Б).  

 

 
Рис. 3.3. Електронно-мікроскопічне зображення вірусних часток, виявлених у 

E. sp. f. cristata (A, Б) T. macrogonus (В). 

 

У виду T. macrogonus з розсадника (інтактна рослина) виявлені 

паличковидні частки з заокругленими краями розмірами 390×18 нм, за розмірами 

та морфологією можна віднести до роду Tobamovirus (рис.3.4. В). 

 

 
Рис. 3.4. Електронно-мікроскопічне зображення вірусних часток, виявлених у 

E. jusbertii (розсадник) (А, Б), T. macrogonus (розсадник) (В). 
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У соку M. elongata f. cristata, яка росте на власних коренях (інтактна 

рослина) виявлені ниткоподібні вірусні частки морфологія і розмір яких складає 

850×10 нм, 900 ×10 нм, а також фрагменти 480 ×10 нм, 320×10 нм, за морфологією 

та розмірами можна віднести до роду Tritimovirus, такі розміри віріонів не 

відповідають родам, представники яких інфікують кактуси (рис. 3.5).  

 

 
Рис. 3.5. Електронно-мікроскопічне зображення вірусних часток, виявлених  

у M. elongata f. cristata (на власних коренях). 

 

У соку Cereus peruvianus f. monstrosa не було виявлено вірусоподібних 

часток. 

Отже, в результаті перевірки всіх типів зразків (табл.3.3) виявлено, що 

вірусами уражені усі звичайні, і фасційовані форми досліджуваних нами рослин, 

крім Cereus peruvianus f. monstrosa. Виявлені вірусоподібні частки, за 

морфологією та розміром можна віднести до родів Potexvirus, Carlavirus і 

Tobamovirus, Tritimovirus. Виявлені вірусні частки, які можна віднести до 

Tritimovirus, не відповідають описаним родам вірусів, які здатні інфікувати 

представників родини Cactaceae. 
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Знизити інтенсивність розповсюдження вірусної інфекції між 

фасційованими та звичайними формами рослин можливо завдяки ініціації 

фасційованих форм кактусів в умовах in vitro. 

Оскільки візуальних проявів вірусного ураження не спостерігалось, для 

доказу інфекційної природи збудника, виявленого у соку досліджуваних видів, 

було проведено метод біотестування на рослинах-індикаторах. 

Таблиця 3.3 

Морфологічні особливості збудників захворювання кактусів 

 Вид  

                       Форма 

Тип 

зразків 

Морфологічні 
ознаки 

Розміри 
вірусних 
часток, нм 

Таксономічне 
положення 
вірусу [59] 

нитковидні 514×11 рід Potexvirus 
родина 

Flexiviridae 

Сh. silvestrii  
f. cristata 

прищепа 

паличковидні 259×17 рід Tobamovirus 

E. jusberti підщепа нитковидні 500×12 рід Potexvirus 

E. sp. прищепа паличковидні 250×18 
500×10 
700×10 

рід Tobamovirus 
рід Potexvirus 
рід Сarlavirus 

T. macrogonus підщепа нитковидні 554×11  рід Potexvirus 

M. elongata f. cristata прищепа нитковидні 620×12 
700×12  
300×16  

рід Сarlavirus 
 

рід Tobamovirus 

T. macrogonus підщепа паличковидні 720×11 рід Сarlavirus 

T. macrogonus інтактна 
рослина 

паличковидні 390×18 рід Tobamovirus 

E. jusberti інтактна 
рослина 

нитковидні 500×13 
678×13 

рід Potexvirus 
рід Сarlavirus 

M. elongata f. cristata інтактна 
рослина  

нитковидні 850×10 
900 ×10 
480×10 
320×10 

Tritimovirus  

С. peruvianus f. 
monstrosa 

інтактна 
рослина 

- - - 
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3.3. Біологічне тестування детектованих вірусів 

Типових візуальних симптомів вірусної інфекції у досліджуваних видів 

рослин не спостерігалось, тому для підтвердження інфекційності збудників 

рослини -індикатори інокулювали соком, який було отримано з досліджуваних 

кактусів. 

У результаті інокуляції препаратом, отриманим з інтактної рослини 

Mammillaria elongata f. сristata, cимптоми ураження, у вигляді некротичної реакції 

(3-6 некрози на листок розміром 0,1-1 cм, світло- сірого кольору), з’явилися на 24 

день після інокуляції (рис.3.6. А) [152]. 

На листках Nicotiana alata Link, Otto симптоми ураження у вигляді мозаїки 

з’явилися на 32 день після інокуляції препаратом із Echinopsis sp. f. сristata, 

прищепи Mammillaria elongata f. сristata. Симптоми були типовими для вірусу 

Кактусу X (рис.3.6. Б). 

У результаті інокуляції препаратом із прищепи Chamaecereus silvestrii f. 

сristata і Eriocereus jusberti cимптоми ураження на листках Nicotiana alata не 

з’явилися. 

 

 
Рис. 3.6. Локальні некрози на листках Celosia cristata L. (А), хлорози на 

листках Nicotiana alata (Б, В). 
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Деформація листкової пластинки Celosia cristata (рис. 3.7. A) і хлорози (рис. 

3.7. Б). з’явились на 20 день після інокуляції препаратом, отриманим із підщепи 

Echinopsis macrogonа. 

На 32 день після інокуляції препаратом із Eriocereus jusberti на листках 

Nicotiana tabacum Link, Ottо з’явились дрібні некротичні плями (4-6 некрозів на 

листок розміром 1-2 мм, світло- сірого кольору) і 1–2 більшого розміру (5 мм і 

білого кольору з коричневим ореолом) (рис.3.7. В). 

Рис. 3.7. Деформація листкової пластинки Celosia cristata L. (А), хлорози на 

Celosia cristata (Б), некротичні плями на Nicotiana tabacum L. інокульованих 

вірусним препаратом із уражених рослин T. macrogonus (А, Б), Eriocereus jusbertii 

(В). 

 

Оскільки  кристатна форма M. elongata виявилась асоційованою з вірусною 

інфекцією, а у монстрозної форми C. peruvianus вірусної інвазії не було виявлено, 

то фасційовані та звичайні форми саме цих видів нами були обрані для порівняння 

їхньої анатомо-морфологічної будови.  

Отже, у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна розмноження 

фасційованих форм кактусів неможливе генеративним шляхом, а вегетативне 
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розмноження здійснюється лише шляхом штучного відокремлення бічних пагонів 

і їхнього подальшого укорінення або щепленням на нову підщепу.  

Вегетативний спосіб розмноження фасційованих форм не можна вважати 

ефективним і здатним забезпечити попит на ринку декоративних форм кактусів. 

У всіх досліджуваних видів рослин і типів зразків, крім С. peruvianus були 

виявлені віріони, за розміром і морфологією які належать до родів Сarlavirus, 

Potexvirus, Tobamovirus, Tritimovirus. 

У перевірених зразках виявлена змішана вірусна інфекція, спричинена 

вірусами родів Potexvirus і Tobamovirus, що може свідчити про їі передачу між 

прищепою і підщепою. 

Серед перевірених зразків є, як щеплені, так і інтактні рослини звичайної і 

фасційованої форм, що дає можливість зробити висновок, що у видів M. elongatа, 

Ech. sp., C. peruvianus, Сh. silvestrii вірусна інфекція не асоційована з появою 

фасційованих форм. 
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РОЗДІЛ 4. АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ТА ОВОДНЕНІСТЬ СТЕБЕЛ ЗВИЧАЙНИХ І ФАСЦІЙОВАНИХ ФОРМ 

 

4.1. Анатомо-морфологічні особливості звичайної і фасційованої форм 

Mammillaria elongatа 

M. elongatа - розгалужений чагарничок у висоту до 10 см (рис.4.1. А). 

Стебло за формою циліндричне і видовжене, у діаметрі 1,1±0,09 см. Колір 

поверхні стебла – світло-зелений. 

Поверхня стебла вкрита тонкими конічними мамілами, які розташовані 

спіральними рядами. На 1 см2 припадає чотири маміли (табл. 4.1).  

У результаті анатомо-морфологічних досліджень з’ясовано, що у M. elongata 

змінюється напрямок росту стебла від вертикального до напіврадіального.  

M. elongata f. сristata теж чагарничок, проте, його висота складає 4-6 см 

(рис.4.1. Б). Стебла, які його формують, сплощені та широкі, їхня висота 1,5-2 см, 

ширина одного гребеня 2,3±0,3 см.  

Колір поверхні стебла також світло-зелений, як і у звичайної форми. На 

відміну від звичайної форми, маміли дрібні, їх на 1 см2 припадає від 6 до 11 

(табл.4.1.), вони також розташовані спіральними рядами. У гребінчастої форми 

їхня кількість у 1,5 - 2,5 рази більша, ніж у звичайної форми. Аксили, як і у 

звичайної форми не опушені. Кількість та тип колючок така ж, як і у гребінчастої 

форми. 

У результаті досліджень встановлено, що у M. elongata форма стебла на 

поперечному перерізі округла з мамілами (рис. 4.2. А), а у M. elongata f. cristata 

еліптична з мамілами (рис.4.2. Б). У гребінчастої форми кількість провідних 

пучків, які формують осьовий циліндр більша вдвічі, також порушується їхнє 

характерне розташування (рис.4.2. В), притаманне поперечному перерізу 

звичайної форми стебла.  
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Стебло має нерегулярну форму – розширине з одного краю і поступово 

звужується до протилежного краю.  

 

Таблиця 4.1 

Морфологічні характеристики форм Mammillaria elongatа  

Характеристики/Форма Mammillaria elongatа Mammillaria elongatа f. cristata 

Напрямок росту вертикальний напіврадіальний 

Форма стебла циліндрична гребінчаста 

Форма стебла на 

поперечному перерізі 

округла з мамілами еліптична з мамілами 

Кількість маміл на 1 cм2 4 6-11 

 

 

 
Рис. 4.1. Загальний вигляд M. elongata (А), M. elongata f. cristata (Б).  
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Рис. 4.2. Форма стебла на поперечному перерізі M. elongata (А) і M. elongata f. 

cristata (Б). Умовні скорочення: Кс – ксилема, Фл – флоема. 

 

В обох форм на парадермальній площині клітини епідерми мають звивисті 

обриси, витягнуту або розпластану проекції. Суміжні кути заокруглені, тупі 

(рис. 4.3. А, Б). У гребінчастої форми, у порівнянні зі звичайною формою зростає 

кількість клітин на 1 мм2, при цьому середнє значення площі епідермальних 

клітин і продиховий індекс зменшується в 1,2 рази. Проте, кількість продихів і їх 

довжина не зазнає суттєвих змін(табл.4.2). 

 

Табл.4.2 

Кількісні показники епідерми форм Mammillaria elongate 

Примітки: ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001 відносно звичайної форми 

 

 
А Б 

Форма К-ть клітин 

епідерми, 

шт./мм2 

Площа  

клітин епідерми,  

мкм2 

Кількість 

продихів 

на 1 мм2 

Довжина 

продиху, 

мкм 

Проди-

ховий  

індекс 

звичайна 22,12±0.68 5060,42±158.44 3,42±0.22 31,43±0.61 13,4 

гребінчаста 25,00±0.68** 4283,38±144.52*** 3,08±0.21 31,86±0.69 10,97** 
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В обох форм на поперечному перерізі епідерма одношарова (рис.4.3. В, Г). У 

гребінчастої форми товщина зовнішньої клітинної стінки епідерми не зазнає змін, 

у порівнянні зі звичайною формою (табл.4.3). У обох форм хлоренхіма палісадна. 

 

  
 

 
 

 

 
 

Рис. 4.3. Епідерма M. elongata звичайної (А, В) та гребінчастої форм (Б, Г) в 

парадермальній площині, епідерма на поперечному перерізі. Умовні позначення: 

Еп – епідерма. 

 

Площа клітин кори та серцевини не відрізняється між формами (табл.4.3). 

В обох форм M. elongata в корі та серцевині зустрічаються, як поодинокі 

кристали призматичної форми, так і кристалічний пісок і друзи а також включення 

крохмалю (рис.4.4). 



 
 

71 

Таблиця 4.3 

Анатомічні характеристики форм Mammillaria elongatа 

 

 

Рис. 4.4. Включеня: поодинокі кристали оксалату кальцію (А), кристалічний 

пісок (Б), друзи (В), крохмальні зерна (Г). 

Параметри/Форма Звичайна Гребінчаста 

Товщина зовнішньої клітинної 
стінки епідерми, мкм 

1,9±0,1 1,9±0,1 

Товщина епідерми, мкм 20,0±0,6  19,9±0,7 

Площа клітин кори, мкм2 8648,4±690,7 10339,4±846,1 

Площа клітин серцевини, мкм2 11130,2 ±5535,6  11178,8±1531,5 

Кількість провідних пучків 6-8 10-12 

Включення Поодинокі кристали, 
кристалічний пісок, 
крохмальні зерна 

Поодинокі кристали, 
кристалічний пісок, 
крохмальні зерна 
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Отже, виявлено та охарактеризовано морфологічні відміності між 

звичайною і кристатною формами росту M. elongatа за такими показниками: 

напрямом росту стебла та формою на поперечному перерізі, кількістю маміл на 

поверхні стебла. 

Анатомічні дослідження показали, що обидві форми мають одношарову 

епідерму, її клітини за обрисами та проекціями не відрізняються. Проте, площа 

клітин епідерми у фасційованої форми менша і, відповідно, їх кількість на мм2 

більша (табл. 4.2). Збільшення кількості клітин епідерми на 1 мм2 пов’язане з 

необхідністю частішого поділу для забезпечення росту стебла в ширину. Значення 

продихового індекса знаходиться в межах, яке притаманне роду Mammillaria Haw. 

[153] . 

Судинні пучки в обох форм колатеральні, центральний циліндр пучкового 

типу. Проте, встановлено, що у стеблі гребінчастої форми росту у два рази більше 

провідних пучків, що також пов'язано зі зміною напрямку росту. 

 

4.2. Анатомо-морфологічні особливості звичайної і фасційованої форм 

Cereus peruvianus  

Обидві форми - деревоподібні рослини з прямостоячими циліндричними 

стеблами. Проте, звичайна і гребінчаста форми відрізняються кількістю ребер та 

їхнім вираженням. У звичайної форми виражені чотири-сім прямих ребер, а 

монстрозна форма має більшу кількість ребер – 5-13, вони перериваються та 

мають різну висоту, від 0,4 см до 2 см. Сторона ребра довша у звичайної форми у 

2,6 разів, порівняно з фасційованою формою (таблю.4.4). У результаті таких змін, 

ребра розташовуються хаотично і, як наслідок, порушуєтьcя закономірність 

розташування ребер і стебло втрачає радіальну симетрію (рис.4.5. Б). 

У звичайної форми на поперечному перерізі стебло має ребристу форму та 

радіальну симетрію. Розташування провідних пучків структуроване і утворює 
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осьовий циліндр циліндричної форми (рис.4.6. А). Він складається з 18±2 

провідних пучків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Загальний вигляд C. peruvianus (А), C. peruvianus f. monstrosa (Б). 

 

У монстрозної форми форма стебла на поперечному перерізі також 

багатогранна. Проте, радіальна симетрія стебла не зберігається. Форма осьового 

циліндра витягнута. Складається з 42–45 провідних пучків (табл.4.4), що у два 

рази більше, порівняно зі звичайною формою. Як наслідок, порушуєтьcя 

закономірність розташування ребер і стебло втрачає симетричність (рис. 4.6. А, Б). 
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Рис. 4.6. Форма стебла на поперечному перерізі C. peruvianus (А), С. peruvianus 

f. monstrosa (Б, В).  

 

Табл.4.4 

Морфологічні характеристики форм Сereus peruvianus  

 

На парадермальній площині клітини епідерми мають звивисті обриси, 

розпластану проекцію, як у звичайної, так і у гребінчастої форм (рис.4.7. А, Б). 

Суміжні кути прямі або заокруглені (рис. 4.7. А, Б). Між звичайною і 

гребінчастою формами не виявлено суттєвої різниці за середнім значенням площі 

епідермальних клітин, їхньою кількістю на 1 мм2. Також суттєво не відрізняється 

кількість продихів на 1 мм2, їхня довжина і продиховий індекс (табл.4.5). 

 

А 

 
Б В 

 

Параметри/Форма С. peruvianus С. peruvianus f. monstrosa 

Напрямок росту вертикальний вертикальний 

Форма стебла циліндрична монстрозна 

Форма стебла на 
поперечному перерізі 

багатогранна багатогранна 

Довжина сторони ребра, см 1,32±0,029 0,5±0,05 
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Рис. 4.7. Епідерма Cereus peruvianus звичайної (А) та гребінчастої форм (Б) на 

парадермальній площині. 

 

Таблиця 4.5 

Кількісні показники епідерми стебла Cereus peruvianus 

 

В обох форм на поперечному перерізі епідерма складається з одного шару 

епідермальних клітин (рис. 4.8. А, Б). У гребінчастої форми товщина зовнішньої 

клітинної стінки епідерми не зазнає змін, у порівнянні зі звичайною формою 

(табл.4.6). В обох форми під епідермою розташована багатошарова пластинчаста 

коленхімна гіподерма (рис. 4.8. А, Б), її товщина менша у 1,2 рази у монстрозної 

форми. Площа клітин кори (рис. 4.9) та серцевини зростає у 1,5 та 1,2 рази у 

гребінчастої форми, у порівнянні зі звичайною формою (табл.4.6). 

Форма К-ть 
клітин 
епідерми 
шт./мм2 

Площа основних 
клітин епідерми, 
 мкм2 

Кількість 
продихів,  
шт./мм2 

Довжина 
продиху, 
мкм 

Проди 
ховий  
індекс 

звичайна 46,565±08 2646,229±106,987 2,77±0,21 48,363±1,55 5,62 

фасційована 43,989±11 2445,427±69,282 2,77±0,18 48,96±0,86 5,93 
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Рис. 4.8. Епідерма С. peruvianus звичайної (А) та монстрозної (Б) форми на 

поперечному перерізі. Умовні позначення: К – кутикула, ЕП – епідрма, Пр – 

продих, Пк – продиова камера, Гп – гіподерма. 

 

Таблиця 4.6 
Анатомічні характеристики форм Cereus peruvianus 

Примітка: **р ≤ 0,001 – достовірно відрізняється від звичайної форми 

 

У клітинах кори Cereus peruvianus обох форм виявлені характерні для 

представників родини Cactaceae включення оксалату кальцію у вигляді 

 
 

 

Параметри/Форма C. peruvianus C. peruvianus f. monstrosa 

Товщина зовнішньої 
клітинної стінки епідерми, 
мкм 

4,6±0,06 4,7±0,08 

Товщина епідерми, мкм 20,7±0.9 20,5±0.9 

Товщина гіподерми, мкм 129,5±3,8 105,8±4,1** 

Товщина хлоренхіми, 
мкм, 

923±30 953±31 

Площа клітин кори, мкм2 5653,9±230,3 8488,6±448,6** 

Площа клітин серцевини, 
мкм2 

3580,8±162 4365,9±204** 

Кількість провідних 
пучків 

18±2 42–45 
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друз (рис. 4.10). 

 

 
Рис. 4.9. Клітини кори С. peruvianus (А) і C. peruvianus f. monstrosa (Б) 

 

В обох форм C. peruvianus виявлені включення оксалату кальцію. 

 

 
Рис. 4.10. Друза з оксалату кальцію. 

 

В обох форм C. peruvianus стебла циліндричні з вертикальним напрямком 

росту. Для звичайної форми росту C. peruvianus характерна радіальна симетрія, на 

відміну від монстрозної форми, у якої порушена закономірність розташування 

ребер. У С. peruvianus f. monstrosa ребра менш виражені. Форма поперечного 

перерізу монстрозної форми змінюється з висотою пагона. У інших 

досліджуваних видів звичайні форми росту O. microdasys, A. cylindrica, Ch. 
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silvestrii, Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Eng. мають циліндричні прямостоячі 

стебла, гострі колючки. Проте, фасційовані форми – сферичну без колючок або 

невизначену форму стебла [12, 144, 145]. 

Так, на прикладі Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Eng. і його гребінчастої 

форми, вираженою ознакою фасціації є зміна форми поперечного перерізу стебла 

від циліндричного до еліптичного (сплющеного) [145]. У звичайних за формою 

пагонів рослин симетрія є радіальною. Судинні пучки і провідні тканини 

формують концентричне кільце навколо ізодіаметричної серцевини. Фасційовані 

ж стебла мають двосторонню симетрію. Судинні пучки розташовані один 

навпроти одного, так на поперечному перерізі формується еліптична структура 

[12, 18, 145]. 

У монстрозної форми зростає площа паренхімних клітин кори та серцевини у 

1,5 та 1,2 рази відповідно. За результатами дослідів Kitin P. A. у фасційованих 

регенерантів Prunus avium, які були вирощені in vitro було виявлено тенденцію до 

збільшення об’єму паренхімних тканин [45]. 

Отже, виявлено морфологічні відміності між звичайною і кристатною 

формами росту M. elongatа за такими показниками як напрям росту стебла та 

форма на поперечному перерізі, кількість маміл на поверхні стебла.  

Анатомічні відмінності між формами M. elongatа виявлені за площею клітин 

епідерми в парадермальній площині, їх кількості на мм2. Так у фасційованої 

форми площа клітин менша і, відповідно, їх кількість на 1 мкм2 більша. Також у 

два рази більша кількість провідних пучків центрального циліндра. Площа клітин 

кори та серцевини, значення продихового індекса не відрізняється.  

Виявлено морфологічні відміності між звичайною і монстрозною формами 

росту C. peruvianus за формою стебла на поперечному перерізі, довжиною сторони 

ребра, висотою ребер, кількістю ребер. 

Анатомічні відмінності між формами C. peruvianus виявлені за площею 

клітин кори та серцевини, кількістю провідних пучків центрального циліндра. 
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Площа епідермальних клітин в парадермальній площині, їх кількість на одиницю 

площі, продиховий індекс не змінюється в залежності від форми. 

 

4.3. Порівняння фасційованих і звичайних стебел представників родини 

Сactaceae за оводненістю 

У ході дослідження було визначено, що оводненість стебел досліджуваних 

видів між фасційованими і звичайними формами росту рослини достовірно не 

відрізняється [154, 155]. Разом з цим, фасційовані форми W. aureіspinus, C. 

peruvianus та Ch. silvestrii мають більшу оводненість тканин порівняно зі 

звичайними формами. Тоді як, у фасційованих форм M. elongatа і A. subulata 

стебла мають дещо нижчу оводненість, порівняно зі звичайними формами 

(рис.4.11).  

W. aureіspinus f. monstrosa має високу оводненість тканин в порівнянні з 

фасційованими формами решти видів, зокрема A. subulata та C. peruvianus 

(рис.4.11).  

 

 
Рис. 4.11. Оводненість пагонів у досліджуваних видів кактусів 

Примітка: *p=0,01 відносно W. aurespinus f. cristata, **p=0,001 відносно W. 

aurespinus f. cristata 
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Для всіх видів і їхніх форм виявлена висока оводненість стебел в середньому 

в межах 93,2 %, що вказує на значну посухостійкість даних видів. 

При порівнянні звичайних і фасційованих форм кактусів за оводненістю 

стебел не було виявлено відмінностей між формами і результати досліджень не 

співпадають із даними отриманими El-Banna A. N. et al., 2013, відповідно до яких, 

фасційовані стебла O. microdasys, А. cylindrica мають вищу загальну оводненість 

порівняно зі звичайними стеблами [12]. Результати наших досліджень вказують на 

оптимальні умови вирощування обох форм C. peruvianus, W. aureіspinus, M. 

elongatа, A. subulata, Ch. silvestrii. 
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РОЗДІЛ 5. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН  

ВИДІВ РОДИНИ CACTACEAE В УМОВАХ IN VITRO 

 

5.1. Особливості стерилізації первинного матеріалу 

У результаті введення рослинного матеріалу в культуру in vitro виявленo, 

що стерилізація частин пагонів була успішною для C. peruvianus f. monstrosa при 

експозиції в 70 %-му розчині етанолу впродовж 8 хв., у 0,1 %-му розчині хлориду 

ртуті протягом 7-8 хв. У дистильованій воді пагони промивали тричі тривалістю 

по 5 хв. 

Висока оводненість рослинного матеріалу та чутливість його до 

стерилізуючих агентів у поєднанні з рельєфністю поверхні й наявністю на ній 

колючок негативно впливали на ефективність поверхневої стерилізації сегментів 

пагонів M. elongata. Спостерігалась висока частота контамінації первинних 

експлантів переважно грибковими інфекціями (до 50%) або поява некрозів тканин 

(при збільшенні експозиції у розчинах стерилізаторів). 

У результаті досліджень, спрямованих на оптимізацію умов поверхневої 

стерилізації первинних експлантів було розроблено ефективну модифікацію 

методики стерилізації частин фасційованих пагонів M. elongatа. Встановлено, що 

для стерилізації M. elongata f. cristata необхідна нижча, порівняно з C. peruvianus f. 

monstrosa тривалість експозиції. Відповідно в 70 %-му етанолі – 20 с, у 0,1 %-му 

розчині хлориду ртуті не довше 7 хв. В літературних джерелах рекомендується 

видаляти колючки механічним шляхом, для зменшення ймовірності контамінації 

експлантів в асептичних умовах. Проте, попереднє видалення колючок з ареол, 

рекомендоване в літературних джерелах, не підвищувало ефективності 

стерилізації [157]. Навпаки, експланти піддавались токсичній дії стерилізуючої 

речовини саме через пошкоджені покривні тканини, що унеможливлювало їхнє 

культивування.  
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Ефективним виявилось обрізання голок найближче до ареол по всій 

поверхні експлантів. 

Для рослин видів Ch. silvestrii f. cristata, W. aureіspinus f. cristata тривалість 

експозиції в 0,1%-му розчині хлориду ртуті 7-8 хв виявилась токсичною. 

Можливою причиною такого впливу стерилізуючої речовини є висока оводненість 

пагонів кристатних форм Ch. silvestrii, W. aureіspinus порівняно з M. elongatа f. 

cristata, що була встановлена в результаті досліджень та значна площа раневої 

поверхні, яка контактувала зі стерелізуючою речовиною. 

Для насіння всіх видів підійшла стандартна методика стерилізації. 

 

5.2. Пряма регенерація звичайних пагонів in vitro 

Культивування сіянців представників родини Cactaceae. У результаті 

культивування 2 місячних сіянців P. comosa на 11 тиждень культивуваня не 

виявлено помітного впливу на морфогенез in vitro живильного середовища ½МС з 

додаванням 1 – 2 мг/л БАП i 0,2 мг/л НОК. Проте, встановлено, що при 

культивуванні на живильному середовищі ½МС з додаванням 4 мг/л БАП у 

поєднанні з низькими концентраціями ауксинів 0,2 мг/л НОК відбувалась ініціація 

пагоногенезу, значна кількість мікропагонів виявлена на 16 тижні культивування 

(рис.5.1. А). Відсоток регенерації (ВР) пагонів становив 88,88%, середня кількість 

регенерантів (CКР) при цьому становила 2,55 пагін/експлант. Із підвищенням 

концентрації БАП до 6 мг/л (без змін концентрації НОК – 0,2 мг/л) відсоток 

регенерації (ВР) залишався 88,9%, проте спостерігали підвищення СКР до 4,08 

пагін/експлант (див. Додаток А). 

При збільшені тривалості культивування сіянців з мікропагонами на 

живильному середовищі з концентрацією 6 мг/л БАП і 0,2 мг/л НОК 

спостерігалось явище калюсогенезу у всіх експлантів, а з концентрацією 4 мг/л 

БАП – у 20 % експлантів (рис.5.1. Б). 
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Kультивування сіянців M. elongata на живильному середовищі з 

концентрацією 1 – 6 мг/л БАП і 0,2 мг/л НОК морфогенетичних реакцій не 

спостерігалось.  

 

   
Рис. 5.1. Пагоногенез (А) і калюсогенез (Б) на сіянцях P. comosa 

 
У результаті 4 тижнів культивування сіянців M. elongatа на живильному 

середовищі в поєднані 3 мг/л Кін і 0,2 мг/л ІОК, 0,1 мг/л НОК, спостерігався 

хлороз, при якому сіянці набували жовтооранжевого і білого забарвлення та не 

виявляли здатності до морфогенезу (рис. 5.2. А).  

На живильному середовищі з додаванням 1 мг/л БАП і 0,2 мг/л ІОК, 0,1 мг/л 

НОК на 17 тиждень культивування на сіянцях спостерігалось формування калюсу 

та формування мікроклонів жовтого кольору (рис.5.2. Б). 

 

 
Рис. 5.2. Сіянці (А), мікроклони (Б) M. elongatа. 
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У результаті культивування річних сіянців M. elongatа вирощених in vitro на 

базовому живильному середовищі із підвищеною концентрацією сахарози до 

30 г/л було отримано пагони-регенеранти (рис.5.3. А, Б).  

 

 
Рис. 5.3. Первинні регенеранти на сіянцях M. elongatа (А), відокремлені 

регенеранти (Б). 

 

Встановлено, що відсоток регенерантів становив 26,6%, а СКР – 1,3 

пагін/експлант (див. Додаток А). На базальних експланта ВР склав 46,6%, а СКР – 

2,8 пагін/експлант. При додаванні 0,1 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК відсоток 

регенерації зріс до 66,6% (p=0,03), а СКР до 2,8 пагін/експлант (p=0.04) (див. 

Додаток A).  

У дво місячних сіянців A. fiеbrigii на на живильному середовищі з 6 мг/л 

БАП і 0,2 мг/л НОК на 11 тиждень культивування спостерігалась ініціація 

пагоногенезу (рис. 5.4. А) та формування калюсу.  

У 8-ми місячних сіянців кількість пагонів-регенерантів збільшилась (рис.5.4. 

Б). Так, відсоток регенерації пагонів становив 87,5%, середня кількість 

регенерантів – 4,0 пагін/експлант. Із зменшенням концентрації БАП у живильному 

середовищі зменшується відсоток регенерації пагонів і середня кількість 

регенерантів. За БАП – 4мл/л, відсоток регенерації становив 66,6%, а середня 

кількість регенерантів –1,5 пагін/експлант. Зі зменшенням концентрації БАП до 
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1 мг/л відсоток регенерації зменшився до 29,1%, а СКР складав 1,4 пагін/експлант 

(Додаток A). При підвищенні концентрації БАП з 1 мг/л до 6 мг/л відсоток 

регенерації підвищується у 3 рази (р=0,007), ефективність регенерації теж зростає 

у шість разів (р=0.005). 

 

     
Рис. 5.4. Сіянці A. fiеbrigii (А, Б). 

 

100% пагонів-регенерантів звичайної форми S. mirabilis вкорінювалися на 

базовому середовищі у межах місяця. 

У річних сіянців Setiechinopsis mirabilis калюсогенез був ініційований за 

низької концентрації БАП – 1 мг/л і 0,2 мг/л ІОК, 0,1 мг/л НОК. У сіянців S. 

mirabilis у результаті додаванням 6 мг/л БАП і 0,2 мг/л НОК на 8 тиждень 

культивування були отримані фасційовані корені. Явище фасціації виражалось у 

потовщенні коренів та їх зростанні між собою (рис.5.5).  

У результаті культивування експлантів, отриманих з пагонів M. elongata f. 

cristata було встановлено, що менші ніж 1 см3 експланти були нежиттєздатними, 

виявляли ознаки хлорозу і гинули. Найбільш придатними для ефективного 

введення в культуру виявились апікальні частини гребенів висотою близько 1 см 

та довжиною 1,5 – 2 см. Для ініціації росту їх розташовували вертикально таким 

чином, щоб зріз прилягав до поверхні субстрату [156]. 
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При культивуванні апікальних експлантів понад 2 місяці на базовому 

живильному середовищі без регуляторів росту не відбувалось ростових реакцій, а 

при більш тривалому вирощуванні з’являлись ознаки їх поступового старіння 

(пожовтіння, хлоротичні та некротичні явища). Вміст низьких концентрацій (0,1 –

0,3 мг/л) кінетину у середовищі сприяв росту експлантів. На шостий місяць 

культивування на фасційованих пагонах M. elongatа відбувалась регенерація 

пагонів звичайної форми в апікальній частині гребенів, при цьому спостерігався 

некроз вихідних експлантів (рис. 5.6). 

 

 
Рис. 5.5. Сіянці S. mirabilis з потовщеними коренями. 

 

 
Рис. 5.6. Первинні пагони-регенеранти M. elongatа 
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Пряма регенерація фасційованих пагонів C. peruvianus з ареол. У 

результаті культивування апікальних експлантів досліджуваного виду на базовому 

живильному середовищі з 6 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК, було зафіксувано здатність 

до прямої регенерації пагонів з ареол на 19 тиждень культивування [149].  

Відсоток регенерації складав 60 %, а середня кількість регенерантів 

1,4 пагін/експлант. 

Габітус всіх регенерованих пагонів має чітко виражені ознаки, які 

притаманні монстрозній формі росту – невиражені ребра, у деяких зрощенні 

пагони. 

На живильному середовищі за концентрації 0,2 мг/л НОК і 0,5 мг/л ІОК 

через 7 місяців відбулась регенерація пагонів з ареол. При цьому, форма росту 

новоутворених пагонів залишилась незмінною – монстрозною. Відсоток 

регенерації складав 46,6%, середня кількість регенерантів 1,6 пагін/експлант. 

З одного експланта вдалось отримати шість пагонів-регенерантів за 1,5 роки. 

На живильному середовищі 0,2 мг/л 2,4-Д, 0,4 Кін мг/л, 25 мг/л аденін SO4, 

50 мг/л на 4 тиждень культивування була зафіксована регенерація двох пагонів. На 

четвертий місяць культивування почалась регенерація ще одного пагона (рис.5.7). 

 

 
Рис. 5.7. Первинні пагони-регенеранти C. peruvianus f. monstrosa 
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У результаті культивування наступних чотирьох місяців відсоток 

регенерації склав 66,6%, середня кількість регенерантів 1,6 пагін/експлант. 

Хоча, відсоток регенерації суттєво не відрізняється на живильному 

середовищі з 0,2 мг/л 2,4-Д, 0,4 Кін і 0,2 НОК мг/л і 0,5 мг/л ІОК, проте, пагони 

регенерують на живильному середовищі з синтетичним ауксином в поєднанні з 

цитокініновими регуляторами росту в 11 разів швидше.  

 

5.3. Калюсогенез та регенерація пагонів досліджуваних представників 

родини Cactaceae 

Отриманий калюс субкультивували на безгормональному агаризованому 

середовищі МC протягом двох місяців. Після чого, його пасажували на живильні 

середовища з різною комбінацією фітогормонів. 

Культивування калюсу P. comosa за комбінації 0,2 мг/л Кін і 0,1 мг/л ІОК 

відбувалась проліферація калюсу, на 4 тиждень він набув зеленого забарвлення. 

Було зафіксовано морфогенетичні процеси – сформувались колючки білого 

кольору (рис.5.8 А). За 0,5 мг/л БАП і 0,5 мг/л ГК3 калюс набув жовтого кольору та 

в процесі культивування не було виявлено морфогенетичних процесів (5.8. Б) 

[157]. 

 

       
Рис. 5.8. Калюс P. comosa за комбінації 0,2 мг/л Кін і 0,1 мг/л ІОК (А),  

калюс P. сomosa за концентрації 0,5 мг/л БАП і 0,5 мг/л ГК3 (Б). 
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У результаті культивування калюсу на середовищах для регенерації, 

ефективними виявились доповнені БАП у концентрації 1,2,4,6 мг/л. Регенерація 

пагонів звичайної форми (рис.5.9. А) та кристатної форми (рис.5.9. Б) відбулась на 

16 тиждень культивування.  

 

  
 

Рис. 5.9. Пагони-регенеранти P. comosa звичайної (А) і кристатної форми  
(Б, B). 

 
Всі пагони-регенеранти були відокремленні від калюсу та впродовж місяця 

культивувались на базовому живильному середовищі. 

На 16 тиждень культивування відсоток пагонів з ознаками фасціаціями 

складав 62,9%. 

При культивуванні отриманих пагонів-регенерантів спостерігались явища 

вітрифікації та, як наслідок, некротизації експлантів. Вітрифікація 

супроводжувалась розривами експлантів та унеможливлювала його подальше 

укорінення [157]. 

Пагоногенез на живильному середовищі з 0,2 мг/л Кін і 0,1 мг/л ІОК 

відбувався повільніше, проте, вдалось уникнути вітрифікації регенерантів 

(рис.5.10. А, Б). 
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Рис. 5.10. Ділянка калюсу з пагонами-регенерантами (А) та відокремлені 

пагони-регенеранти P. comosa (Б). 

 

У результаті культивування на середовищах для ризогенезу, виявилось 

ефективним середовище МС з у чотири рази меншою концентрацією макро- і 

мікроелементів і з 0,9 мг/л НОК і 0,1 мг/л ІОК. За 4 місяці культивування на 

такому середовищі у 19,2% пагонів-регенерантів P. comosa виявлено формування 

коренів. 

Калюс Aylstera fiebrigii проліферував на середовищі доповненому 1 – 6 мг/л 

БАП і 0,1 мг/л НОК [148]. Консистенція калюсу щільна. При концентрації 2 мг/л 

БАП і 0,1 мг/л НОК відбувалась регенерація пагонів (рис.5.11). 

 

 
Рис. 5.11. Калюс A. fiebrigii за концентрації 2 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК 
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Отриманий калюс M. elongata проліферував на безгормональному 

живильному середовищі та при концентрації 1 і 2 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК. Калюс 

мав водянисту, пухку консистенцію і зелений колір (рис. 5.12. А).  

У результаті додавання до живильного середовища 4 мг/л БАП і 0,1 мг/л 

НОК калюс мав пухку, водянисту конситенцію білого коліру (рис. 5.12. Б). В обох 

випадках відбувалося окислення калюсу. При вищих конценраціях БАП калюс не 

проліферував. 

Ініціація та проліферація калюсу на базальних експлантах, отриманих з 

річних сіянців відбувалась при концентрації 0,1 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК. Калюс 

мав щільну консистенцію, колір зелений. При вищих концентраціях – 4 мг/л і 

6 мг/л БАП відбувалось формування водянистого, пухкого калюсу, який не був 

здатний до проліферації. 

 

 
Рис. 5.12. Калюс M. elongata на безгормональному живильному середовищі 

(А), з додаванням 4 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК (Б). 

 

У результаті культивування калюсу M. elongatа вдалося отримати пагони-

регенеранти звичайної форми на безгормональному середовищі з додаванням 30 

г/л сахарози. Залежно від розміру калюса було отримано від 9 (рис.5.13. А, Б) до 

64 регенерованих пагонів (рис.5.14. A, Б) на 15 тиждень і 6-й місяць відповідно. 
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Рис. 5.13. Ділянка калюсу з пагонами-регенерантами M. elongata (А), 

відокремленні пагони-регенеранти M. elongata (Б). 

 

 
Рис. 5.14. Вторинні пагони-регенеранти M. elongata (А, Б) 

 

Ефективним для регенерації гребінчастих (рис.5.15. А) пагонів-регенерантів 

виявилось живильне середовище з додаванням 1 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК, 0,2 мг/л 

ІОК на 3-й місяць культивування. На цьому ж середовищі відбулась регенерація 

пагонів зі звичайною формою (рис.5.15. Б). Гребінчасті та звичайні пагони-

регенеранти M. elongata продовжили культивувати на безгормональному 

середовищі до досягнення висоти 1 см і більше. З нашого досвіду, у 

відокремлених регенерантів меншого розміру відбувались явища некрозу. 
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Рис. 5.15. Ділянка калюсу M. elongata з пагоном-регенерантом 

гребінчастої форми (А) та звичайноїформи (Б). 

 

100% пагонів-регенерантів звичайної форми M. elongata вкорінюються на 

базовому живильному середовищі у межах місяця. 

У річних сіянців Setiechinopsis mirabilis калюсогенез був ініційований при 

низькій концентрації цитокінінподібних фітогормонів: 1 мг/л БАП і 0,2 мг/л ІОК і 

0,1 мг/л НОК, а також при 4 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК. Калюс мав щільну 

консистенцію, зелений колір ( рис.5.16. А) [149] 

На безгормональному живильному середовищі також калюс проліферував, 

мав щільну консистенцію і рожеве забарвлення (рис.5.16. Б). 

 

    
Рис. 5.16. Калюс S. mirabilis на етапі проліферації за 0,1 мг/л БАП і 

0,1 мг/л НОК (А) та на безгормональному живильному середовищі (Б). 
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Ініціація калюсогенезу у C. peruvianus f. monstrosa. На базальних і 

латеральних експлантах, отриманих з багаторічних стебел C. peruvianus f. 

monstrosa формування первинного калюсу спостерігалось через чотири тижні 

культивування на базовому живильному середовищі з додаванням регуляторів 

росту в концентраціях 1,5 мг/л БАП і 0,25 мг/л НОК. Під час культивування 

експланти сильно окислювались, виділяючи в живильне середовище фенольні 

речовини, які пригнічували розвиток калюсу. Тому для наступних дослідів були 

використані експланти з молодших (дворічних) стебел. При концентрації 4 мг/л і 

6 мг/л БАП у поєднанні з 0,1 мг/л НОК відбувалась ініціація калюсогенезу, за 

консистенцією калюс компактний і щільний, білого кольору [159]. 

В результаті використання молодшого вихідного матеріалу і підвищення 

концентрації цитокінінів та ауксинів ініціація калюсогенезу спостерігалася вже 

через 10 днів, а окислення експлантів і виділення фенольних речовин вдалось 

уникнути.  

Проліферація калюсу C. peruvianus f. monstrosa. На живильних 

середовищах з концентрацією 3, 4, 5 мг/л 2,4-Д, 0,4 мг/л Кін, 50 мг/л гідролізату 

казеїну ініціація і проліферація калюсу спостерігалась у 100% базальних 

експлантів. Калюс був щільний, зеленого кольору (рис. 5.17). Експланти 

культивували на середовищах протягом трьох місяців. 

 

 
Рис. 5.17. Калюс C. peruvianus f. monstrosa на етапі проліферації  
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Проліферація калюсу на апікальних експлантах відбувалась при 

концентрації 5 мг/л 2,4-Д, 0,4 мг/л Кін, 50 мг/л гідролізату казеїну. Калюсогенез 

розпочинавсь з ареол і за три місяці калюс покрив весь експлант .  

В результаті досліджень було виявлено, що здатність експлантів кактусів до 

калюсогенезу та проліферації залежить не тільки від діаметру експланта, як 

зазначається в літературних даних [109], а й від його товщини. Діаметр 

первинного експланта не повинен бути менший ніж 5 мм, а його товщина має 

складати не менше ніж 2 – 4 мм. 

Непряма регенерація фасційованих пагонів C. peruvianus f. monstrosa. 

Калюс, який був отриманий на живильному середовищі з високою 

концентрацією 2,4-Д (3-5 мг/л), пасажували на середовище для регенерації. За 

6 мг/л БАП, 0,01 мг/л НОК, 0,2 ІОК (рис.5.18) регенерація пагонів була 

зафіксована на 16 тиждень культивування.  

Відсоток регенерації становив 40%, СКР – 1,6 пагін/експлант (Додаток Б). 

 

 
Рис. 5.18. Ділянка калюсу з пагонами-регенерантами 

C. peruvianus f. monstrosa 
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На середовищі з 5 мг/л 2,4-Д, 0,4 мг/л Кін, 50 мг/л гідролізату казеїну 

(рис.5.19) регенерація пагонів зафіксована на третій місяць культивування. 

Відсоток регенерації становив 13,3%, СКР – 1 пагін/експлант (Додаток Б). 

На середовищі з 5 мг/л БАП, 0,1 мг/л НОК регенерація пагонів була 

зафіксована на 7 добу культивування.  

Встановлено, що відсоток регенерації пагонів становив 33,3 %, СКР – 2 

пагін/експлант (див. Додаток Б). Таким чином з одного експланту було отримано 

три зрощені регенеранти. Всі пагони-регенеранти зберігали вихідну форму 

первинного експланта – фасційовану. 

 

 
Рис. 5.19. Ділянка калюсу з пагонами-регенерантами 

C. peruvianus f. monstrosa. 

 

При підвищенні концентрації БАП на 1 мг/л та додавані ІОК в живильне 

середовище підвищиась середня кількість регенерантів в 1,2 рази (р=0.03). 

Середня кількість регенерантів вища на 3% при додаванні 6 мг/л БАП у поєднанні 

з 0,2 мг/л НОК і 1 мг/л ІОК у порівнянні із застосуванням 5 мг/л 2,4 Д і 0,4 мг/л 

кінетину (р=0.027). 
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На базовому живильному середовищі укорінення відбувалось на четвертий 

тиждень культивування у 50% пагонів-регенерантів Cereus peruvianus f. monstrosa 

(рис.5.20). На живильному середовищі з 0,4 мг/л ІОК і 0,2 мг/л НОК на четвертий 

тиждень культивування зафіксовано утворення коренів у 76% експлантів і у решти 

24% на п’ятий тиждень. 

 

            
Рис. 5.20. Укорінені пагони-регенеранти C. pervianus f. monstrosa. 

 

Під час дослідів було використано 26 модифікованих живильних середовищ 

з додаванням регуляторів росту з ауксино-, цитокініно- та гіберелінподібною 

активністю у різних поєднаннях концентрацій, 16 з них виявились ефективними 

(табл. 5.1). 

У нашому дослідженні вторинну регенерацію пагонів гребінчастої форми 

M. elongatа вдалося ініціювати при концентрації 1 мг/л БАП, що є досить високою 

концентрацію, у порівнянні з дослідами, в яких регенерація такої форми 

відбувалась за 0,1 мг/л БАП [14]. При низьких концентраціях БАП було 

ініційовано калюсогенез у базальних експлантів та регенерацію пагонів звичайної 

форми. 
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Таблиця 5.1  

Ефективні поєднання концентрацій регуляторів росту для ініціації різних 

типів морфогенезу у представників родини Cactaceae 

Типи морфогенезу Комбінації регуляторів росту, мг/л Види 

0,1 мг/л БАП, 0,1 мг/л НОК M. elongata 
4 мг/л БАП, 0,1 мг/л НОК 

Пряма регенерація 
звичайних пагонів 

6 мг/л БАП, 0,1 мг/л НОК 
P. comosa 

Пряма регенерація 
монстрозних пагонів 

0,2 мг/л 2,4-Д і 0,4 мг/л Кін  C. рeruvianus 
f. monstrosa 

M. elongata  
S. mirabilis 

1 мг/л БАП і 0,2 мг/л ІОК, 0,1 мг/л 
НОК 

A. fiebrigii 
2,5 мг/л аденін, 0,5 мг/л Кін, 
0,5 мг/л НОК  

C. рeruvianus 
f.monstrosa 

Калюсогенез  

6 мг/л БАП, 0,1 мг/л НОК   P. comosa 

Проліферація калюсу 5 мг/л 2,4-Д і 0,4 мг/л Кін  C. peruvianus 
f.monstrosa  

 0,2 мг/л Кін. 0,1 мг/л ІОК  P. comosa 

 6 мг/л БАП, 0,1 мг/л НОК  S. mirabilis 

 5 мг/л 2,4-Д і 0,5мг/л БАП  A. fiebrigii  

6 мг/л БАП і 0,2 мг/л НОК 0,1 мг/л 
ІОК 
4 мг/л 2,4-Д і 0,4мг/л Кін 

Вторинна регенерація 
фасційованих пагонів 

5 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК 

C. рeruvianus 
f.monstrosa 

 1 мг/л БАП і 0,2 мг/л ІОК, 0,1 мг/л 
НОК 

M. elongata 

Вторинна регенерація 
звичайних пагонів  

0,1 мг/л кін, 0,1 мгл ІОК, 0,05 мг/л 
НОК  

A. fiebrigii 

 

Отже, у результаті досліджень було встановлено, що важливу роль при 

введені in vitro відіграє як розмір експланта, так і тип експланта – у M. elongatа f. 
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cristata до морфогенетичих реакцій були здатні лише експланти з апікальної 

частини гребеня. Для C. peruvianus f. monstrosa виявлено, що для одночасної 

регенерації двох-трьох пагонів з ареол на одному експланті, необхідно 6-10 ареол. 

Процес ризогенезу відбувається, як спонтанно на безгормональному 

живильному середовищі, так і при низьких концентраціях ІОК і НОК. 

Підібрано ефективні живильні середовища для ініціації шести типів 

морфогенезу: пряма регенерація звичайних і фасційованих пагонів, калюсогенез, 

непряма регенерація звичайних і фасційованих пагонів і ризогенез. Встановлено, 

що найвищу здатність до морфогенезу показали рослини видів: M. elongata, P. 

comosa, A. fiebrigiі. Найвища здатність до калюсогенезу виявлена у P. comosa та A. 

fiebrigii, а найнижча – C. peruvianus. До регенерації пагонів найвищу здатність 

мали P. comosa, M. elongatа, а найнижчу – C. peruvianus. До регенерації коренів 

найнижчу здатність мав вид P. comosa. 

Вдалось ініціювати формування фасційованих коренів у S. mirabilis, 

регенерацію первинних і вторинних регенерантів монстрозної форми у Cereus 

peruvianus та вторинних регенерантів кристатної форми у M. elongatа у результаті 

внесення до живильного середовища синтетичних регуляторів росту: БАП і 2,4-Д.  

 

5.4 Адаптація вирощених in vitro представників родини Cactaceae до 

нестерильних умов 

Вкорінені регенеранти кактусів після культивування на безгормональному 

середовищі МС були перенесені в нестерильні умови. Рослини пересаджували в 

суміш крупнозернистого піску : листяної землі : дрібного гравію (1:1:1) і 

накривали скляним ковпаком, полив здійснювався кожен третій день. Такий підхід 

сприяв загартуванню рослин до вищих температур та інтенсивності світла, нижчої 

вологості повітря, у порівнянні зі середовищем у культиваційному посуді та 

уникненню зневоднення кактусів. Рослини утримувалися при температурному 

режимі 16˚С вночі і 25˚С вдень під лампами, які забезпечують освітленість в 4000 
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– 4344 лк. або 54 58.64 µМ м-2 с-1. 

У процесі адаптації кактусів до септичних умов було виявлено, що рослини 

висотою до 5 мм всихають і не виживають. Серед рослин, які досягли висоти 15 – 

20 мм спостерігався найвищий відсоток адаптованих рослин.  

Загальна кількість рослин після адаптації до нестерильних умов за півроку 

культивування в умовах оранжиреї складала для С. peruvianus f. monstrosa 100%, 

для A. fiebrigii 90,9%, M. elongatа 83%, S. mirabilis 57% (табл.5.2).  

Найвищу здатність до адаптації в умовах оранжереї при додатковому 

освітленні лампами денного світла мали рослини виду С. peruvianus f. monstrosa, а 

найнижчу – S. mirabilis. 

У процесі адаптації кактусів до септичних умов було виявлено, що рослини 

висотою до 5 мм всихають і не виживають. Серед рослин, які досягли висоти 15 – 

20 мм спостерігався найвищий відсоток адаптованих рослин.  

 

Таблиця 5.2 

Життєздатність вирощених in vitro кактусів на етапах адаптації 

 

 

Адаптовані рослини (рис. 5.21) використано для омолодження колекції 

сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, яка має статус 

Кількість живих рослин у кінці кожного етапу адаптації Вид 

Перенесення у вологу 
камеру 

Перенесення у повітряну 
експозицію 

С. peruvianus f. 
monstrosa 

8 8 

A. fiebrigii 22 20 

M. elongata 53 44 

S. mirabilis 7 4 
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Національного надбання України.  

 

  

 
Рис.5.21. Адаптовані рослини видів С. peruvianus f. monstrosa (А), A. fiebrigii 
(Б), M. elongatа (В), S. mirabilis (Г) до умов оранжереї Ботанічного саду ім. 
акад. О. В. Фоміна 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено результати анатомо-морфологічної 

будови стебел Mammillaria elongatа f. cristata та Cereus peruvianus f. monstrosa. У 

гребінчастої та монстрозної форм з’ясовано структури, тканини та напрямки змін, 

які відрізняють їх від видів з типовими формами росту. Підібрано середовища для 

ініціації формування фасційованих пагонів-регенерантів зі звичайних і 

фасційованих первинних експлантів та змодельовані умови in vitro, за яких 

утворюються фасціації. Розроблений спосіб отримання фасційованих форм M. 

elongata, P. comosa, C. peruvianus in vitro може бути використано для масового 

розмноження їхніх декоративних форм. 

 

1. Встановлено, що на відміну від рослин з типовою формою росту у Cereus 

peruvianus f. monstrosa змінюється форма поперечного перерізу стебла з 

ребристого до багатокутного, площа клітин кори та площа клітин серцевини; 

з’являється більша кількість ребер, з меншою висотою і довжиною сторони ребра. 

На відміну від звичайної форми у Mammillaria elongata f. cristata змінюється 

напрямок росту стебла від вертикального до напіврадіального, форма поперечного 

перерізу з циліндричної на еліптичний, маміли стають дрібніші та збільшується 

їхня кількість, зменшується площа клітин епідерми. У обох досліджуваних форм 

збільшується кількість провідних пучків та змінюється їх розташування. 

2. З’ясовано, що інтактні рослини, прищепи, підщепи, фасційовані і звичайні 

форми досліджуваних видів рослин, крім Cereus peruvianus f. monstrosa, 

асоційовані з вірусним ураженням, збудниками якого є віруси родів Carlavirus, 

Poteхvirus, Tobamovirus та Tritimovirus. Вірусне ураження не впливає на 

декоративні якості рослин фасційованих форм у представників родини Cactaceae 

та не є причиною фасціації стебел. 
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3. У культуру in vitro введено рослини п’яти видів: Parodia comosa, Cereus 

peruvianus, Mammillaria elongata, Setiechinopsis mirabilis, Aylostera fiebrigiі. 

Підібрано ефективні живильні середовища для ініціації шести типів морфогенезу: 

пряма регенерація звичайних і фасційованих пагонів, калюсогенез, непряма 

регенерація звичайних і фасційованих пагонів і ризогенез. 

4. Виявлено, що кількість регенерантів у представників родини Cactaceae 

залежить від розміру материнського експланта. Для отримання 2-3 пагонів 

необхідно використовувати експлант, який має 6-10 ареол. 

5. Уперше ініціаційовано непряму регенерацію гребінчастих пагонів Parodia 

comosa при культивуванні калюсу на живильному середовищі з концентрацією 

6 мг/л БАП та 0,2 мг/л Кін у комбінації з 0,1 мг/л ІОК, вторинну регенерацію 

гребінчастих пагонів Mammillaria elongata при культивуванні на живильному 

середовищі з 0,1 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК та регенерацію пагонів монстрозної 

форми Cereus peruvianus при культивуванні на живильному середовищі з 5 мг/л і 

6 мг/л БАП і 4 мг/л 2,4-Д, а також формування фасційованих коренів у 

Setiechinopsis mirabilis при дії 6 мг/л БАП і 0,2 мг/л НОК.  

6. Отримано повний цикл розмноження in vitro Cereus peruvianus f. 

monstrosa з адаптацією до нестерильних умов. Ініційовано in vitro регенерацію 

кристатних форм Mammillaria elongata, Parodia comosa. 
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ДОДАТОК А 

ПАГОНОУТВОРЕННЯ НА СТЕБЛОВИХ ЕКСПЛАНТАХ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ РОСЛИНИ 
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Mammillaria elongata
 відсоток регенерації (ВР);
 середня кількість регенерантів (СКР) у розрахунку 

на один експлант з регенерантами
1- 1/2 МС;
2 - 0,1 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК
*p=0,03; **p=0,04
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Parodia comosa
 відсоток регенерації(ВР);
 середня кількість регенерантів (СКР) у розрахунку

на один експлант з регенерантами
1 - 4 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК;
2 - 6 мг/л БАП і 0,1 мг/л НОК.
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Cereus peruvianus f. monstrosa
 відсоток регенерації (ВР)
 середня кількість регенерантів (СКР) у розрахунку 

на один експлант з регенерантами
1 - 0,5мг/л ІОК і 0,2 мг/л НОК;
2 - 6 мг/л БАП і 0,2мг/л НОК ,1мг/л ІОК;
3 - 0,2мг/л 2,4-Д і 0,4мг/л Кін.
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Aylostera fiebrigii
 - відсоток регенерації (ВР);
 - середня кількість регенерантів (СКР) у розрахунку

на один експлант з регенерантами
1 - 1 мг/л БАП і 0,2 мг/л ІОК, 0,1 мг/л НОК;
2 - 4 мг/л БАП і 0,2 мг/л НОК;
3 - 6 мг/л БАП і 0,2 мг/л НОК
^p=0,007 - ВР1 відносно ВР3;^^p=0,04 - ВР2 відносно ВР3;
*p=0,02 - CКР 1 відносно СКР 2; **р=0,02 - СКР2 відносно СКР3.
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ДОДАТОК Б 

НЕПРЯМА РЕГЕНЕРАЦІЯ ФАСЦІЙОВАНИХ ПАГОНІВ 

0

1

2

3

4

5

6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

**

*

С
КР

, п
аг
ін

/е
кс
пл
ан
т

   1                      2                       3

ВР
, %

Регенерація пагонів з калюсу C. peruvianus
1 - 5 мг/л БАП, 0,1 мг/л НОК;
2 - 4 мг/л 2,4-Д, 0,4 мг/л Кін, 50 мг/л гідролізат казеїну;
3 - 6 мг/л БАП, 0,2 мг/л НОК, 1 мг/л ІОК

 відсоток регенерації (ВР);
 середня кількість регенерантів(СКР) у роз-

рахунку на один експлант з регенерантами

*р=0,03 - СКР 1 відносно СКР3;
*р=0,02 - СКР2 відносно СКР3.
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Додаток В 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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різноманіття. – 2013, – Вип. 31. – С.49-50. (Здобувач проводила експериментальну 

частину роботи, брала участь в аналізі та обговоренні результатів досліджень). 

2. Маляренко В.М. Аномальні форми росту сукулентних рослин та перевірка 

гіпотез їх походження / В.М. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція рослин. – 

2014. – 3 (63). – С.46-52. (Здобувач брала участь в експериментальній частині 

роботи, аналізі літературних джерел та узагальнені результатів досліджень). 
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які входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

3. Маляренко В.М. Порівняння фасційованих та звичайних стебел Cactaceae A. L. 

JUSS за вмістом білків та оводненістю. / В.М. Маляренко, Н.В. Нужина // Наукові 
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Cactaceae. / В.М. Маляренко, А. В. Голубенко // Вісн. КНУ імені Тараса 
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експериментальній частині роботи, аналізі літературних джерел та узагальнені 

результатів досліджень). 



 
 

125

5. Маляренко В., М. Гайдаржи, В. Баданіна. Морфолого-анатомічні особливості 

звичайної та кристатної форми Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Eng. (Cactaceae 

A.L.Juss.) / B. Маляренко, M. Гайдаржи, B. Баданіна // Modern Phytomorphology. – 

Львів, – 2013. – Т.4. – C. 335-340. (Здобувач брала участь в експериментальній 

частині роботи та аналізувала результати досліджень). 

6. Maliarenko V., Mudrak T. Cactus viruses in fasciated plants / V. Maliarenko, T. 

Mudrak // BIOLOGIJA. – L., – 2013. – V.59, №2. – P. 213-218. (Здобувач брала 

участь в експериментальній частині роботи та аналізувала результати 

досліджень). 

Матеріали конференцій та тези доповідей 

7. Маляренко В.М. Фасціації у представників сукулентних рослин колекції 

закритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В.М. Маляренко, M.M 

Гайдаржи, В.А. Баданіна // Матеріали міжн. наукової конф. молодих учених (21-25 

вересня, 2010 р.). – Ялта, 2010 – С.123-124. 

8. Маляренко В.М. Анатомо-морфологические особенности фасциированой 

формы Сhamacereus silvestrii (Speg.) BR. et R. (Cactaceae A.L.Juss.) / В.М . 

Маляренко, М.М. Гайдаржи, В.А. Баданина // Materialele Simpozionului sсiеntific 

international „Conservarea diversitatii plantelor” (7-9 oct. 2010). – Moldovei, 2010 – 

Р.128-130. 

9. Maliarenko V. Cactus viruses in fasciated plants / V. Maliarenko, T. Mudrak // 

Biologia, Abstracts of international scientific conference “Research of plant diversity. Present 

and future” ( June 27-28, 2013). – Kaunas, Lithuania, 2013 – P. 85. 

10. Голубенко А.В., (Маляренко В.М.). Введення в культуру in vitro кристатної 

форми Mammillaria elongate f. cristata A.P. de Candolle / А.В. Голубенко, В.М. 

Маляренко, М.М Гайдаржи // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного 

різноманітя: Матеріали міжнародної наукової конференції до 175-річчя 

Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка (20-24 

травня, 2014 р.). – Київ, 2014 – С.171-172. 



 
 

126

11. Golubenko A.V., (Maliarenko V.M.), Avekin J.A., Holubenko A. Plant conservation 

in the in vitro collection of O.V.Fomin botanical garden of Taras Shevchenko Kyiv 

national university / A.V. Golubenko, (V.M. Maliarenko), J.A. Avekin, A. Holubenko  // 

Wild orchid conservation workshop (01-06 June, 2015). – Eger-Hungery, 2015 – P.18 

DOI: 10.13140/RG.2.1.1785.0961 

12. Маляренко В.М. Морфогенез in vitro Mammillaria elongata f. cristata A.P. de 

Candolle / В.М. Маляренко // Біологія: від молекули до біосфери: матеріали Х 

Міжнародної конференції молодих учених (2-4 грудня 2015 р.). – Харків, 2015. – 

С. 142-143. 

13. Маляренко В.М., Голубенко А.В. Вплив 6-БАП намікроклонування та 

калюсогенез Parodia comosa Ritt. / В.М. Маляренко, А.В. Голубенко // Наукові, 

прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і 

мікроорганізмів: матеріали XIII конеренці молодих вчених (19-20 травня, 2016 р). 

– Київ, 2016. – С. 97-100. 

14. Маляренко В.М. Кількісний вміст білків та оводненість стебел фасційованих 

та звичайних форм росту родини Cactaceae A. L. Juss / В.М. Маляренко, Н.В. 

Нужина // Тернопільські біологічні читання. Матеріали Всеукраїнської науково-

практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю заснування науково-

фахового видання України «Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. 

Серія Біологія» (20-22 квітня 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – С. 206-209. 

15. Маляренко В.М. Вплив BAP на розмноження in vitro Cereus рervianus f. 

monstrosa / В.М. Маляренко, А.В. Голубенко // Сучасні проблеми біології, екології 

та хімії: матеріали V Міжн. науково-практична конференції присвяч. 30-річчю 

біологічного факультету Запорізький національний університет (26-28 квітня, 

2017 р.). – Запоріжжя, 2017. – С. 41-42. 

16. Маляренко В.М. Отримання фасційованих форм Parodia comosa F.Ritter в 

умовах in vitro / В.М. Маляренко, А.В. Голубенко. Актуальні проблеми ботаніки та 



 
 

127

екології. Матеріали Міжнародної конференції молодих учених (5-10 вересня, 

2017р.). – Луцьк, 2017. – С. 75. 

17. Маляренко В.М. Поповнення колекції сукулентних рослин Ботанічного саду 

ім. акад. О.В. Фоміна за допомогою біотехнологічних методів / В.М. Маляренко, 

А.В. Голубенко, М.М. Гайдаржи // Генофонд колекцій ботанічних садів і 

дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін: Збірник 

статей Міжнародної  наукової конференції, присвяч. 150-річчю Ботанічного саду 

ім. акад. В. І. Липського ОНУ ім. І.І. Мечникова ( 19-21 вересня, 2017 р.). – Одеса, 

2017. – С. 93-95. 

Статті, які додатково відображають наукові результати дисертації 

18. Маляренко В.М., Баданина В.А. Изучение прироста привитых растений 

кристатной формы Chamaecereus silvestrii Br.et.R. f. cristata (Cactaceae A.L.Juss.) / 

В.М. Маляренко, В.А. Баданина // Кибернетика и вычисл. техника. – 2011. – 

Вып.163. – С.85-90. 

 


