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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Мутагенез” складена відповідно до освітньопрофесійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)
спеціальності (напряму) 091 БІОЛОГІЯ
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою курсу є узагальнити та поглибити знання, що набуті студентами при
вивченні загальних курсів «Генетика», «Біофізика», «Радіаційна біологія». Курс
спрямовано на формування сучасних уявлень про закономірності і механізми мутаційного
процесу, про системи репарації та модифікації мутації. Особлива увага приділяється
специфічності дії мутагенів різної природи. Розглядаються питання як пошкодження
генетичного апарату, так і реакція клітини на пошкодження як цілісної системи
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
- Сформувати у студентів цілісне уявлення про механізми і наслідки впливу
мутагенів різної природи на клітину та її генетичний апарат.
- Ознайомити студентів з молекулярними механізмами утворення, супресії і
репарації пошкоджень, що виникають внаслідок дії іонізуючої радіації, хімічних сполук,
УФ-опромінювання та інфекційних факторів;
- Ознайомити студентів з популяційно-генетичними наслідками забруднення
навколишнього середовища чинниками хімічної і фізичної природи.
1.3. Кількість кредитів
денне відділення – 3
Заочне відділення – 3
1.4. Загальна кількість годин - 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання
4-й
8-й
20 год.
10 год.
60 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
Семестр
8-й
Лекції
10 год.
Практичні, семінарські заняття
4 год.
Лабораторні заняття
Самостійна робота
76год.
Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом
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1.6. Заплановані результати навчання

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- механізми утворення генетичних пошкоджень, що утворюються під
впливом іонізуючої радіації, хімічних сполук, УФ-опромінювання та
інфекційних факторів;
- молекулярно-генетичні, цитологічні та цитогенетичні зміни, що
відбуваються під впливом мутагенів різної природи;
- механізми репараційних процесів та дії антимутагенів.
вміти :
- пояснити генетичну небезпеку дії різних видів опромінювання,
хімічних сполук та інфекційних агентів;
- описати системний характер порушень, що відбуваються під впливом
мутагена на рівні генетичного апарату, клітини, клітинних популяцій;
- спланувати і провести дослідження мутагенної дії тих чи інших
факторів;
- проаналізувати експериментальні дані, показати прикладне значення
результатів цих досліджень.
2. Тематичний план навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ МУТАЦІЙ.
Тема 1.Етапи розвитку досліджень з мутагенезу
Історія вивчення мутаційного процесу. Актуальність цитогенетичного
моніторингу. Основні напрямки сучасних досліджень з мутагенезу.
Тема 2. Класифікація і механізми виникнення мутацій.
Мутації за фенотиповим ефектом. Ядерні мутації. Геномні мутації.
Поліплоїдія.
Алополіплоідія.
Автополіплоїдія.
Псевдополіплоїдія.
Анеуплоїдія. Структурні перебудови хромосом. Хромосомні та хроматидні
перебудови. Сбалансовані та незбалансовані мутації. Делеції. Типи делецій.
Виявлення делецій. Інверсії. Генетичний та цитологічний методи виявлення
інверсій. Транслокації. Типи транслокацій. Методи виявлення транслокацій.
Дуплікації. Типи дуплікацій. Прояв дуплікацій. Фрагментація хромосом.
Виникнення прогалин. Внутрішньогенні зміни. Заміна основ. Місенс- та
нонсенс мутації. Делеції та вставки основ. Мутації зсуву рамки зчитування.
Обратні мутації та супресія мутацій.
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РОЗДІЛ
ПРОЦЕС.

2.

ІНДУКОВАНИЙ

ТА

СПОНТАННИЙ

МУТАЦІЙНИЙ

Тема 3. Індукований мутагенез
Класифікація мутагенних факторів. Мутагенна дія УФ-опромінювання.
Механізми мутагенної дії УФ. Класифікація хімічних мутагенів. Генетичні,
цитотоксичні та цитостатичні ефекти.
Тема 4. Інфекційний мутагенез. Спонтанні мутації
Інфекційний мутагенез. Типи генетичних ефектів. Механізми
виникнення мутацій. Ефект положення генів. Спонтанний мутаційний
процес. Гени-мутатори. Нестабільність геному. Типи рухомих елементів у
прокаріот, рослин та дрозофіли. Гібридний дизгенез. Вплив мігруючих
елементів на мутаційний процес.
Тема 5. Репарація молекулярних пошкоджень.
Репараційни процеси. Типи репараційних систем: фоторепарація, пряма
репарація, ексцизійна репарація, SOS-репарація. Механізми та наслідки
кожного типу репарацій.
МОДУЛЬ 3. ГЕНЕТИЧНА ДІЯ
ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

МАЛИХ

І

ВЕЛИКИХ

ДОЗ

Тема 6. Особливості біологічної дії іонізуючого випромінювання
Актуальність
радіобіологічних
досліджень.
Вплив
іонізуючого
випромінювання на різних рівнях організації живої матерії. Характеристики
радіобіологічних ефектів. Розвиток уявлень про механізми радіобіологічних
ефектів, ДНК як критичні молекули. Проблеми і завдання радіаційної
генетики на сучасному етапі розвитку.
Тема 7. Стимулюючі ефекти малих доз радіації.
Природний радіаційний фон і його роль у розвитку організму. Відмінності у
впливі високих і малих доз іонізуючого випромінювання. Радіаційний
гормезис. Радіаційна стимуляція у різних груп живих організмів. Фактори,
що визначають діапазон стимулюючих доз. Практичне використання ефекту
опромінення в малих дозах.
Тема 8. Механізми радіаційного гормезиса
Стратегії поведінки популяцій за умов впливу малих доз іонізуючого
випромінювання. Структурно-метаболічна теорія А.М.Кузіна. Епігенетичні
зміни в опромінених клітинах. Вплив стимулюючих доз радіації на експресію
специфічних генів. Процеси репарації при дії малих доз іонізуючого
випромінювання. Вплив доз стимулюючого діапазону на клітинний цикл.
Індукція генетичної нестабільності за умов впливу малих доз іонізуючого
випромінювання.
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Тема 9. Генетичні ефекти високих доз іонізуючого випромінювання.
Вплив високих доз іонізуючого випромінювання на живі організми.
Інтерфазна загибель клітин. Виявлення клітин, що зазнали інтерфазної
гибелі. Процеси, що відбуваються в умовах інтерфазної загибелі в структурах
клітини. Динаміка розвитку інтерфаз них порушень і дозова залежність.
Радіаційний апоптоз. Зв’язок пошкодження геному із пострадіаційною
інактивацією проліферативної активності клітин. Репродуктивна загибель
клітин. Хромосомні аберації – причина репродуктивної загибелі клітин.
Загибель аберантних клітин в генераціях. Зміни плоїдності клітин. Утворення
гігантських клітин, як одна із форм репродуктивної загибелі. Механізми
формування гігантських клітин. Зміни в мітотичній активності під впливом
високих доз радіації.
Тема 10. Радіаційний блок мітозів.
Клітинний цикл. Регуляція клітинного цикла. Зміни в регуляції клітинного
цикла під впливом іонізуючої радіації. Зміни клітинної динаміки як результат
затримки поділу клітин. Причини радіаційної затримки мітозів. Фактори, що
зумовлюють тривалість радіаційного блоку мітозів. Радіочутливість клітин в
різні фази клітинного циклу.
РОЗДІЛ 4. ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В КЛІТИНІ І КЛІТИННІЙ
ПОПУЛЯЦІЇ
Тема 11. Пострадіаційне відновлення клітини.
Типи пострадіаційного відновлення. Функції репарації, етапи репаративного
процесу. Пошкодження за умов прямої і непрямої дії іонізуючої радіації.
Відновлення одно- і двониткових розривів ДНК Негомологічне відновлення і
гомологічна рекомбінація.
Тема 12. Пострадіаційне відновлення клітинної популяції.
Клітинне і популяційне відновлення. Репопуляція. Джерела ре популяційного
відновлення. Гетерогенність тканини. Клітинні резерви. Радіочутливість
клітин різних видів організмів. Фактори, що впливають на радіочутливість
організмів. Метаболічна виживаність.
Тема 13. Модифікація радіобіологічної реакції клітин.
Радіомодифікатори: радіопротектори і радіо сенсибілізатори. Варіанти
комбінованого впливу декількох агентів. Вплив температури на
радіочутливість клітин рослин, тварин і людини. Вплив електромагнітних і
магнітних полів. Хімічні фактори захисту: Класифікація, гіпотези впливу.
Модифікація інтерфазної загибелі, репродуктивної загибелі, пострадіаційний
захист мембран.
Тема 14. Радіоадаптивна відповідь і «ефект свідка».
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Феномен радіоадаптивної відповіді. Характерні особливості індукції.
Радіоадаптивна відповідь клітин бактерій, рослин, тварин і людини. Фактори,
що впливають на прояв радіоадаптивної відповіді. Механізми
радіоадаптивної відповіді. «Ефект свідка».
Тема 15. Аварія на Чорнобильській АЕС і генетичний моніторинг.
Цитогенетичний моніторинг наслідків аварії у людини. Раціаційноіндуковані зміни у рослинних організмів, у тварин. Генетичний моніторинг.
Кількісна оцінка генетичного ризику хімічних мутагенів і іонізуючого
випромінювання.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів

Кількість годин
усього

1

денна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

усього
с.
р.
7

заочна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

2
3 4
5
6
8
9
Розділ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ МУТАЦІЙ.
23
6 2
15 23
2

10

11

с.
р.
13

12

Разом за розділом 1
1
20
Розділ 2. ІНДУКОВАНИЙ ТА СПОНТАННИЙ МУТАЦІЙ3НИЙ ПРОЦЕС.
Разом за розділом 2 21
4 2
15 21
3 1
17
Розділ 3. ГЕНЕТИЧНА ДІЯ МАЛИХ І ВЕЛИКИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО

ВИПРОМІНЮВАННЯ
Разом за розділом 3 23
4 4
15 23
2 1
20
Розділ 4. ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В КЛІТИНІ І КЛІТИННІЙ

ПОПУЛЯЦІЇ
Разом за розділом 4
Усього годин

№
з/п
1
2
3
4
5

23
90

6 2
20 10

15
60

23
90

3 1
10 4

19
76

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Теми практичних занять
Тема
Кількість
Годин
Денна/Заочна
2/1
Обратні мутації та супресія мутацій
2/1
Інфекційний мутагенез.
2/не
Генетичні
ефекти
низьких
доз
іонізуючого

випромінювання
Генетичні
ефекти
високих
доз
іонізуючого
випромінювання
Аварія на Чорнобильській АЕС і генетичний моніторинг
її наслідків

передбачено

2/ не
передбачено
2/1

Разом
10
Примітка: семінарські та лабораторні заняття навчальним планом не передбачені.

8
5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
Годин
Денна/Заочна
опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу
10/18
систематизація вивченого матеріалу перед іспитом
10/13
опрацювання та підготовка огляду опублікованих у фахових та
10/10
інших виданнях статей
переклад іноземних джерел встановленої тематики
10/10
Підготовка презентації з доповіддю за однією з запропонованих
10/10
тем.
поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук
10/15
додаткової інформації
Разом
60/76
6. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом
7. Методи контролю

Поточне тестування – контрольні роботи , опитування, доповідь;
підсумковий контроль – у формі екзамену з написанням екзаменаційної
роботи.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
Екзамен
робота,
(залікова
Розд Розд Розд Розд
Індивідуальне
передбачена
Разом робота)
іл 1 іл 2 іл 3 іл 4
завдання
навчальним
планом
Т1-2 Т3-5 Т6- Т1110
15
Не
10
10
10
10
20
60
40
передбачено
навчальним
планом

Т1, Т2 ... – теми розділів.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для екзамену

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

Сума

100
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