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ВІДНОСНА РАДІОЧУТЛИВІСТЬ МУТАНТА ARABIDOPSIS THALIANA Atmsh2 SALK_002708 У
ДІАПАЗОНІ СУБЛЕТАЛЬНИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ РАДІАЦІЄЮ
Ефективна репарація індукованих опроміненням пошкоджень ДНК є важливим фактором радіостійкості
рослин. З огляду на те, що роль репарації помилково спарених нуклеотидів (MMR) у системній реакції рослин
на дію сублетальних доз іонізуючої радіації ще недостатньо вивчена, було проведене дослідження впливу
випромінювання з низькою іонізуючою здатністю в дозах до 21 Гр включно на накопичення біомаси рослинами
Arabidopsis thaliana Atmsh2-/-, дефектними за одним з ключових компонентів MMR-репарації, білком MSH2.
Встановлено, що мутант Atmsh2 SALK_002708 більш чутливий порівняно з рослинами дикого типу до дії
сублетальних доз радіації як при гострому, так і при фракціонованому опроміненні. Зміни радіочутливості
мутантних рослин за дії різних доз та при їхньому фракціонуванні можуть бути пов’язані з транскрипційною
відповіддю на опромінення генів, що кодують білки репарації ДНК.
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МУТАНТА
ARABIDOPSIS THALIANA ATMSH2 SALK_002708
В ДИАПАЗОНЕ СУБЛЕТАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ РАДИАЦИЕЙ
Эффективная репарация индуцированных облучением повреждений ДНК является важным фактором
радиоустойчивости растений. Учитывая то, что роль репарации ошибочно спаренных нуклеотидов (MMR) в
системной реакции растений на действие сублетальных доз ионизирующей радиации еще недостаточно
изучена, было проведено исследование влияния редкоионизирующего излучения в дозах до 21 Гр
включительно на накопление биомассы растениями Arabidopsis thaliana Atmsh2-/-, дефектными по одному из
ключевых
компонентов
MMR-репарации,
белку
MSH2.
Установлено,
что
относительная
радиочувствительность мутанта Atmsh2 SALK_002708 к действию сублетальных доз радиации зависит от дозы и
режима облучения. Изменения радиочувствительности мутантных растений при различных дозах и при
фракционировании дозы могут быть связаны с транскрипционным ответом на облучение генов, кодирующих
белки репарации ДНК, которые компенсируют отсутствие мисметч-репарации или вместе с MSH2 принимают
участие в мутагенных путях репарации ДНК.
Ключевые слова: ионизирующее облучение, сублетальные дозы, радиочувствительность, мисметч-репарация
ДНК, MSH2.
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RELATIVE RADIOSENSITIVITY OF ARABIDOPSIS THALIANA ATMSH2 SALK_002708 MUTANT
IN THE SUBLETHAL DOSE RANGE OF RADIATION
Effective repair of radiation-induced DNA lesions is an important factor in the radioresistance of plants. Taking into
account the role of the DNA mismatch repair (MMR) in the systemic reaction of plants to the action of sublethal doses
of ionizing radiation has not yet been sufficiently clear enough. The study of the effect of low LET ionizing radiation in
doses up to 21 Gy had been performed, including measurement of the biomass accumulation in Arabidopsis thaliana
Atmsh2-/- plants, defective in one of the key components of MMR-repair, MSH2 protein. It has been established that
the relative radiosensitivity of Atmsh2 SALK_002708 mutants to the action of sublethal doses of radiation depends on
the dose and mode of irradiation. Changes in the radiosensitivity of mutant plants at different doses and due to the
fractionation of the dose can be related to the radiation-induced transcriptional response of genes, coding DNA repair
proteins, which compensate the lack of MMR-repair or along with MSH2 participate in the mutagenic pathways of

DNA repair.
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