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Дисертационният труд е обсъден на разширен катедрен съвет на катедра 

Генетика в Биологически факултет, СУ «Св. Климент Охридски», София на 

14.02.2011. 

Дисертационният труд е написан на 176 страници, съдържа 48 фигури и 5 

таблици. Библиографията обхваща 499 литературни източника, 4 от които 

на кирилица. 

 

 

 

 

Използвани съкращения 

AgНОР, AgNOR – НОР, оцветен със сребърен нитрат 

FISH – флуоресцентна in situ хибридизация (Fluorescent In Situ Hybridization) 

ITS – вътрешен транскрибируем спейсър (Internal Trancribed Spacer) 

NOR –ядърце организиращ район, НОР (Nucleolus Organizing Regions) 

PCR – полимеразна верижна реакция (Polymerase Chain Reaction)  

RT-PCR – PCR с обратна транскрипция (Reverse-Transcription PCR) 

SAT-хромозоми – сателитни хромозоми 

siRNA – малка интерферираща РНК (small interfering RNA, short interfering RNA) 

ДНК – дезоксирибонуклеинова киселина 

кб – килобази (1 кб = 100 нд) 

кДНК – комплементарна ДНК, cDNA 

Мб – мегабази (1Мб = 100 кб) 

мРНК – матрична РНК 

НД – нуклеоларен доминанс 

нд = bp –нуклеотидна двойка (base pair) 

НОР – нуклеолус организиращ район, ядърце организиращ район 

рДНК – ДНК, кодираща рРНК-и; рибозомни гени 

РНК – рибонуклеинова киселина 

РНК Pol І – РНК полимераза І 

рРНК – рибозомна РНК 

ТФ  - транскрипционен фактор 
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1. Увод 

През последните години силно развитие получи един нов клон в 

генетиката – епигенетиката, която се занимава с наследствените промени в 

генната експресия, които не са свързани с изменения в ДНК 

последователностите на съответния геном (Riggs et al., 1996; Bártová et al., 

2010). Към тези промени се отнасят ДНК метилирането, хроматиновите 

модификации, геномният импринтиг и др. Един широко разглеждан въпрос е 

т.нар. gene silencing (генно мълчание), при който транскрипцията на гените по 

някаква причина се инактивира или затихва и поради това не се формира 

съответен генен продукт. Това генно мълчание е в основата на явлението 

нуклеоларен доминанс (НД), който е тясно свързан с промяна в 

транскрипционната активност на рибозомните гени. 

Рибозомните РНК-и, заедно с голям брой протеини, участват в 

изграждането на рибозомите – основните структурни единици пряко свързани с 

транслационните процеси. Поради своите големи синтетични нужди, клетката 

се нуждае от огромно количество рибозоми. Това определя интензивната 

транскрипция на рРНК гените, чийто дял може да достигне до 60-80 % от 

общата ядрена транскрипция.  

За да се задоволят физиологичните нужди на клетката, тя притежава 

голям брой копия на рРНК гените – от стотици до хиляди, групирани в тандемно 

повторени, разположени една до друга единици, образувайки обширни области 

на локализация върху отделни хромозоми. Благодарение на този уникален 

начин на структуриране се постига висока транскрипционна активност и се 

осигурява лесна и едновременна регулация на тяхната експресия.  

Растителната цитогенетика и геномният анализ осигуряват полезна 

информация за хромозомната структура и поведение, необходими за 

разбиране на фундаментални процеси в растителните клетки (Li et al., 2006). 

Рибозомните гени при растенията са сред най-интензивно проучваните гени. От 

една страна, поради тяхната фенотипна проява, чрез цитогенетични 

изследвания могат да бъдат лесно визуализирани под светлинен микроскоп 

като вторични прищъпвания на хромозомите, както и степента на тяхната 

експресията, а от друга страна особената им структурна организация 
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представлява удобен обект за изследване на механизмите на генна регулация 

(Moss and Stefanovsky, 2002).  

Наличието на колекции от структурни мутантни линии дава възможност 

за проучването на промените в експресията на рДНК. Реципрочните 

транслокации между сателитните хромозоми с точки на разкъсване в или 

съседни на нуклеолус организиращите райони (нуклеолусните организатори, 

НОР-ове) ги правят удобен моделен обект за изследване на модификациите на 

генната активност, осигурявайки морфологично проявление на тази активност 

чрез процеса на формиране на ядърцата по време на митотичния цикъл. 

В настоящата работа използването на хомозиготни мутантни линии 

ечемик с транслокации засягащи и двете хромозоми притежаващи НОР-ове, 

позволява да се анализира ефекта на транспозиция върху активността на 

рибозомните гени и формирането на ядърца. 
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2. Цел и задачи 

Целта на настоящата докторска теза е проучване на експресията и 

активността на рибозомните гени в моделни системи на H. vulgare L. 

(структурни мутантни форми). 

За постигане на тази цел бяха поставени следните по-важни задачи: 

1. Идентифициране и локализация на рРНК генните локуси в различните 

транслокационни форми на H. vulgare L. 

1.1. Определяне на броя и локализацията на рРНК генните локуси в 

геномите на тези форми чрез флуоресцентна in situ хибридизация (FISH). 

1.2. Установяване на хромозомен позиционен ефект и транскрипционна 

активност след транспозицията на рибозомните гени. 

1.3. Изследване на нуклеоларния доминанс (вътревидов) при 

структурните мутантни форми. 

2. Проучване на експресията на рибозомните гени в структурните 

мутантни  линии. 

Промяната в позицията на рРНК гените в генома предполага промяна в 

тяхната транскрипционна активност (позиционен ефект). 

2.1.  Изследване на  промените в транскрипционната активност на рРНК 

гените в тези мутантни форми чрез сребърно оцветяване.  

2.2. Изследване на относителните нива на транскрипция на рДНК в 

различните транслокационни линии чрез RT-PCR. 
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3. Материали и методи 

3.1. Растителен материал 

Осем структурни мутанти форми ечемик (Hordeum vulgare L.), 

хомозиготни по реципрочна транслокация и една форма със стандартен 

кариотип бяха обект на изследване в настоящата работа.  

Като контрола бяха използвани два кариотипа: стандартен кариотип 

Freya (H. vulgare L., var. Freya) (2n=2х=14) и транслокационна линия Т48 (T2-

6ag), с точки на разрив в дългото рамо (не-сателитното) на хромозома 6Н и 

късото рамо на хромозома 2Н, без да бъдат засегнати рДНК локусите. 

Транслокационните линии, със засегната позиция и цялост на 

рибозомните локуси на хромозоми 6Н и 5Н, бяха разделени в няколко подгрупи 

съобразно настъпилите структурни промени: 

 Линии, получени вследствие на реципрочна транслокация между 

5Н и 6Н НОР-носещи хромозоми: 

- с НОР-ове локализирани в една единствена НОР-носеща 

хромозома: Т505 (T6-7av), Т506 (T6-7aw) 

-  с тандемно разположени НОР-ове: ab (Т6-7ab). 

- с НОР-ове, комбиниращи рРНК гени и от НОР6Н и от НОР5Н: s 

(T6-7s), q (T6-7q). 

 Линии с реципрочен обмен между НОР-носещи и неносещи 

хромозоми: Т21 (T5-7ab), Т627 (T3-6aa). 

Транслокационните линии са получени в резултат на облъчване с γ-лъчи 

(дози между 100 и 200 Gy) на сухи семена от проф. Хр. Николов, България 

(Nicoloff et al.,1977), проф. Künzel, Германия (Kuenzel, 1992) и проф. Hagberg, 

Швеция (Hagberg et al., 1978) или в следствие на спонтанни мутации (Hagberg 

et al., 1978). Те представляват част от колекцията на генбанките: Gatersleben, 

Германия 

(http://wheat.pw.usda.gov/cgi-bin/graingenes/browse.cgi?class=germplasm) 

и NordGen, Швеция 

(http://ace.untamo.net/cgi-bin/ace/tree/default?name=NordGen&class). 

Семената за настоящето изследване бяха предоставени от доц. д-р 

Габриеле Йовчев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

(ИБЕИ) при БАН, София. 

http://wheat.pw.usda.gov/cgi-bin/graingenes/browse.cgi?class=germplasm
http://ace.untamo.net/cgi-bin/ace/tree/default?name=NordGen&class
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Фиг. 3.1. Схема представяща точките на разрив и хромозомните обмени в анализираните 

транслокационни линии (С – центромера, NOR – нуклеолус организиращ район). 

(Сегментацията на хромозомите на представените кариотипове е по Rieger et al. (1979) и 

модифицирано по Gecheff et al. (2008). 

 

3.2. Методи 

Протоколите за всички цитогенетични и молекулярно-генетични техники, 

използвани в настоящото изследване, са описани подробно в дисертацията. 

3.2.1. Цитогенетични методи (описани подробно в ръководството на Георгиев 

и колектив (2008): 

- Приготвяне на скваш хромозомни препарати за митотичен и 

мейотичен анализ по ацетокарминовия метод на оцветяване (по 

Georgiev, 1987). 

- Метод на сребърно оцветяване (Ag-оцветяване) (по Linde-Laursen, 

1984 и модифициран от Lacadena et al., 1984); 
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- Флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) (по Георгиев и 

колектив, 2008) – проведена с рДНК проби: pTа71, съдържащ ~9 кб 

EcoRI фрагмент, включващ целия 18s-5,8s-25s рРНК повтор заедно 

с междугенните нетранскрибиращи се спейсъри от пшеница 

(Triticum aestivum L.) (Gerlach and Bedbrook, 1979) и pBG35, 

съдържащ ~8,6 кб BamHI фрагмент, включващ целия 18s-5,8s-25s 

рРНК повтор и междугенните нетранскрибиращи се спейсъри от 

лен (Linum usitatissimum L.) (Goldsborough and Cullis, 1981)  . 

3.2.2 Молекулярно-генетични методи: 

- Изолиране на геномна ДНК (по Murray and Thompson, 1980); 

- Изолиране на тотална РНК (с Trizol® Reagent, Invitrogen, по 

протокол на производителя); 

- RT-PCR (reverse-transcription PCR): 

o Синтез на кДНК (с RevertAid™ H Minus First Strand cDNA 

Synthesis кит с random hexamer праймери (Fermentas) според 

приложеното упътване на производителя) 

o Стандартна PCR амплификация. 

 

Праймери за β-актин гена (Komatsuda et al., 2007) 

Праймер       Секвенция    

DN182500F197    Forward   5'- GTCCTTTTCCAGCCATCTTTC-3' 

DN182500R438    Reverse   5'- CAAGAATCGACCCTCCAATCC-3' 
 

 

Праймери за рДНК секвенции  

Праймер       Секвенция            

m5,8s1   Forward   5’ – CAACGGATATCTCGGCTCTC – 3’  

m5,8s2   Reverse   5’ – TTGCGTTCAAAGACTCGATG – 3’ 

mITS1   Forward   5’ - GCTCGTGGTAAAAGAACCCA – 3’  

mITS2   Reverse   5’ - GCGTTCAAAGACTCGATGGT – 3’  

ITS5*  Forward  5’ -GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG - 3’  

ITS4*  Reverse   5’ - TCCTCCGCTTATTGATATGC - 3’  

* White et al., 1990 
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4. Резултати и обсъждане 

4.1. Цитогенетичен анализ на транслокационните линии ечемик 

 

Линия 

Брой на наблюдавани 

сателитни хромозоми 
Максимален брой ядърца Брой 

хибридизаци

онни 

сигнали 
SAT 

6H 

SAT 

5H 

Нови SAT 

хромозоми 

Общ брой 

Ag-NOR 

ивици 

Общ 

брой 
Стандартен размер 

Микро

ядърца 

Контрола 2 2 - 4 4 4 - 4 

T48 2 2 - 4 4 4 - 4 

s 2 2 - 4 4 4 - 4 

q 2 2 - 4 4 4 - 4 

Т505 - 2 - 4 4 2 2 4 

Т506 2 - - 4 4 2 2 4 

T21 - 2 2 4 6
 

4 2 4 

T627 2 - 2 4 6
 

4 2 4 

ab 2 2 - 4 6 4 2 6 

 

Таблица 4.1. Брой на ядърца и Ag-НОР-ове, както и брой на хибридизационни сигнали, 

наблюдавани в изследваните линии ечемик. 

 

4.1.1. Цитогенетичен анализ на контролна форма със стандартен кариотип 

Стандартният кариотип на ечемика (Hordeum vulgare var. Freya) (2n=14) 

притежава две НОР-носещи хромозомни двойки (6Н и 5Н), което бе потвърдено 

чрез флуоресцентна in situ хибридизация (FISH), където бяха наблюдавани 

четири хибридизационни сигнала върху метафазните хромозоми и в 

интерфазните ядра (фиг. 4.1в, г). Проведеното сребърно оцветяване ясно 

показа, че и четирита рДНК локуса са транскрипционно активни, тъй като бяха 

наблюдавани четири първични ядърца в интерфазните клетки (фиг. 4.1б) и 

четири Ag-НОР-а върху метафазните хромозоми (фиг. 4.1а). Две от ядърцата 

бяха с малко по-големи размери в сравнение с останалите две, което изцяло 

отговаряше на различията в размера на Ag-ивиците в метафазните хромозоми. 

По-големите размери на ядърцата и Ag-ивиците са присъщи за НОР6Н, което е 

в съответствие с приетото допускане, че НОР6Н е транскрипционно по-активен 

спрямо НОР5Н (Anastassova-Kristeva et al., 1980; Linde-Laursen et al., 1997) 

въпреки, че хромозома 5Н съдържа 70 % повече рДНК отколкото хромозома 6Н 

(Subrahmanyam and Azad, 1978b; Subrahmanyam et al., 1994). 

В хода на клетъчния цикъл ядърцата претърпяват строго последователен 

процес на сливане (фузия) (Anastassova-Kristeva et al., 1977; Nicoloff et al., 

1977), поради което се наблюдават клетки с различен брой ядърца, но 

процентът клетки, притежаващи максималния брой от четири ядърца е  
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Фиг. 4.1. Ag-оцветяване и 
флуоресцентна in situ 
хибридизация с pBG35 на 
стандартен кариотип Hordeum 
vulgare var. Freya (2n=14). 
Сребърно оцветяване на 
соматични метафази (а) с 
четири транскрипционно 
активни НОР-а и на соматични 
интерфази с четири ядърца (б). 
FISH на метафазни хромозоми 
(в) и на интерфазни ядра (г) с 
четири хибридизационни 
сигнала. 

 

 

 

 

сравнително нисък, а този с едно или две ядърца сравнително висок (Таблица 

4.2). 

 

4.1.2. Цитогенетичен анализ на транслокационна линия Т48 (T2-6ag) 

Цитогенетичният анализ на линия Т48 показа, че тя притежава 

характеристики присъщи за стандартния кариотип по отношение на рДНК 

локализацията и нейната транскрипционна активност. Резултатите от 

флуоресцентната in situ хибридизация потвърдиха наличието на четири рДНК 

локуса в метафазни хромозоми и в интерфазни ядра (фиг. 4.2г, д), където два 

от сигналите бяха малко по-силни по интензитет, спрямо останалите два (както 

при стандартен кариотип), поради различния брой рРНК гени локализирани в 

двете двойки НОР-ове. 

След провеждане на сребърно оцветяване в интерфазните клетки бяха 

наблюдавани четири първични ядърца (фиг. 4.2а) и четирита Ag-НОР-а (фиг. 

4.2в). Това доказа, че и четирита рДНК локуса са транскрипционно активни, 

макар че в повечето наблюдавани интерфазни клетки винаги две от ядърцата 

бяха с малко по-големи размери в сравнение с останалите две, което пък 

потвърждава, че НОР6Н е транскрипционно по-активен в сравнение с НОР5Н. 

Данните от сребърното оцветяване на мейотични хромозоми на линия Т48 

потвърдиха горните резултати за наличието на две двойки SAТ-хромозоми с 

активно транскрибиращи се рДНК локуси (таблица 4.3; фиг. 4.3). 
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Брой и размер на 

ядърца 

Брой клетки на линия 

контрола Т48 s q T505 T506 ab Т21 Т627 

брой % брой % брой % брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

1макро 1010 42,67 3940 40,69 4496 41,9 2937 47 4231 28,33 4496 25,99 4478 32,29 2646 33,10 1058 21,41 

2 макро 812 34,31 4567 47,16 4937 46,01 2728 43,66 9504 63,63 11351 65,62 4584 33,05 3100 38,77 1522 30,8 

3макро 367 15,5 1043 10,77 1122 10,46 518 8,29 10 0,07 3 0,02 876 6,32 746 9,33 456 9,23 

4макро 178 7,52 99 1,02 102 0,95 43 0,69 3 0,02 1 0,01 78 0,56 56 0,70 45 0,91 

1макро+1микро   6 0,06 27 0,25 6 0,1 1031 6,90 1221 7,06 698 5,03 442 5,53 670 13,56 

1макро+2микро   - - - - - - 50 0,33 79 0,46 43 0,31 124 1,55 137 2,28 

2макро+1микро   3 0,03 5 0,05 1 0,02 106 0,71 139 0,80 631 4,55 582 7,28 678 13,72 

2макро+2микро   - - - - - - 2 0,01 7 0,04 16 0,12 92 1,15 107 2,17 

3макро+1микро   1 0,01 1 0,01 - - - - - - 31 0,22 127 1,59 175 3,54 

3макро+2микро   - - - - - - - - - - 3 0,02 20 0,25 30 0,61 

4макро+1микро   - - - - - - - - - - 3 0,02 12 0,15 19 0,38 

4макро+2микро   - - - - - - - - - - 1 0,01 - - 3 0,06 

1макро+1миди   22 0,23 29 0,27 11 0,18 - - - - 1391 10,03 37 0,46 10 0,2 

1макро+2миди   - - - - - - - - - - 458 3,3 - - 1 0,02 

1макро+3миди   - - - - - - - - - - 19 0,14 - - - - 

2макро+1миди   2 0,02 10 0,09 1 0,02 - - - - 426 3,07 4 0,05 2 0,04 

2макро+2миди   - - - - - - - - - - 50 0,36 - - - - 

3макро+1миди   - - 1 0,01 2 0,03 - - - - 14 0,1 1 0,01 1 0,02 

1макро+1миди+1микро   - - - - - - - - - - 40 0,29 6 0,08 25 0,51 

1макро+1миди+2микро   - - - - - - - - - - 5 0,04 - - - - 

1макро+2миди+1микро   - - - - - - - - - - 12 0,09 - - 1 0,04 

1макро+2миди+2микро   - - - - - - - - - - 1 0,01 - - - - 

2макро+1миди+1микро   - - - - - - - - - - 10 0,07 - - 1 0,04 

2макро+1миди+2микро                 1 0,04 

ОБЩО 2367 9683 10730 6247 14937 17297 13868 7995 4942 

 

Таблица 4.2.  Честота на интерфазните клетки с различен брой ядърца след сребърно оцветяване при различни транслокационни линии ечемик и 

тяхната контрола.
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Таблица 4.3.  Честота на мейотични клетки с различен брой ядърца след сребърно оцветяване при различните транслокацинонни линии ечемик. 

 

 

Макроядърце –  10 µm и над 10 µm 
 

Мидиядърце – 5-7 µm 
 

Микроядърце – 1-3 µm
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диакинез 

О
б
щ

 
б
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к
л

е
т
к

и
 

1 

ядърце 

2 ядърца 3 ядърца 1 ядърце 2 ядърца 3 ядърца 

1 макро+1 

микро 
2 макро 

1макро + 1 

миди 

2 макро 

+ 1 миди 
3 макро 

1макро+1

миди+1м

икро 

1макро+2

микро 

2макро+1

микро 
1 бивалент 

2 

бивалента 

3 

бивалента 

1макро+1 

микро 

1макро+1 

миди 
2 макро 

1макро+1

миди+1 

микро 

no % no % no % no % no % no % no % no % no % no % no % no % no % no % no % no % 

Т48 209 67,20 8 2,57 85 27,33 9 2,89 - - - - - - - - - - 311 1 4,17 10 41,67 - - 4 16,67 - - 9 37,5 - - 24 

s 7 41,18 7 41,18 3 17,75 - - - - - - - - - - - - 17 4 25 8 50 - - - - - - 4 25 - - 16 

q 33 55,93 20 33,9 6 10,17 - - - - - - - - - - - - 59 - - - - - - - - - - - - - - - 

Т505 321 80,05 58 14,46 7 1,74 15 3,74 - - - - - - - - - - 401 - - - - - - - - - - - - - - - 

Т506 255 91,07 15 5,36 5 1,78 5 1,78 - - - - - - - - - - 280 20 83,33 - - - - 4 16,67 - - - - - - 24 

ab 455 86,83 49 9,35 4 0,76 12 2,29 - - - - 4 0,76 - - - - 524 - - - - - - - - - - - - - - - 

Т21 25 80,64 - - 2 6,45 4 12,91 - - - - - - - - - - 31 - - - - - - - - - - - - - - - 

Т627 499 61,38 198 24,35 56 6,89 36 4,43 1 0,12 3 0,37 6 0,74 6 0,74 8 0,98 813 8 10,67 7 9,33 6 8 33 44 3 6,77 14 18,67 4 5,33 75 
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Фиг. 4.2. Флуоресцентна in 
situ хибридизация (с 
pBG35) (г-д) и сребърно 
оцветяване (а-в) на клетки 
от транслокационна линия 
Т48. а-б)интерфазни 
клетки с три и четири 
ядърца; в) метафазни 
хромозоми с четири Ag-
НОР-а; г) интерфазно ядро 
с четири хибридизационни 
сигнала; д) метафазни 
хромозоми с четири 
хибридизационни сигнала.  
 

 

 

 

 

4.1.3. Цитогенетичен  анализ  на транслокационни линии Т505 (T6-7av) и 

Т506 (T6-7aw) 

В интерфазните клетки на реконструираните мутантни кариотипове на 

линии Т505 и Т506 след сребърно оцветяване се наблюдаваше наличие на 

максимален брой от четири първични ядърца, които за разлика от тези на 

стандартния кариотип са със силно изразени различия в размера си (фиг. 4.4). 

Две от ядърцата бяха със стандартен размер от и над 10 µm в диаметър 

(макроядърца), а две с размер от около 1-3 µm в диаметър – т.нар. 

микроядърца. Известен е факта, че размерът на ядърцата се явява индикатор 

за степента на експресия на даден рДНК локус (Martini et al., 1982), ето защо 

присъствието на микроядърца при тези две линии показва, че транскрипцията в 

два от НОР- овете е потисната. 

 

 

 

 

Фиг. 4.3. Сребърно оцветяване на 
мейотични клетки от линия Т48: а-б) 
пахитен с едно или две ядърца; в-г) 
диакинез, седем бивалента с две или едно 
ядърца: с две ядърца, с прикрепени 
биваленти към тях (в), с едно ядърце  с 
прикрепени два бивалента (г). Bar = 10 μm 
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При своите първоначални проучвания относно влиянието на 

транспозицията върху активността на рибозомните гени при линии Т505 и Т506 

Nicoloff et al. (1977) и Anastassova-Kristeva et al. (1977) наблюдаваха при линия 

Т506 присъствие на две микроядърца наред с двете макроядърца, но такива 

микроядърца не бяха установени при линия Т505. При по-късни проучвания 

Nicoloff et al. (1979) и Rieger et al. (1979) наблюдаваха присъствие на 

микроядърца и при двете линии, поради което те приеха, че комбинирането на 

четирата НОР-а в една единствена сателитна хромозомна двойка, води до по-

силно или по-слабо частично инактивиране на активността на  транспозирания 

НОР. Според Nicoloff et al. (1979) супресията на транскрипционната активност в 

транспозирания НОР, представлява вътрехромозомен позиционен ефект, при 

който „правилно” позиционирания НОР влияе върху активността на 

транспозирания НОР в същата хромозома. 

Проведеното от нас сребърно оцветяване на метафазни хромозоми при 

Т505 и Т506 показа наличието на четири Ag-НОРа, чийто брой отговаря на 

максималния брой наблюдавани ядърца (фиг. 4.4Б). Интересен е факта, че и 

при двете транслокационни линии НОР6Н показва двойно по-голяма Ag-ивица 

върху метафазните хромозоми в сравнение с НОР5Н, т.е. НОР6Н показва по-

голяма степен на транскрипционна активност и когато е транспозиран в дългото 

рамо на хромозома 5Н (линия Т505) (фиг. 4.4Г) и когато е в оригиналната си  

 

 
 
 
Фиг. 4.4. Сребърно оцветяване 
на интерфазни ядра и 
метафазни хромозоми на 
транслокационни линии Т506 
(А-В) и Т505 (Г-Е). Интерфазни 
ядра с различен брой и размер 
ядърца при Т506 (А-Б) и Т505 
(Е-Д); Метафазни хромозоми с 
четири Ag-НОРа локализирани 
в противоположните рамене на 
двете НОР-носещи хромозоми 
при Т506 (В) и Т505 (Г). 
Bar = 10 μm 
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позиция в хромозома 6Н (линия Т506) (фиг. 4.4В). Следователно, тъй като 

съществува тясна връзка между размера на ядърцата като продукт на  

активността на конкретения НОР и размера на вторичното прищъпване на този 

НОР (Ag-НОР) (Linde-Laursen, 1984), имаме основание да смятаме, че 

наблюдаваните микроядърца са продукт от експресията на НОР5Н. Тези данни 

се явявят в подкрепа на изразеното становище от Anastassova-Kristeva et al. 

(1980) и Schubert and Kuenzel (1990), а именно, че НОР6Н е винаги доминантен 

спрямо НОР5Н. Следователно рибозомните гени на НОР5Н и в двете линии, 

независимо от това дали са в оригиналното си място или са транспозирани, 

винаги остават частично супресирани в присъствието на рибозомните гени на 

по-силния доминиращ НОР6Н. 

Резултатите от флуоресцентната in situ хибридизация показаха, че след 

транслокацията на рибозомните гени не са формирани допълнителни рДНК 

локуси (няма останали гени в оригиналните им места) и че четирите сигнала 

нямат намален интензитет (не е настъпила загуба на гени в хода на 

транслокационното събитие) (фиг. 4.5), т.е. понижената транскрипционна 

активност в някои НОР-ове не се дължи на промяна в броя на гените 

локализирани в тях. 

Ag-анализът на мейотични клетки при транслокационни линии Т505 и 

Т506 показа наличието на два ядърца с видимо различен размер – едно 

макроядърце (със стандартен размер, >10 µm) и едно микроядърце (<3 µm), 

 

 
 
Фиг. 4.5. Флуоресцентна in 
situ хибридизация с pTa71 на 
метафазни хромозоми от 
линии Т506 и Т505. а) 
интерфазно ядро при Т506 с 
четири хибридизационни 
сигнала; б, в) метафазни 
хромозоми от Т505 с четири 
хибридизационни сигнала; г) 
метафазни хромозоми с 
четири хибридизационни 
сигнала в Т506. 
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Фиг. 4.6. Хромозоми от линии Т505 и 
Т506 в пахитен (а-б) и диакинез (в-г) 
след сребърно оцветяване: а-б) 
пахитенни хромозоми асоциирани с 
едно макро- и едно микроядърце при 
линия Т505 (а) и Т506 (б); в-г) диакинез 
при линия Т506 – към един бивалент са 
асоциирани две ядърца. Bar =10 μm. 

 

 

 

 

 

което се дължи на различната транскрипционна активност на двата рДНК 

локуса (фиг. 4.6). В клетки на стадий диакинез и диплотен бяха наблюдавани 

две ядърца асоциирани само с един бивалент, което потвърждава наличието 

само на една НОР-носеща хромозомна двойка в кариотипа на тези линии. 

 

4.1.4. Цитогенетичен анализ на транслокационни линии s (T6-7s) и q (T6-7q) 

Резултатите от цитологичния анализ на транслокационни линии q и s до 

голяма степен показаха сходство с тези за контролните форми. След сребърно 

оцветяване на меристемни клетъчни ядра и при двете линии бе наблюдаван 

максимален брой от четири ядърца със стандартен размер (≥10 µm) (фиг. 4.7). 

Подобно на контролните форми ечемик и при  транслокационна линия s бе 

наблюдавано вариране в размера на първичните ядърца (фиг. 4.7b) в 

съответствие на различна транскрипционна активност на двете двойки 

сателитни хромозоми. При линия q обаче четирите ядърца показаха 

сравнително еквивалентен размер (фиг. 4.7d), което предполага промяна в 

транскрипционната активност в една от двойките НОР-овете – или в резултат 

на понижаване нивото на генната експресия в НОР6Н или поради увеличаване 

на броя на активните гени в НОР5Н. При свои изследвания Subrahmanyam et al. 

(1994) установиха, че в хода на транслокационното събитие при линия q е 

настъпила амплификацията на рДНК повторите в хромозома 5H (9.0 кб 

повтори), докато за линия s те предположиха, че точките на разкъсване са 

крайно проксимални и в двата НОР-а и най-вероятно не е извършена размяна 
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Фиг. 4.7. Ag-оцветяване при 

транслокационни линни s и q:  на 

метафазни хромозоми от линия 

s (а) и от линия q (c); на 

интерфазни ядра с четири 

ядърца от линия s (b) и линия q 

(d). Bar =10 μm 

 

 

 

 

 

 

 

на рРНК гени между двете НОР-носещи хромозоми (Subrahmanyam et al., 1994). 

На базата на изразеното становище от Subrahmanyam et al. (1994) и на нашите 

резултати можем да предположим на този етап, че линия s не притежава 

изменения в транскрипционната си активност, което я прави неразличима от 

контролните форми. 

Чрез флуоресцентната in situ хибридизация (FISH) се потвърди броя от 

четири рДНК локуса в интерфазните ядра и върху метафазните хромозоми 

(фиг. 4.8). Два от хибридизационните сигнали бяха по-интензивни, спрямо 

останалите два което съответстваше на случая при стандартния кариотип. 

Съответствието между резултатите от FISH анализа и Ag-оцветяването  

 

 
 
 
 
 
Фиг. 4.8. Флуоресцентна 
in situ хибридизация на 
транслокационни линии s 
и q с проба pBG35: а-б) 
метафазни хромозоми с 
четири сигнала при 
линия q (a)  и линия s (б) 
в-г) интерфазно ядро от 
линия q (в) и линия s (г). 
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показва, че всички рДНК локуси в генома на двете линии са транскрипционно 

активни, без явно потискане на генната активност в следствие на 

транслокационното събитие. Сребърното оцветяване на мейотични клетки от 

линии s и q потвърди наличието на две хромозоми с транскрипционна 

активност (фиг. 4.9) и подкрепи резултатите от митотичния анализ. 

 

4.1.5. Цитогенетичен анализ на транслокационна линия ab (Т6-7ab) 

Сребърното оцветяване на соматични клетки от транслокационна линия 

ab показа четири Ag-ивици върху четири метафазни хромозоми (фиг. 4.10i) – 

два от Ag-НОР-овете бяха разположени върху силно скъсената хромозома 65Н и 

съответстваха на транспозираната част от НОР5Н, а останалите два бяха 

локализирани върху удълженото след транслокация рамо на хромозома 56Н и 

отговаряха на транслоцираните НОР6Н. За разлика от  броя на AgНОР-овете, 

клетки с максимален брой от шест ядърца бяха наблюдавани (четири макро и 

две микро) (таблица 4.1), макар че представляваха много малък процент 

спрямо общия брой отчетени клетки (под 0,07 %, таблица 4.2). 

Транслокационна линия ab показа един силно изразен полиморфизъм по 

отношение размера на ядърцата – бяха наблюдавани макро- (≥10 μm), миди- 

(7-5 μm) и микроядърца (<3 μm), представени в различни комбинации в 

интерфазните клетки (фиг. 4.10). 

Обикновено „броят на активните Ag-НОР-ове в метафазната клетка 

отговаря на максималния брой ядърца в интерфазното ядро потвърждавайки 

че само функционално активните по време на интерфаза НОР-ове се оцветяват 

със сребро през последвалата митотична метафаза” (Medina et al., 1986). 

Въпреки това понякога се наблюдава разминаване между броя на 

визуализираните НОР-носещи хромозоми и броя на ядърцата, най-вероятно 

 

 

Фиг. 4.9. Ag-оцветяване 
на мейотични клетки а) 
пахитенни хромозоми от 
линня s с две ядърца; б) 
диакинез при линия q – 
едно ядърце с 
прикрепени към него два 
бивалента. Bar = 10 μm. 
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защото в кариотипа на тези форми присъстват рДНК локуси, чиято 

транскрипционна активност е толкова ниска, че не се формира видимо 

вторично прищъпване и не може да се детектира чрез сребърно оцветяване 

било поради много малкото количество аргирофилни белтъци присъстващи в 

тези райони (Cheng et al., 1995) било поради твърде висока степен на 

компактизация на хроматина по време на метафаза, което не позволява на 

сребърните йони да достигнат до киселите остатъци на протеините  (Castanhole 

et al., 2010). 

Резултатите от флуоресцентната in situ хибридизация (FISH) показаха 

наличието на шест рДНК локуса в кариотипа на линия ab (фиг. 4.11). Шестте 

хибридизационни ивици бяха локализирани върху две сателитни хромозомни 

двойки – четири от сигналите бяха тандемно организирани върху рамената на 

хромозомна двойка 56H, а останалите два бяха локализирани върху много 

късите рамене на хромозоми 65H. Наличието на две хибридизационни ивици в 

повече спрямо наблюдаваните четири AgНОР-а предполага, че два от рДНК 

 

 

Фиг. 4.10. Сребърно оцветяване на митотични клетки от транслокационна линия ab. а-h) 

интерфазни клетки с различен брой ядърца с различни размери; i) метафазни хромозоми с 

четири Ag-НОР-а. Bar = 10 μm 
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Фиг. 4.11. Флуоресцентна in 
situ хибридизация на линия ab 
с pTa71. а) интерфазно ядро с 
шест хибридизационни сигнала 
(със стрелки са показани двата 
допълнителни и по-слаби 
сигнала на рДНК на хромозома 
6

5
Н), б-г) метафазни 

хромозоми с шест 
хибридизационни сигнала, 
четири от които тандемно 
разположени върху 
хромозомна двойка 5

6
Н. 

 
 
 
 
 
 

локусите са транскрипционно мълчащи. Наблюдаваните шест ядрърца (четири 

макро- и две микро-) обаче показват, че всичките шест рДНК локуса са 

транскрипционно активни, но в два от тях тя е твърде ниска, поради което не 

бяха наблюдавани сребърни ивици (и вторични прищъпвания). Тъй като 

микроядърцата се явяват индикатор за силно понижена рДНК експресия, няма 

съмнение, че в линия ab те са продукт на „мълчащата” част от НОР5Н, в която 

транскрипционната активност е много слаба. 

Дистално разположените хибридизационни сигнали върху хромозоми 56Н 

и двата сигнала върху хромозомна двойка 65Н съответстваха на четирита 

AgНОР-а, което означава, че макроядърцата са продукт на тяхната  

транскрипция. Тъй като НОР65H се наблюдава като много фин (слаб) 

хибридизационен сигнал, а неговите рРНК гени проявяват силен капацитет за 

образуване на ядърца, най-вероятно се отключва тип дозов ефект, при който 

„мълчанието” на частта НОР5Н, която е останала в оригиналната си позиция, 

предизвиква повишена активност в транспозирана част на същия НОР. Gecheff 

et al. (1994) са наблюдавали дозова компенсация при делеционна линия T35, 

където делеция на НОР6Н предизвиква повишена експресионна активност в 

НОР5Н чрез активиране на мълчащи гени.  

Получените резултати от цитогенетичния анализ показват, че тандемно 

организиране на НОР6H и част от НОР5Н върху една хромозома (56Н) води до 

силна супресия на активността на нетранспозираната част на НОР5Н. 
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Фиг. 4.12. Мейотични 
хромозоми от линия ab 
след FISH (а) и 
сребърно оцветяване 
(б-д); а) пахитенни 
хромозоми с ясно 
видими три 
хибридизационни 
сигнала; б, д) стадий 
зиготен/пахитен с три 
ядърца; в-г) стадий 
пахитен с едно или две 
ядърца; Bar = 10 μm. 
 

 

 

 

Следователно НОР6Н се явява доминантен спрямо НОР5Н, когато двата са 

локализирани в една и съща хромозома, което подкрепя изразеното становище 

от някои автори (Anastassova-Kristeva et al., 1980; Schubert and Kuenzel, 1990; 

Kitanova and Georgiev, 2005), че локализирането на двата НОР-а в една 

единствена хромозома, само единия от тях (НОР6Н) е доминантно активен. 

Проведеният мейотичен анализ потвърди наличието на три 

транскрипционно активни рДНК локуса (шест рДНК локуса в соматични клетки) 

(фиг. 4.12),  като в един от тях експресията е много слаба. 

 

4.1.6. Цитогенетичен анализ  на  транслокационните  линии  Т21 (Т5-7ab) и 

Т627 (Т3-6 аа) 

Резултатите от цитогенетичния анализ на транслокационни линии Т627 и 

Т21 са в известна степен сходни, макар че при Т627 някои от тези 

характеристики са по-силно и по-ясно изразени. И двете линии обаче показаха 

отклонение от правилото за съответствие между броя на Ag-НОР-овете и броя 

на първичните ядърца в ранна телофаза. Сребърното оцветяване на 

соматични клетки и при двете линии показа присъствие на четири Ag-НОРа 

(фиг. 4.13), разположени върху отделни метафазни хромозоми, което 

предполага наличието на четири транскрипционно активни рДНК локуса в 

техния кариотип. Вместо очаквания брой от четири първични ядърца обаче бе 

наблюдаван максимален брой от шест ядърца (таблица 4.1; фиг. 4.13) – 

четири макро- и две микро-. Присъствието на микроядърца предполага 
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Фиг. 4.13. Сребърно оцветяване на  
метафазни хромозоми и интерфазни 
клетки при транслокационни линии Т21 
и Т627. а-б) метафазни хромозоми с 
четири Ag-ивици при Т21 (а) и Т627 (б) 
в-г) интерфазни ядра с пет ядърца при 
линия Т21 (в-г) и максимален брой от 
шест ядърца Т627 (д). Bar = 10 μm 

 

 

 

 

 

 

 

присъствието на още една двойка НОР-ове в тези линии, но най-вероятно 

тяхната активност е много ниска, което не ни позволи те да бъдат детектирани 

чрез метода на сребърно оцветяване (както в случая на линия ab). Както при 

транслокационна линия ab, така и при линии Т21 и Т627 бе наблюдаван ясно 

изразен полиморфизъм по отношение размера на ядърцата (таблица 4.2,  фиг. 

4.14). Той бе изразен в много по-висока степен при линия T627, където 

процентът на клетките с максимален брой от шест ядърца също бе доста по-

висок в сравнение с линия T21.  

Резултатите от флуоресцентната in situ хибридизация на митотични 

клетки от линии T21 и Т627 показаха наличие на четири хибридизационни 

сигнала и в интерфазните ядра, и в метафазните хромозоми (фиг. 4.15), които 

съответстваха на броя от четирите Ag-НОР-а, но не кореспондираше на броя 

наблюдавани първични ядърца. Допълнителни сигнали не бяха наблюдавани. 

След сребърно оцветяване на мейотични хромозоми на стадий пахитен 

при линия Т21 бяха наблюдавани две ядърца със стандартен размер или с 

малки вариации в размера, а при линия Т627 бе наблюдаван максимален брой 

от три ядърца с различен размер (таблица 4.3; фиг. 4.16). Броят на 

прикрепените към ядърцата биваленти в диплотен показа, че в линия Т627 

присъстват три транскрипционно активни НОР-носещи хромозоми (фиг. 4.16 д).  
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Фиг. 4.14. Интерфазни ядра от Т21 (а, б, 
е, м) и Т627 (в, г, д, ж, з, и, к, л) 
показващи полиморфизъм по 
отношение на размера на 
наблюдаваните в тях ядърца. 
Bar = 10 μm  

 

 

 

 

 

 

След флуоресцентната in situ хибридизация на мейоцити от линия Т627 

обаче отново бяха наблюдавани само два рДНК локуса (фиг. 4.17) – единият бе 

около два пъти по-голям спрямо втория. Според Guerra et al. (1996), когато се 

наблюдава по-малък брой хибридизационни сигнали (или вариации в броя им) 

това най-вероятно се дължи на припокриване на хибридизационните места.  

Първите изследвания на двете линии са проведени от Nicoloff et al. 

(1977b,c) и Anastassova-Kristeva et al. (1977), които наблюдавали по три двойки 

сателитни хромозоми за всяка линия и по шест ядърца, две от които 

микроядърца (продукт на транспозираните в несателитната хромозома рРНК 

гените). За разлика от тях Schubert and Kuenzel (1990) не установяват  

 

 

 

 

Фиг. 4.15. Флуоресцентна in 
situ хибридизация с pBG35 
на: а-б) метафазни 
хромозоми от линия Т21 (а) 
и линия Т627 (б) в-д) 
интерфазни клетки с четири 
хибридизационни сигнала 
при Т21 (в, г) и Т627 (д). 
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Фиг. 4.16. Сребърно оцветяване на мейотични хромозоми от транслокационна линия Т627. а-б) 
стадий пахитен с две и три ядърца; в-г) стадий диплотен с две и три ядърца; д-е) стадий 
диакинез с едно или две ядърца – единият от бивалентите е асоцииран с микроядърцето, а с 
макроядърцето са свързани други два (д), три бивалента асоциирани с единично ядърце (е). 
Bar = 10 μm. 

микроядърца при линия Т627, макар че те също наблюдават присъствието на 

шест ядърца в интерфазни клетки. По отношение на линия Т21, както и при 

нашите изследвания, Schubert and Kuenzel (1990) наблюдаваха наличие само 

на четири Ag-НОР-а и четири хибридизационни сигнала. 

Едно от възможните обяснения за наблюдаваните от нас резултати e, че 

точката на разрив е в крайно дисталната част на единия НОР в следствие, на 

което: 1) няма прехвърляне на гени в несателитна хромозома (1Н при 

линияТ21) и в тази линия има само две НОР-носещи хромозомни двойки; или 2) 

изключително малък брой рРНК гени са прехвърлени в несателитната 

хромозома (3Н при линия Т627), но поради твърде ниската им транскрипционна 

активност не се наблюдават Ag-ивици. В първия случай микроядърца биха 

могли да бъдат първичен продукт не само от активността на рибозомните гени.  

 

 

 

Фиг. 4.17. 
Флуоресцентната in 
situ хибридизация с 
ДНК проба pBG35 
на мейотични 
хромозоми от 
транслокационна 
линия Т627. 
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Във втория случай микроядърцата вероятно са продукт от ниската активността 

на рДНК, но е трудно да се обясни липсата на трета двойка хибридизационни 

ивици. Причините да не наблюдаваме хибридизационни сигнали е: 1) 

изключително малкия брой рРНК гени, локализирани в несателитната 

хромозома, които дават твърде слаб хибридизационен сигнал, и/или техниката, 

не позволява да бъде наблюдаван, поради неговата краткотрайност. Според Li 

et al. (2006) липсата на сигнали най-вероятно се дължи на факта, че те са много 

слаби; 2) твърде висока степен на кондензация на хромозомния хроматин. 

Подобен случай е наблюдаван при вид Selaginella, където авторите 

предполагат, че силно редуцирания размер на рДНК не позволява да бъде 

детектиран с FISH (Marcon et al., 2005). 

Съгласно твърдението на Neves et al. (2005), че единични рРНК гени 

могат да се транскрибират в нива еквивалентни на транскрипцията на тандемно 

организираните райони, допускаме, че двете наблюдавани от нас микроядърца 

са продукт от транскрипцията на много малък брой, най-вероятно единични 

рРНК гени (минорни рДНК локуси) и не са резултат от супресия на 

транскрипцията. Следователно в линии Т21 и Т627 не се наблюдава явлението 

нуклеоларен доминанс и не може да говорим за потискане на транскрипционна 

активност, а микроядърцата се явяват като доказателство за това, че тази 

активност се запазва дори и след прехвърляне на гени в несателитни 

хромозоми. 

 

4.2. Молекулярно-генетичен анализ на транслокационните 

линии ечемик 

Цитогенетичният анализ (Ag-НОР оцветяване и FISH) на структурните 

мутантни форми ечемик ясно показа промяна в рДНК транскрипционната 

активност в следствие на променената им позиция в генома (позиционен ефект) 

на някои от изследваните линии (Т505, Т506 и ab). Това се потвърди от 

проведения RT-PCR за измерване на относителните нива на рДНК 

транскрипция във всяка линия чрез намножаване на кДНК кодираща 5,8s рРНК 

и  ITS1-5,8s-ITS2 вътрешен район.  

PCR амплификацията на вътрешната област ITS1-5,8s-ITS2 и с двете 

двойки праймери за тази област (фиг. 4.18) показа силно повишена 

транскрипционна активност при линии s, T505, T506 и ab, което не бе 
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наблюдавано за останалите линии – контролните форми Freya и Т48 и 

транслокационни линии q, T21 и T627. Сравнителният транскрипционен профил 

на 5,8s рРНК последователността обаче не показа разлика между отделните 

линии по отношение на експресията на рРНК гените (фиг. 4.19), което 

означава, че между тях няма значителни разлики в количеството на зрели 

рРНК-и, или че нивото на зрелите рРНК-и при всички тях е сходно. Това ни дава 

основание да смятаме, че повишената активност на рДНК при някои от линии 

се осъществява на ниво транскрипция на пре-рРНК-и, а по- късно по време на 

тяхното зреене количеството зрели рРНК-и се изравнява и поддържа в 

постоянни нива, съобразно нуждите на клетката от рибозоми. Това е в 

съотвествие с допускането, че рРНК генната транскрипция е тясно регулирана с 

цел да се осигури правилно количество на рРНК за рибозомното събиране 

(Moss and Stefanovski, 2002; Hashimoto et al., 2009) и че НД е регулаторен 

процес, който контрола ефективната доза от рРНК гени (Pikaard, 2000; 

Hashimoto et al., 2009). 

Фактът, че повишена транскрипционна активност се наблюдава в 

линиите, за които е характерен НД (ab, T505 и T506) подсказва, че тази 

активност е тясно свързана с явлението позиционен ефект. От цитогенетичния 

анализ се вижда, че когато двата НОР-а са разположени върху една и съща 

хромозома, без значение дали са локализирани върху противоположните 

хромозомни рамене или тандемно върху едното рамо, тези рДНК локуси се 

характеризират с различна генна активност. Това предполага, на базата на  

 

 

Фиг. 4.18. PCR профил на рРНК транскрипти от транслокационните линии ечемик при различни 

цикли на намножаване с праймери ITS4/ITS5. 
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Фиг. 4.19. Амплификационен профил при различен брой цикли, с праймери за 5,8s рРНК 

секвенциите, не показва разлика в транскрипционната активност между контролата и осемте 

транслокационни линии ечемик. 

 

получените резултати от RT-PCR анализа, че променената транскрипционна 

активност, наблюдавана на ниво синтез на пре-рРНК-и, е в следствие на 

компенсаторна реакция, протичаща в двата НОР-а и осигуряваща 

константното, непроменено ниво на крайни продукти от протеклата 

транскрипция. Вероятно при тези линии се осъществява дозова компенсация, 

където потискането на експресията в един от рДНК локусите (НОР5Н) се 

компенсира със силно повишаване на експресията (дори „свръхекспресия”) във 

втория рДНК локус (НОР6Н). 

До известна степен нашите резултати съответстват на резултатите получени от 

Карагьозов и кол. (1986) и Dimitrova et al. (2008), чиито изследвания върху ДНК-

азната чувствителност на рРНК гените при линия Т506 (Карагьозов и кол., 1986) 

и други транслокационни линии (Dimitrova et al. (2008) не показаха разлики в 

нивата на рРНК синтез спрямо контролните линии. Авторите твърдят, че 

транслокацията на НОР-овете в генома на ечемика не води до изменение в 

синтеза на рРНК, но води до забавянето в транскрипцията на транспозирания 

НОР по време на телофаза, което е причина за компенсаторно повишаване на 

рРНК генната активност във втория НОР (в оригиналната позиция).  

 

 

Фиг. 4.20. Амплификационен профил на геномни ДНК на рДНК областите при изследваните 

стурктурни мутантни форми ечемик. 
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Разликите в транскрипционната активност на изследваните от нас линии 

не се дължат на различен брой рРНК генни повтори, тъй като не бе 

наблюдавана разлика в електрофоретичния им профил след стандартна PCR 

реакция с геномни ДНК от тези линии (фиг. 4.20). 

Електрофоретичния профил получен от RT-PCR анализа с праймери за 

ITS1-5,8s-ITS2 областта за линия s, показа изключително висока 

транскрипционна активност въпреки, че цитогенетичният анализ (на база 

размер на Ag-ядърца) не показа видима промяна в активността на рДНК 

локусите на тази линия, още повече, че при транслокационното събитие не е 

извършена почти никаква размяна на рРНК гени между двете НОР-носещи 

хромозоми (Subrahmanyam et al., 1994). Полученият резултат от RT-PCR обаче 

предполага, че е протекло събитие, което по някакъв начин е провокирало 

повишаване на  транскрипционната активност.  Най-вероятно това би могло да 

бъде свързано с присъствие на up-елементи, които увеличават възможността 

за свързване на РНК Pol I с ДНК или наличието на активаторни елементи. При 

дрожди е установено, че присъствието на енхансер в 3’ края на рРНК 

кодиращата секвенция повишава транскрипционното ниво на гена с 10 до 50 

пъти (Pikaard, 2002). 
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5. Заключение 

Проучването на активността на рибозомните гени е свързана с 

изясняване механизмите, регулиращи степента на тяхната експресия, както и 

формирането на мълчащата и на активната фракция във всеки рДНК локус. 

Проведените от нас изследвания на транслокационни линии ечемик, 

където позицията или целостта на рДНК локусите е променена, потвърди 

публикуваните по-рано данни за доминантността на НОР6Н над НОР5Н, която 

се изразява в силно потискане на транскрипционната активност на рРНК гените 

в НОР5Н, когато двата НОР-а са локализирани в една хромозома. С помощта 

на флуоресцентна in situ хибридизация доказахме, че нито загуба на рДНК, 

нито разделянето на НОР-овете е причина за наблюдаваната намалена 

експресия на НОР5Н. Освен това чрез Ag-оцветаване, FISH и RT-PCR 

доказахме, че вътрехромозомния нуклеоларен доминанс се наблюдава само 

при събирането на двата НОР-а в една хромозома, независимо дали те са 

разположени тандемно в едното рамо или в двете рамене на хромозомата. От 

RT-PCR анализа ясно се вижда, че повишената активност се проявява на ниво 

транскрипция на пре-рРНК-и, чието количество се редуцира в хода на зреене 

до константни нива от зрели рРНК-и, осигуряващи нормалното функциониране 

на клетката.  

Въз основа на резултатите от проведените експерименти може да 

приемем, че вътревидовия нуклеоларен доминанс е: 1) резултат от т.нар. 

позиционен ефект, т.е зависи от взаимното разположение на рДНК локусите в 

генома на ечемика; 2) тясно свързан с т.нар. компенсаторен ефект, където 

понижената активност на един рДНК локус се компенсира с повишена 

експресия в друг, за да се осигури необходимото количество от рибозоми за 

протеинова синтеза. Следователно явлението е тясно свързано с 

взаимодействието между двата локуса и взаимната позицията на НОР-овете в 

генома. 

Промяна в експресията на рДНК в клетките не бе наблюдавана при 

транслокация на рРНК гени върху несателитни хромозоми, което потвърди и 

по-рано публикувани данни за линии с подобен тип транслокации. Така 

изясняването на позиционната зависимост на експресията на рибозомните гени 

в зависимост от тяхното разположение (позиционна зависимост) се свежда до 
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изясняването на механизмите, лежащи в основата на вътревидовия 

нуклеоларен доминанс при ечемика. 

Във всички изследвани от нас линии не бе наблюдавана пълна супресия 

на транскрипцията на НОР-овете – дори и в изключително малка част от гените, 

вероятно единични гени, бе протекла експресия (в случая линия ab, Т21, Т627).  

Резултатите от проведеното изследване предполагат, че механизмите 

обуславящи вътревидовия НД действат и на хромозомно ниво. Много вероятно 

наблюдаваната доминантност да се дължи на същите фактори (причини), които 

определят по-силната активност на НОР6Н спрямо НОР5Н в стандартния 

кариотип, но вероятно влиянието на тези фактори (причини) се отключва или се 

засилва, когато НОР-овете се съберат в една хромозома. Следователно 

вътревидовия НД възниква в резултат на взаимодействието между двата НОР-

а или в резултат от цис-взаимодействия между фактори определящи 

активността на двата НОР-а. Изследванията в последните няколко години 

предполагат участие на siRNA-ки в регулацията на експресията на рДНК 

локусите и проявяването на НД при междувидови хибриди, което може да се 

окаже логично обяснение на наблюдаваните явления и при транслокационните 

линии ечемик. Изясняването на това е обект на бъдеща работа, което изисква 

разширяване на експерименталните изследвания в насока регулация на 

хроматиновата организация и по-точно  хетерохроматиновото формиране, 

което от своя страна определя транскрипционната активност на гените. 
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Изводи 
1. Чрез Ag-оцветаване, FISH и RT-PCR бе потвърдено, че 

вътрехромозомния нуклеоларен доминанс се проявява само при 

локализирането на двата НОР-а в една хромозома независимо дали те 

са разположени тандемно в едното рамо или в двете рамене на 

хромозомата. 

2. Установено е, че комбинирането чрез реципрочна транслокация на 

НОР5Н и НОР6Н в една единствена хромозома винаги НОР6Н е 

доминантно експресиран без значение дали е в оригиналната си позиция 

или е транспозиран. 

3. Чрез флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) бе установено за първи 

път, че супресираната рРНК генна активност в линии Т505 и Т506, не се 

дължи на загуба на гени, делеции или разделяне на НОР. 

4. Чрез сребърно оцветяване и флуоресцентна in situ хибридизация бе 

установено, че микроядърцата при линии Т505, Т506 и ab са продукт на 

супресираните рибозомни гени на НОР5Н, а не на НОР6Н.  

5. Преносът на рРНК гени в несателитни хромозоми (линии Т21 и Т627) не 

води до промяна в тяхната активност, което е в подкрепа на получени от 

други автори резултати.  

6. В нито един случай след транспозиция на рибозомни гени не бе 

установена пълна супресия на генна активност в НОР-овете, дори и в 

случаи на минорни рДНК локуси (ab, Т21, Т627). 

7. Във повечето случаи на транспозиция на рДНК в генома на ечемик се 

наблюдава компенсаторен ефект, където понижената активност в един 

рДНК локус се компенсира с повишена експресия в друг, осигурявайки 

едно постоянно ниво от рРНК-и необходимо за нормалното 

функциониране на клетката. 

8. Получените чрез RT-PCR резултати за нивото на транскрипционна 

активност за всички изследвани линии изцяло корелират с резултатите 

получени след Ag-оцветяване и FISH.  
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Приноси 

1. С помощта на съвременни методи като флуоресцентна in situ 

хибридизация (FISH) и RT-PCR бяха охарактеризирани няколко 

транслокационни линии ечемик по отношение на рДНК локализация и 

транскрипционна активност. 

2. Потвърдено е, че при комбинирането чрез реципрочна транслокация на 

НОР5Н и НОР6Н в една единствена хромозома винаги НОР6Н е 

доминантно експресиран без значение дали е в оригиналната си позиция 

или е транспозиран. 

3. Установено е чрез сребърно оцветяване на интерфазни ядърца и 

метафазни хромозоми в линии Т505 и Т506, че микроядърцата и по-

слабо проявените ивици в метафазните хромозоми принадлежат на 

супресираните рибозомни гени на НОР5Н.  

4. Доказано е, че в транслокационна линия с тандемно разположени рДНК 

локуси (ab) не се наблюдава пълна супресия в рРНК генната активност 

на потиснатия НОР. 

5. С помощта на RT-PCR бе установена силно повишена транскрипционна 

активност на ниво пре-рРНК синтез при линии, в които се проявя 

явлението нуклеоларен доминанс (Т505, Т506, ab) и при 

транслокационна линия s. 
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