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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Льон, як одна з найдавніших 

луб’яних культур, є унікальною модельною системою для вивчення процесів росту 

та диференціації рослинних клітин, а також формування клітинної стінки. 

Мікрофібрили целюлози синтезуються мультиферментним целюлозосинтезуючими 

комплексами (CSC), які складаються з 18-36 субодиниць CesA (Doblin et al., 2002; 

Fernandes et al., 2011; Newman et al., 2013), що після доставки до плазматичної 

мембрани за допомогою везикул, які рухаються по тяжах F-актину, під час синтезу 

целюлози рухаються вже вздовж кортикальних мікротрубочок (Wightman and 

Turner, 2008; Watanabe et al., 2015). Синтез целюлози відбувається на плазматичній 

мембрані, а комплекси CSC приєднуються і переміщуються вздовж кортикальних 

мікротрубочок за допомогою проміжних білків, які взаємодіють з тубулінами та 

актином (Bringmann et al., 2012), що підтверджує важливість їх взаємодії у процесі 

біосинтезу клітинної стінки. Відповідно, вивчення експресії цих генів у різних форм 

льону може допомогти виявити фактори, що визначають якість лляного волокна та 

можливі механізми біотехнологічних модифікацій. 

Також на даний момент немає даних про конкретні білок-білкові взаємодії між 

відповідними ізотипами тубуліну, актину та целюлозосинтаз. Вирішення цього 

питання якого є особливо цікавим, оскільки сімейства даних генів складаються з 

декількох членів, що групуються у різні класи, де паралоги можуть демонструвати 

досить різний рівень експресії в різних тканинах та на різних стадіях росту 

(Breviario et al., 2013; Ermawar et al., 2015; Dhugga, 2001). Слід було б справедливо 

розраховувати, що спираючись на доступну геномну інформацію, можна ефективно 

використати технології рекомбінантних ДНК для того, щоб отримати хоча б частину 

відповідей на ці питання. 

Льон має довгу історію генетичної трансформації, починаючи з кінця 80-х років 

минулого століття. Вміст жирних кислот і склад насіння, вміст лігніну, якість 

волокон, толерантність до гербіцидів та стійкість до хвороб належать, серед інших, 

до властивостей льону, які вже були модифіковані за допомогою генної інженерії 

(Ludvíková and Griga, 2015). Незважаючи на це, до цього часу в Канаді 

зареєстровано лише один трансгенний сорт льону (McHughen, 1989; McHughen et al., 

1997), що характеризується парадигматичною історією, яка призвела до його зняття 

з реєстрації в 2001 р. та тривалого зниження загального експорту льону Канадою 

(Ryan and Smyth, 2012). Звичайно, ці події слугували однією з причин зменшення 

зусиль, що могли би бути прикладені генетичними інженерами для поліпшення 

процесів формування целюлозного волокна у льону. 

Цей негативний досвід, швидше за все, може бути усунутий завдяки 

впровадженню та використанню технологій редагування геномів, які дозволяють 

модифікувати ендогенні гени, спрямовані на сайт, без введення чужорідних генів. 

Модифіковані рослини, створені у такий спосіб, швидше за все, будуть прийняті 

тими країнами, які негативно ставляться до трансгенних культур, і це має відкрити 

нові перспективи для поліпшення агрономічних ознак у культурних рослин, в тому 

числі і льону. Окрім свого потенціалу для підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур, редагування геному в даний час є одним з 
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найкращих інструментів для проведення зворотної генетики, і воно виступає як 

особливий універсальний інструмент для вивчення базової біології рослин. 

Тому виходячи з актуальності цієї проблеми необхідно було провести повний 

аналіз генів, що кодують основні білки цитоскелету (тубуліну та актин), та генів 

CesA, оцінити закономірності їх експресії у різних тканинах та підвидах льону з 

метою з’ясування можливих взаємозв’язків білкових продуктів цих генів у процесах 

формування целюлозного волокна і запропонувати нові підходи для їх регулювання 

шляхом редагування геному. 

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

Дисертаційна робота виконувалась в рамках бюджетних НДР відділу геноміки та 

молекулярної біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН 

України» «Використання Ґрід для високопропускного скринінгу біологічно 

активних речовин з підвищеною спорідненістю до тубулінів як базової складової 

реалізації програмних засад віртуальної організації CSLabGrid» (№ ДР 

0113U004047, 2011–2013рр.); «Вивчення цитоскелету як критичної мішені для 

розробки нових агробіотехнологій та пошуку біологічно активних речовин за 

допомогою засобів геноміки та біоінформатики» (№ ДР 0110U001224, 2010–2014 

рр.); «Геноміка та клітинна біологія цитоскелету рослин як інструмент для вивчення 

його структури і функцій та розвитку нових біотехнологій» (№ ДР 0115U002084, 

2015–2019 рр.); «Створення молекулярно-генетичних маркерів для диференціації 

різних генотипів рослин на основі вивчення поліморфізму інтронів генів їх 

цитоскелетних білків» (№ ДР 0115U005025, 2017–2019 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – визначити 

можливі взаємодії між генами суперсімейств цитоскелетних білків – α-, β- і γ-

тубулінів та актину, а також целюлозосинтаз льону в процесі синтезу клітинної 

стінки як перспективні мішені для покращення кількості та якості целюлозних 

волокон за допомогою біотехнологічних методів, запропонувавши на основі цих 

даних стратегії редагування геному з метою покращення якості сировини 

(целюлозного волокна) цієї технічної культури. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

1. Визначити гени α-, β- і γ-тубуліну та актинів, а також целюлозосинтаз у 

геномі льону; 

2. Охарактеризувати особливості структурної організації генів α-, β- і γ-

тубуліну та актину, а також целюлозосинтаз льону; 

3.  Описати досліджувані гени (їх білкові продукти) льону до різних 

функціональних ізотипів по аналогії до ізотипів генів цитоскелетних білків та 

целюлозосинтаз у геномі A. thaliana та провести філогенетичний аналіз; 

4. Провести диференційований аналіз рівнів експресії генів α- і β-тубуліну та 

актину у різних підвидах та на різних стадіях росту рослин льону; 

5. Провести диференційований аналіз рівнів експресії різних ізотипів генів 

CesA у різних підвидах та на різних стадіях росту рослин льону; 

6. На основі отриманих генетичних даних та даних по експресії запропонувати 

стратегії редагування геному, які дозволили би поглибити знання про синтез 

целюлози і покращити якість продукції целюлозного волокна льону. 
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Об’єктом дослідження є генетичні механізми, що регулюють механізм 

синтезу целюлози на різних стадіях росту рослини за рахунок модулювання 

експресії різних ізотипів цитоскелетних білків та білків CesA. 

Предмет дослідження – гени суперсімейств тубулінів α, β і γ, актинів та 

целюлозосинтаз льону, особливості та механізми регуляції експресії різних ізотипів 

даних білків у різних підвидах на різних стадіях розвитку рослини. 

Методи дослідження: Пошук генів α-, β-, γ-тубулінів, актину, целюлозосинтаз 

льону і білків, подібних до целюлозосинтаз у геномі льону, множинне вирівнювання 

послідовностей, аналіз екзон-інтронної структури, визначення ступеня 

філогенетичної спорідненості, здійснювали за допомогою біоінформатичних 

методів. Побудова структурних моделей білків цитоскелету та їх аналіз 

здійснювались структурно-біологічними методами. Для аналізу експресії генів 

тубулінів, актину і целолозосинтаз використовувались молекулярно-генетичні 

методи: екстракція та очищення РНК та синтез кДНК, полімеразна ланцюгову 

реакцію в режимі реального часу, аналіз експресії за допомогою методу ΔΔCt. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше описано родини генів α-, 

β-, γ-тубулінів, актину, целюлозосинтаз льону і білків, подібних до целюлозосинтаз і 

віднесено їх до різних функціональних ізотипів. Побудовано структурні моделі 

рослинних тубулінів та проаналізовано центри взаємодії з агентами, що впливають 

на (де-)полімеризацію мікротрубочок. Показано, що варіації довжини інтрону 3 α-

тубуліну, інтронів 1 і 2 β-тубуліну та інтрону 2 актину льону можуть зробити їх 

життєздатними мішенями для дослідження поліморфізмів довжини інтронів різних 

видів Linum за допомогою оцінки поліморфізму довжини їх інтронів (ILP). 

Визначено рівні експресії генів CesA, тубуліну та актину на двох стадіях росту у 

чотирьох сортів культивованого льону, що належать до різних підвидів. Було 

показано, що рівні експресії генів CesA залежать від 1) функціонального підкласу 

продукованого білка, 2) стадії розвитку рослини та 3) підвиду льону, що 

використовується як рослинний матеріал.  

Практичне значення отриманих результатів. Досліджено гени 

суперсімейств цитоскелетних білків – тубулінів і актину, та целюлозосинтаз льону, 

що в подальшому дозволяє дослідити механізми відкладання целюлозних волокон у 

різних підвидах льону за рахунок експресії різних ізотипів білків даних сімейств. 

Для менеджменту біологічних даних, отриманих в результаті структурного 

моделювання, створено базу даних цитоскелених білків CSModDB 

(http://csmoddb.ifbg.org.ua/comodore/), присвячену виключно білкам цитоскелету. 

Розроблено стратегії редагування геному для розкриття ролі та взаємодії між 

членами надродини тубуліну та CesA, які можуть сприяти відкладанню клітинної 

стінки у льону, та покращення кількості та якості целюлозного волокна за 

допомогою біотехнологічних методів. 

Особистий внесок здобувача. Результати, викладені у дисертації, автор 

отримав особисто або за беспосередньої участі у виконанні експериментів. 

Здобувачем спільно з науковим керівником академіком НАН України, д. б. н., проф. 

Я.Б. Блюмом, обрано ідею та тему дослідження, сформульовано основну мету та 

завдання роботи, сплановано експерименти, та проведено обговорення отриманих 
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результатів, а в подальшому – інтерпретовано отримані результати та опубліковано 

ряд наукових публікацій. Здобувачем особисто виконані основні експериментальні 

дослідження та опрацьовані літературні джерела за темою дисертаційної роботи. 

Аналіз експресії було проведено спільно з групою академіка НАН Білорусі              

О. Кільчевського з Інституту генетики і цитології НАН Беларусі (Мінськ). Розробку 

шляхів редагування геномів було опрацьовано спільно з групою доктора D. Breviario 

(Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria IBBA-CNR, Milan, Italy). Автором 

обґрунтовано основні положення та узагальнення дисертаційної роботи. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися і обговорювалися на конференціях: Первая конф-ция молодых ученых 

«Биология растений и биотехнология» с международным участием (Біла Церква, 5-7 

жовтня 2011 р.); 2nd IRB Barcelona PhD Student Symposium 2011 (Барселона, 17-18 

листопада 2011 р.), Int. Moscow Conf. on Computational Mol. Biology» (Москва, РФ, 

21-24 липня 2011 р.); 8th Int. Conf. on the Bioinformatics of Genome Regulation and 

Structure/Systems Biology (BGRS-SB-2012) (Новосибірськ, 25-29 червня 2012 р.); III 

Int. Symposium «Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design 2012» (Львів, 

17-23 вересня 2012 р.); 9th Int. Symposium «Integrative Bioinformatics 2013» - Leibniz 

Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Gatersleben, Germany, 18–20 

березня 2013р.); 79 научно-техн. конференция профессорско-преподавательского 

состава, научных сотрудников и аспирантов (Мінськ, Білорусь, 2-6 лютого 2015р.). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 18 наукових робіт, з яких 11 

статей в українських та зарубіжних наукових фахових виданнях, зокрема, 3 – у 

виданнях Q2, та 7 тез доповідей у збірниках матеріалів всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів експериментальних 

досліджень та їх обговорення, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

списку використаних джерел (238 найменувань) та додатку. Роботу викладено на 

150 сторінках машинописного тексту і проілюстровано 26 рисунками та 13 

таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі (огляді літератури) охарактеризовано льон як джерело 

високоякісних текстильних та композитних волокон. Зроблено огляд геномних 

ресурсів, присвячених льону. Описано сімейства генів цитоскелетних білків рослин 

на прикладі A. thaliana, зокрема родини генів α-, β- і γ-тубулінів, актину та білків, 

асоційованих з мікротрубочками. Окрему увагу приділено родині генів 

целюлозосинтаз та целюлозосинтазоподібних білків льону. Наведено сучасні 

літературні дані про синтез целюлози та відомі дані про роль сімейств генів 

тубулінів і CesA у відкладенні клітинної стінки. Зроблено огляд основних викликів у 

питанні менеджменту біологічних даних, особливо домен-специфічних даних, та 

шляхів їх вирішення. В ході аналізу літератури виокремлено роль сімейства генів 

тубулінів і CesA у відкладенні клітинної стінки. 
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Біоінформатичний пошук та аналіз генів актину льону. Для ідентифікації 

генів тубуліну, актину та целюлозосинтетаз у геномі L. usitatissimum, було виконано 

TBLASTN (Gertz et al., 2006; Altschul et al., 1990), пошук у базах даних 

трансльованих нуклеотидів у базі даних Phytozome, версій 10–13 

(http://www.phytozome.net) (Goodstein et al., 2012). Множинне вирівнювання 

послідовностей передбачених генів L. usitatissimum та тубулінів і актину A. thaliana 

було проведено за допомогою ClustalW (Larkin et al., 2015) та ClustalO 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/) (Madeira et al., 2019). Філогенетичні дерева 

були побудовані з використанням алгоритму приєднання сусідів (Neighbor-Joining) у 

програмі MEGA7 v7.0.26 (Kumar et al. 2016). Пари генів з найвищим рівнем 

ідентичності вважалися паралогами. Філогенетичний аналіз послідовностей генів 

було проведено за допомогою сервера Phylogeny.fr (Dereeper et al., 2008). 

Візуалізація екзон-інтронної структури генів тубуліну та актину була проведена за 

допомогою сервера відображення структури генів Gene Structure Display Server 

(http://gsds.cbi.pku.edu.cn/) (Hu et al. 2015). 

Аналіз експресії. Рослинний матеріал. Для дослідження було обрано чотири 

сорти льону: Блакіт (Білорусь) та Аріан (Франція), що належать до підвиду 

elongatum Vav. et Ell. і використовуються для виробництва високоякісного волокна; 

льону великого насіння Endress Olajlen, subsp. mediterraneum Vav. et Ell.; та льону-

стрибунця, subsp. crepitans Boenn. Рослини льону вирощували використовуючи 

традиційні методи. Поперечні зрізи стебел льону фарбували флороглюцинол-HCl 

(Day et al., 2005). 

qPCR. Полімеразну ланцюгову реакцію в режимі реального часу проводили в 

ПЛР-пробірках або на 96-лунковому планшеті (Thermo Scientific, Велика Британія). 

Реакційна суміш об’ємом 20 мкл містила 10 мкл 2× буфера-Т (S) для ДНК-

полімерази (Primetech, Білорусь), нуклеотиди в концентрації 0,2 мМ для кожного 

нуклеотиду, прямий і зворотний праймери у концентрації 0,2 мкМ, 50-100 нг кДНК, 

0,1 одиниці ДНК-полімерази Tornado (Primetech, Білорусь) та 0,16 мкл 

флуоресцентного барвника Zubr Green 100× (Primetech, Білорусь). Альтернативно 

був використаний набір SYBR® Green JumpStart™ Taq ReadyMix™ (Sigma-Aldrich, 

США). Кожна експериментальна реакція супроводжувалась реакціями контролю 

NRT та NTC. Праймери генів, використані в роботі, наведені у Табл. 1. Гени GAPDH 

та ETIF1 використовувались як еталонні гени (Huis et al., 2010). 

Реакцію ампліфікації проводили за допомогою термоциклера CFX96 та ПЛР у 

реальному часі IQCycler – BioRad, США. Програма ПЛР в режимі реального часу з 

ферментом Tornado була такою: (1) 95,0° – 15:00 хв, (2) 99,0° – 1 с, (3) 58,0° – 10 с, 

(4) 72,0° – 10 с, (5) зчитування пластини, повторіть дії (2) - (5) 44 рази, (6) 95,0° – 

10с, (7) крива плавлення від 65°C до 95°C з кроком 0,1°C. Для набору SYBR® Green 

JumpStart ™ Taq ReadyMix™ (Sigma-Aldrich, США), програма була змінена 

відповідно до інструкції з набору. 
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Для кожної реакції висока специфічність ампліфікації підтверджувалася 

наявністю одного піка на кривій плавлення. Аналіз експресії проводили за 

допомогою методу ΔΔCt (Livak and Schmittgen, 2001). 

 

Таблиця 1 

Опис праймерів, використаних у дослідженні 

Ген ID мішені Продукт гену 
Назва 

праймеру 
Послідовність, 5’→3’ 

LusСesA1  
Lus10018902/ 

Lus10028597  

cellulose 

synthase 1 

BA12F5mod4  
GGAGCAAAAAGTACTCTGACAA

AAG 

BA12R4  CGCTTCTCGAGACTTCTCTG 

LusСesA4  Lus10008226  
cellulose 

synthase 4 

BS58F14  TACGGTTATGATCCACCAGTGTC 

BS58R14  CGCTTCCCTCCCATTTTCTTCTT 

LusСesA7  scaffold464  
cellulose 

synthase 7 

BS19F3  CGGCCAAAGATGGTAA 

BS19R5  GCAGGGCTAGAGGATGGA 

LusСesA6 
Lus10002939/ 

Lus10002940  

cellulose 

synthase 9 

BS13F3  ACGAGCACTTTATGAGCTAT 

BS13R2  GGTTTTGATTCTTCTCTCC 

ACT GR508908  aсtin 
ACT-F  TCCAGGCCGTTCTTTCTCTA  

ACT-R  CTGTAAGGTCACGACCAGCA 

GAPDH CV478202 

glyceraldehyde 

3-phosphate 

dehydrogenase 

GAPDH-F  AGGTTCTTCCCGCTCTCAAT 

GAPDH-R  CCTCCTTGATAGCAGCCTTG 

TUA CA482867 α-tubulin 
TUA-F  ССTGTTGGGAGCTTTACTGC  

TUA-R  AAGGTGTTGAAGGCATCGTC 

ETIF1  GR508906 eEF1a1 
ETF1-F  ССTTGTAGGGCTGAGGGATT 

ETF1-R CTCATCAAGACCACCAGCAA 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Біоінформатичний пошук і аналіз генів тубулінів у геномі льону L. 

usitatissimum. У геномі льону нами ідентифіковано 6 генів (3 паралогічні пари), що, 

найімовірніше, кодують α-тубуліни (Табл. 2), 14 генів β-тубуліну (Табл. 3) і два гени 

γ-тубуліну. Сімейство генів α-тубуліну льону складається з шести генів (Pydiura et 

al., 2018), організованих на геномному рівні, як це зазвичай зустрічається у багатьох 

інших видів рослин, у вигляді екзонів, розділених у консервативних положеннях 

трьома або чотирма інтронами залежно від відповідного класу α-тубуліну (Breviario 

et al. 2013). Відповідно, дві паралогічні пари генів α-тубуліну Lus10013765 – 

Lus10039169 та Lus10020281 – Lus10005705 містять чотири інтрони у положеннях 

37-2, 109-1, 176-0, 345-2, відносно кодону ініціації ATG, як це характерно для 

представників класу II, тоді як третя пара генів Lus10035422 – Lus10031032 містить 

три інтрони в положеннях 31-0, 109-1 та 233-0 відносно кодону ініціації ATG, як це 

характерно для переважної більшості генів α-тубуліну, що належать до класу I. Всі 

інтрони генів α-тубуліну льону мають ідентичні канонічні послідовності GT-AG у 

донор-акцепторних сайтах сплайсингу. Всі кодовані визначеними генами α-тубуліну 

льону білки містять С-кінцевий залишок Tyr (Y-тип), як і більшість ідентифікованих 

рослинних білків TUA. 
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Таблиця 2 

Гени α-тубуліну, ідентифіковані у геномі L. usitatissimum  

з бази даних Phytozome 

 

# Ген. локус 
Пар 

нукл. 

К-сть 

екзонів 

К-

ість 

а.з. 

Пеп./Ген. 

ідентичн., 

% 

Ізотип 

A. 

thaliana 

Ідентичність 

до A. 

thaliana, % 

 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

1 Lus10035422 1995 4 450 
100 / 

93.83 

α2, α4 

α6 

96.44 

96.22 

2 Lus10031032 2010 4 450 
α2, α4 

α6 

96.44 

96.22 

3 Lus10013765 2107 5 450 100 / 

90.90 
α3, α5 97.11 

4 Lus10039169 2110 5 450 

5 Lus10020281 2027 5 451 99.78 / 

93.06 
α1 92.00 

6 Lus10005705 2049 5 451 
Примітка: ідентичність між паралогічними генами – стовпець 5; відповідний 

гомологічний ізотип α-тубуліну A. thaliana – стовпець 6; відсоток ідентичності 

передбачуваного пептидного продукту гена льону з відповідним ізотипом α-тубуліну A. 

thaliana – стовпець 7. 

 

Ідентифікація генів β-тубуліну L. usitatissimum. У базі даних Phytozome v13 

нами ідентифіковано 13 генів β-тубуліну льону (Табл. 3). Серед 13 генів β-тубуліну, 

знайдених у даних Phytozome v13, можна виділити 7 різних ізотипів, 6 з яких 

кодуються парою паралогічних генів та один ген-одиночку. У той же час в 

UniProtKB (http://www.uniprot.org/) 14-ть послідовностей β-тубуліну льону вже були 

анотовані раніше (Gavazziet al., 2017), які належать до 7 різних ізотипів відповідно 

до (Wang, 2012). Отже, отже нами була проаналізована відповідність між 

амінокислотними послідовностями білків з цих двох джерел даних (Табл. 3, стовпці 

1, 6 та 7) з наступним філогенетичним порівнянням ізотипів L. usitatissimum з 

ізотипами A. thaliana (Табл. 3, стовпці 8, 9; Рис. 1). Показано, що пептиди 

Lus10017217 та Lus10021094 гомологічні ізотипам β1- і β5-тубулінів A. thaliana, тоді 

як Lus10040712 та Lus10016448 гомологічні ізотипам β2- і β3-тубуліну A. thaliana, 

які ідентичні β7 і майже ідентичні ізотипу тубуліну β7. Подібним чином 

Lus10038458 та Lus10023348 гомологічні ізотипам β4- та β9-тубулінів A. thaliana та 

Lus10036069, а Lus10026813 – ізотипу β6-тубуліну A. thaliana. Більше того, 

Lus10039231 та Lus10027476 є гомологічними ізотипу β8-тубуліну A. thaliana, тоді 

як послідовності льону Lus10035497, Lus10002000, Lus10008528 утворюють окрему 

кладу. Ідентичність амінокислотної послідовності гомологічних ізотипів L. 

usitatissimum та A. thaliana представлена в Табл. 3, стовпці 8, 9. 
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Рис. 1. Філогенетичне порівняння 

послідовностей пептидного продукту 6 генів α-

тубуліну, 13 генів β-тубуліну та 1 гена γ-тубуліну, 

ідентифіковані у геномі L. usitatissimum (●), з 

анотованими генами тубуліну A. thaliana (○). 

 

 

Кожен з ідентифікованих генів β-тубуліну льону містить три екзони (Табл. 3, 

стовпець 3; Рис. 2). Всі інтрони генів β-тубуліну льону демонструють консенсусні 

конвенційні послідовності GT-AG у донор-акцепторних сайтах сплайсингу. 

Послідовності амінокислот, кодовані екзоном 2 довжиною 270 п.н., усіх 

аналізованих генів β-тубуліну льону повністю консервативні. Є два варіанти 

довжини екзона 1 (394 і 400 п.н.), але відносно екзона 2 позиції обох цих інтронів β-

тубуліну виявилися консервативними – 131-1 і 221-1, а відносно кодону ініціації 

ATG такими ж, як це відомо для Daucus carota, A. thaliana, Lupinus albus, Glycine 

max, Physcomitrella patens, Pisum sativum та Gossypium hirsutum (Perumal, 2005). 

Незважаючи на високий рівень ідентичності послідовностей, що кодують β-тубулін 

L. usitatissimum та A. thaliana (Табл. 3, стовпці 8, 9), немає значної подібності між 

інтронами гомологічних генів. 
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Таблиця 3 

Гени β-тубуліну, виявлені у геномі L. usitatissimum з бази даних Phytozome 

# Ген. локус 
Пар 

нукл. 

К-сть 

екзон

ів 

К-

сть 

а.з. 

Пеп./Ген. 

ідент., % 

Gavazzi, 

2017 

Пеп. 

ідентич

ність до 

-6-, % 

Ізотип 

A. tha-

liana 

Ідент. 

до A. 

thaliana, 

% 

 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- 

1 Lus10039231 2280 3 449 100.00 / 

93.62 

TUB_1a, 

TUB_1b 
100.00 

β7 

β8 

96.96 

96.65 2 Lus10027476 2287 3 449 

3 Lus10035497 1647 3 449 99.78 / 

98.11 

TUB_2a 99.78 β6 91.44 

4 Lus10002000 1642 3 449 TUB_2b 100.00 β6 91.87 

5 Lus10008528 2178 3 448 - TUB_5 100.00 β6 93.02 

6 Lus10017217 2423 
3 

445 
99.78 / 

93.30 

TUB_3a, 

TUB_3b 

99.55 
β1 

β5 

95.49 

94.36 

7 Lus10021094 2399 
3 

445 99.78 
β1 

β5 

95.71 

94.58 

8 Lus10038458 2136 3 442 100.00 / 

89.74 

TUB_4a, 

TUB_4b 
100.00 

β4 

β9 

95.02 

94.34 9 Lus10023348 2343 3 442 

10 Lus10036069 1789 3 446 99.55 / 

93.88 

TUB_6a 100.00 β6 96.64 

11 Lus10026813 1793 3 448 TUB_6b 100.00 β6 96.21 

12 Lus10040712 1549 
3 

450 
99.56 / 

95.09 

TUB_7a 

TUB7c 

100.00 

99.33 

β2, β3 

β7 

97.77 

97.20 

13 Lus10016448 1553 
3 

450 
TUB_7b 

TUB7c 

99.78 

99.33 

β2, β3 

β7 

97.55 

97.20 

* ідентичність між паралогічними генами – стовпець 5; відповідний ізотип β-тубуліну 

за (Gavazzi et al., 2017) – стовпець 6, а відсоток ідентичності пептидних послідовностей – 

стовпець 7; відповідний гомологічний ізотип β-тубуліну A. thaliana – стовпець 8; відсоток 

ідентичності передбачуваного пептидного продукту гена льону з відповідним ізотипом β-

тубуліну A. thaliana – стовпець 9. 

 

 
Рис. 2. Екзон-інтронна структура генів α-, β- та γ-тубуліну, виявлених у геномі 

L. usitatissimum. Класи тубуліну та підкласи α- та β-тубуліну позначені праворуч. 

Підкласи β-тубуліну взяті з (Gavazzi et al., 2017). 
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Варіативність інтронів β-тубуліну. Виходячи з довжини генетичних 

послідовностей, гени β-тубуліну льону можна розділити на дві групи: (a) 

Lus10035497, Lus10002000, Lus10036069, Lus10026813, Lus10040712, та Lus10016448 

з довжинами між 1549–1793 п.н.; та (b) Lus10039231, Lus10027476, Lus10017217, 

Lus10021094, Lus10038458, Lus10023348 та Lus10008528 з довжинами 2136–2423 

п.н. (Рис. 2). Хоча всі гени β-тубуліну льону містять три інтрони, саме різниця в їх 

довжині пояснює зміни у довжині повної послідовності генів. Дійсно, обидва 

інтрони групи (b) довші, ніж групи (a). Наприклад, довжина інтронів 1 і 2 у 

Lus10039231 становить 399 і 531 п.н. проти 109 і 188 п.н. у Lus10035497. Більше 

того, інтрони різних ізотипів β-тубуліну льону мають низьку, випадкову, подібність 

послідовностей. Така різниця в довжині та складі інтронів між двома групами генів 

β-тубуліну льону може зумовлювати диференціацію даних ізотипів за профілем 

експресії (Chorev and Carmel, 2012; Jo, 2015). 

Взагалі, так само, як і у випадку α-тубуліну, 14 локусів генів β-тубуліну є 

попарно дуже гомологічними, і їх можна поєднати у сім різних пар генів-паралогів 

за двома винятками: LusTub5, який є синглетом, і триплет LusTub 7a, b і c. У даних 

послідовностях генів β-тубуліну є по два інтрони у консервативних положеннях 131-

1 та 221-1 відносно кодону ініціації ATG. Завдяки консервативним заміщенням 

нуклеотидів між продубльованими генами 14 генів β-тубуліну продукують лише 10 

різних білків довжиною від 442 до 450 амінокислот із загальною ідентичністю 

послідовності 85,8%. 

Більша частина варіабельності, виявленої в амінокислотних послідовностях β-

тубулінів, була зосереджена у невпорядкованому варіабельному С-кінцевому хвості 

(C-terminal tail, CTT) – а.з. 431-450. Поза цим доменом, у 45 з 430 позицій 

амінокислотних залишків були знайдені додаткові варіабельні позиції, більшість з 

яких згруповано в N-кінцевому домені, зокрема в межах N-петлі, між а.з. 33 і 44. У 

цій області LusTub2 і LusTub3 мають два додаткові а.з. так само, як це виявлено у 

більшості представників класу III у інших видів рослин. Роль такої мінливості 

довжини N-петлі була досліджена дуже слабо, і її внесок у особливості формування 

гетеродимера та його властивості, заслуговує детальних досліджень. Дійсно, згідно з 

моделлю структури димеру тубуліну (Nogales et al., 1998), N-петля взаємодіє з M-

петлями сусідніх латерально розташованих субодиниць. Нещодавні дослідження за 

допомогою моделювання за гомологією з використанням моделі 1JFF β-тубуліну 

Bos taurus, засвідчили, що додаткові амінокислотні залишки в цій області β-тубуліну 

сприяють вищій стабільності мікротрубочок (Selvaa Kumar et al., 2015). 

Ідентифікація генів γ-тубуліну. У геномі льону було виявлено три локуси, 

гомологічні до γ-тубуліну: Lus10007851 – 470 амінокислотних залишків, 

Lus10010985 – 58 а.з. та Lus10010986 – 429 а.з. Lus10010985 насправді відповідає 

першому екзону гена Lus10010986. Амінокислотна послідовність пептиду, 

кодованого локусом Lus10010986, на 100% ідентична відповідній частині локусу 

Lus10007851. Однак їх послідовності ДНК ідентичні лише на 94,83% через наявність 

делеції у 14 п.н., вставки у 2 п.н. та множинних SNP. Амінокислотна послідовність 

пептиду, кодованого локусом Lus10010985, містить 3 SAP в порівнянні з 

Lus10007851. Наразі, лише локус Lus10007851 слід розглядати як дійсний 
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функціональний ген γ-тубуліну льону. Ідентичність послідовності пептидного 

продукту Lus10007851 та ізотипів A. thaliana γ1 та γ2 складає 94,26% та 92,98%, 

відповідно (Табл. 4, стовпці 5, 6). У гена Lus10007851 інтрони знаходяться в 

позиціях 43-0, 110-0, 147-1, 281-0, 299-0, 334-0, 359-0, 374-0, 417-0 та 452-0 відносно 

кодону ініціації ATG. Це збігається з положенням інтронів генів γ-тубуліну у A. 

thaliana, Physcomitrella patens, Haplomitrium mnioides та L. albus (Perumal, 2005). Всі 

інтрони генів γ-тубуліну льону мають ідентичні канонічні послідовності GT-AG у 

донор-акцепторних сайтах сплайсингу. 

Таблиця 4 

Гени γ-тубуліну, ідентифіковані у геномі L. usitatissimum з бази даних Phytozome 

# 

 
Ген. локус Пар нукл. 

К-сть 

екзонів 

К-ість 

а.з. 

Ізотип  

A. thaliana 

Ідентичн.  

A. thaliana, % 

 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 

1 Lus10007851 2447 11 470 
γ1 

γ2 

94.26 

92.98 

2 Lus10010985-6 2482 11 487? - - 
* відсоток ідентичності передбачуваного пептидного продукту гена льону з відповідним 

ізотипом γ-тубуліну A. thaliana – стовпці 5, 6. 

 

Ідентифікація генів актину. Нами було проаналізовано білкові послідовності 

15-ти передбачених білкових послідовностей, які кодуються 15 ідентифікованими 

генами актину льону та один додатковий варіант Lus10004956. Вирівнювання 

послідовностей повних нуклеотидних послідовностей генів актину, де зберігається 

типова екзон-інтронна структура, свідчить про те, що всі інтрони всіх цих генів 

мають консенсусні конвенційні послідовності GT-AG у донор-акцепторних сайтах 

сплайсингу, крім інтрону 2 локусів Lus10005163 та Lus10001694, де спостерігається 

звичайний варіант сплайсинг послідовностей – GC-AG. 

Через високий рівень ідентичності білкових послідовностей актину для того, 

щоб диференціювати відібрані гени, були взяті повнорозмірні генетичні 

послідовності 14 з 15 ідентифікованих локусів актину. Локус Lus10001693 було 

відкинуто. Отже, 14 послідовоностей були вирівняні разом з 10 анотованими генами 

актину A. thaliana для побудови філогенетичного дерева. Філогенетичний аналіз 

об’єднує 15 ідентифікованих генів актину льону у 7 пар генів-паралогів (Рис. 3). 

Пошук генів целюлозосинтаз у геномі льону. Пошук подібності у геномі льону 

привів до виявлення 32 локусів кандидатів на роль генів целюлозосинтаз (Табл. 5). 

Загальновідомо, що геноми рослин містять як гени целюлозосинтаз, так і гени, що 

кодують білки, подібні до целюлозосинтаз, відповідальні за синтез різних β-

глюканів (Richmond et al. 2000; Hazen et al. 2002; Fincher 2009). Аналіз отриманих 

даних дозволив розділити ідентифіковані гени на дві групи за кількістю екзонів. 

Перша група охоплювала послідовності з 11–14 екзонами, а друга група – з 2–5 

екзонами. У рослин гени целюлозосинтаз мають більш складну екзон-інтронну 

структуру порівняно з генами целюлозосинтазо-подібних білків, що необхідно для 

диференціальної регуляції експресії генів целюлозосинтаз (Richmond et al. 2000). 

Наприклад, ген А. thaliana CesA1, який відповідає локусу AT4G32410, містить 14 
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екзонів, тоді як ген CslD3, що відповідає локусу AT3G03050, що кодує 

целюлозосинтазо-подібний білок, містить лише чотири екзони. Виходячи з цього, 

можна припустити, що ідентифіковані гени льону, які містять 11–14 екзонів – це 

гени целюлозосинтаз, а решта генів з 4–5 екзонами – гени целюлозосинтазо-

подібних білків. В результаті, серед 32 послідовностей, ідентифікованих у геномі 

льону, послідовності Lus10018902, Lus10028597, Lus10007538, Lus10012198, 

Lus10039607, Lus100082256, Lus10006161, Lus0041063, Lus10002939, Lus10002940, 

Lus10003526, Lus10022449, scaffold57, scaffold464, Lus10029245, і Lus10007296 було 

обрано як найбільш вірогідні гени, що кодують целюлозосинтази льону. 

 

 
Рис. 3. Філогенетичне порівняння генетичних послідовностей генів актину, 

ідентифікованих у геномі L. usitatissimum (▲), з генами актину A. thaliana (Δ). 

 

Філогенетичний аналіз генів-кандидатів целюлозосинтаз льону При спробі 

розподілити гени целюлозосинтаз на класи певні труднощі можуть виникнути навіть 

у межах одного виду. Вони спричинені тим, що гени целюлозосинтаз льону класів 

CesA6, CesA9 та CesA10 філогенетично наближені до відповідних генів класів 

CesA5, CesA2 та CesA1 (Рис. 4.2), що може бути пояснено двома останніми подіями 

дуплікації геному у рослин, зокрема, у льону (Sveinsson et al., 2014). З цієї причини 

також неможливо розрізнити гени целюлозосинтаз типів CesA2, CesA5, CesA6 та 

CesA9 у роду Populus, філогенетично найбільш тісно спорідненого з родом Linum, 

серед видів, для яких нуклеотидна послідовність геному вже визначена. Наразі ці 

гени входять до однієї групи CesA6X (Kumar et al. 2009). Тому, коли гени 

целюлозосинтаз льону відносяться до того чи іншого класу за їх схожістю з 
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відповідними генами Populus, гени льону, подібні до генів, що належать до 

розглянутої вище групи, також позначаються як CesA6X (Mokshina et al. 2014). 

Проте, насправді, ця група охоплює гени целюлозосинтаз кількох класів, а саме 

CesA2, CesA5, CesA6 та CesA9. Нами проведено філогенетичний аналіз продуктів 

генів целюлозосинтаз видів, генетично споріднених з льоном, а саме: P. tomentosa 

(вісім генів), P. tremula/tremuloides (11 генів), Eucalyptus grandis (десять генів), 

Gossypium hirsutum (12 генів), Brassica napus (11 генів) та A. thaliana (11 генів) (Рис. 

4). Для філогенетичного аналізу в цілому було використано 63 гени целюлозосинтаз. 

 

Таблиця 5 

Дані про послідовностях генів-кандидатів на роль целюлозосинтаз і білків, 

подібних до целюлозосинтаз льону і A. thaliana (AT) 

Ген. локус 
Сімей-

ство 

К-сть 

екзонів 

Пар 

нукл. 

К-сть 

а.з. 
Ген. локус 

Сімей-

ство 

К-сть 

екзонів 

Пар 

нукл. 

К-сть 

а.з. 

AT4G32410 CesA 14 6046 1081 AT3G03050 CslD3 4 4847 1145 

Lus10018902 CesA 13 5088 1079 Lus10001619 CslD 4 3431 1069 

Lus10028597 CesA 13 5153 1079 Lus10002134 CslD 4 3572 1060 

Lus10007538 CesA 14 5836 1092 Lus10009248 CslD 3 3809 1095 

Lus10012198 CesA 14 5804 1094 Lus10010024 CslD 3 4339 1167 

Lus10039607 CesA 13 4944 1069 Lus10012119 CslD 5 4667 1065 

Lus10008225-6 CesA 10 3796 987 Lus10013851 CslD 3 4052 1128 

Lus10006161 CesA 14 5118 1074 Lus10022982 CslD 3 3587 1127 

Lus10041063 CesA 14 5329 1096 Lus10026609 CslD 4 3392 1031 

Lus10002939 CesA 13 4844 1097 Lus10026610 CslD 4 3532 1056 

Lus10002940 CesA 11 5513 906 Lus10030453 CslD 2 2717 869 

Lus10003526 CesA 13 4855 1097 Lus10026568 CslD 3 3589 1135 

Lus10022449 CesA 11 4616 1035 Lus10000755 CslD 4 3296 991 

scaffold57 CesA 14 4015 978 Lus10011736 CslD 4 3164 949 

scaffold464 CesA 13 3393 959 Lus10038008 CslD 3 3752 1064 

Lus10029245 CesA 11 3867 988 Lus10025046 CslD 3 4137 1073 

Lus10007296 CesA 11 3867 988 Lus10030455 CslD 3 3303 953 

 

Віднесення генів целюлозосинтаз льону до певних типів целюлозосинтаз. 

Гени-кандидати целюлозосинтаз, відібрані на основі попереднього філогенетичного 

аналізу, були класифіковані шляхом їх групування з відповідними ортологами з 

інших видів рослин. Конкретні типи кандидатів генів целюлозосинтаз льону та їх 

формальні назви наведені в Табл. 6. Ідентифіковано 16 генів целюлозосинтаз льону з 

32 генів-кандидатів. За результатами філогенетичного аналізу визначено шість груп, 

що охоплюють целюлозосинтази різних класів, а саме CesA1/10, CesA3, CesA4, 

CesA5/6/2/9, CesA7 та CesA8. На жаль, паралогічні послідовності, що належать до 

класів CesA1/10 та CesA5/6/2/9, характеризуються вищим рівнем подібності і їх 

неможливо розрізнити за допомогою методів in silico. Гени, що входять до кластерів 

CesA1/10 і CesA5/6/2/9, пов’язані з утворенням первинної клітинної стінки, тоді як 

гени, що відповідають за біосинтез целюлози вторинної клітинної стінки, 

утворюють окремі від них клади – CesA4, CesA7 і CesA8. Аналіз 16 відібраних генів-

кандидатів целюлозосинтаз льону показав, що існує принаймні 12 різних варіантів 

генів целюлозосинтаз, що представляють усі шість класів. Виявлені нами варіанти 

генів целюлозосинтаз належать до всіх десяти відомих класів генів CesA. 
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Рис. 4. Філогенетичне дерево генів 

целюлозосинтаз льону і генів 

целюлозосинтаз, генетично близьких до 

Linum usitatissimum видів, З генів 

кандидатів целюлозосинтаз льону два гени 

гомологічни послідовностям групи 

CesA1,10, чотири – генам CesA3, два гени 

гомологічни CesA8, один – CesA4, сім – 

послідовностям групи CesA2,5,6,9, два – 

CesA7. 
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Таблиця 6 

Передбачені послідовності генів целюлозосинтаз льону 

Ген, локус К-ість а.з. Клас CesA 
Клас CesA, згідно 

Mokshina et al., 2014 

Lus10018902 1079 CesA1/10_A LusCESA1-A 

Lus10028597 1079 CesA1/10_B LusCESA1-B 

Lus10007538 1092 CesA3_1-1 LusCESA3-B 

Lus10012198 1094 CesA3_1-2 LusCESA3-C 

Lus10039607 1069 CesA3-2 LusCESA3-A 

Lus10008225-6 987 CesA4 LusCESA4 

Lus10006161 1074 CesA5/6/2/9_A LusCESA6-A 

Lus10041063 1096 CesA5/6/2/9_B LusCESA6-B 

Lus10002939 1097 CesA5/6/2/9_C-2 LusCESA6-D 

Lus10002940 906 CesA5/6/2/9_C-3 LusCESA6-E 

Lus10003526 1097 CesA5/6/2/9_C-1 LusCESA6-С 

Lus10022449 1035 CesA5/6/2/9_D LusCESA6-F 

scaffold57 978 CesA7_1 LusCESA7-A 

scaffold464 959 CesA7_2 LusCESA7-B 

Lus10029245 988 CesA8_1-1 LusCESA8-B 

Lus10007296 988 CesA8_1-2 LusCESA8-A 

 

Аналіз експресії генів целюлозосинтаз льону. Для цього дослідження були 

використані чотири різновиди льону, які відрізняються за якістю волокна. Аналіз 

зображень, отриманих за допомогою світлової (Рис. 5) та електронної мікроскопії 

(Рис. 6), свідчить про відмінності структури первинної флоеми та діаметру 

елементарних волокон між цими зразками. У волокнистих стеблах (сорти Blakit та 

Ariane) більшість елементарних фібрил мають діаметр 10-14 мкм, у льону-стрибунця 

(dehiscent) – 23–25 мкм, у стеблах великого насіннєвого льону (Endress Olajlen), 

домінують дві групи елементарних волокон: діаметром 17-20 мкм і діаметром 27-30 

мкм (Titok et al., 2010), що може свідчити про відмінності в їх біогенезі. 

Нами була проведена оцінка рівнів експресії генів CesA та генів актину та α-

тубуліну (TUA) у стеблах льону на двох різних стадіях росту, а саме у проростках та 

при швидкому рості за допомогою RT-qPCR. Рівні експресії генів LusСesA1, 

LusСesA4, LusСesA7, LusСesA6, актину та TUA, виявлені у всіх чотирьох різновидах 

на обох стадіях, значно варіювали (Рис. 7 А, В). Загалом, рівні експресії генів CesA 

були нижчими порівняно з контролем, тоді як експресія генів актину та тубуліну 

була сильнішою – приблизно на рівні еталонних генів. 

Рівні експресії генів целюлозосинтаз LusCesA4, LusCesA7 та LusCesA1 були 

набагато вищими, ніж гена LusCesA6 у всіх досліджуваних зразках. Зокрема, рівні 

експресії LusCesA4 та LusCesA7 у стеблах були на три порядки вищими (Рис. 7 А), а 

у проростках у 13,3–45,8 рази вищими (Рис. 7 А), ніж рівні експресії LusCesA6. Рівні 

експресії LusCesA1 були на два порядки вищими у проростках та у 38,7–194,3 рази 

вищими у стеблах льону порівняно з LusCesA6. Отже, LusCesA6 виявляється 

найменш експресованим геном целюлозосинтаз в проростках і стеблах. 
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Рис. 5. Поперечні зрізи стебел льону: Blakit – A, Ariane – B, Endress Olajlen – C, 

льон-стрибунець, dehiscent – D; bf – луб’яне волокно (флоема), xl – ксилема. 

Збільшення – ×300. 

 

 
Рис. 6. Поперечні зрізи лляного волокна, отримані за допомогою 

низьковакуумної SEM з детектором зворотного розсіювання електронів, провідні 

покриття не наносились: Blakit – A, Ariane – B, Endress Olajlen – C, льон-стрибунець, 

dehiscent – D. Збільшення – ×200, біла смужка – 100 мкм. 
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Загалом, гени LusCesA4 та LusCesA7 були сильно експресовані на обох стадіях 

(Рис. 7 А, В). Ці результати узгоджуються з отриманими раніше даними, коли 

спостерігались високі рівні експресії цих генів у верхній і середній частинах пагону 

(Mokshina et al., 2014). Високий рівень експресії CesA-генів, що відповідають за 

відкладення вторинних клітинних стінок, також був виявлений у базальній частині 

проростків льону (Zhang and Deyholos, 2016). Однак було досить несподівано 

виявити відносно невелику кількість транскриптів LusСesA1 та LusСesA6 у стеблах 

на стадії швидкого росту (Рис. 7 В), оскільки кілька авторів повідомляли про високі 

рівні їх експресії на цій стадії (Mokshina et al., 2014; Chantreau et al., 2015). 

 

  
А В 

Рис. 7. Рівні експресії генів CesA, актину та α-тубуліну у проростках (А) та 

стеблах (В) 4-х сортів льону. Низ і верх рамки – це нижній і верхній квартилі, смуга 

біля середини рамки є медіаною. Верхня риска - min(max(x), Q_3+1.5*IQR; нижня 

риска - max(min(x), Q_1–1.5*IQR, де IQR=Q_3–Q_1, довжина рамки. 

 

Нами виявлено, що напрямок зміни рівнів експресії генів CesA між 

досліджуваними стадіями залежить від функціонального підкласу продукованої 

целюлозосинтази. Гени, пов’язані із вторинною клітинною стінкою – CesA4 та 

CesA7, - були експресовані у 4,6-14,2 рази більше у стеблах, ніж у проростках, у всіх 

досліджуваних зразках (Рис. 5). Раніше було показано, що ці гени мають подібні 

профілі експресії у флоемних волокнах і в ксилемі (Mokshina et al., 2014). Отже, 

посилення їх експресії може відображати активацію біосинтезу целюлози в цих двох 

тканинах. Навпаки, рівні експресії целюлозосинтаз, пов’язаних з PCW CesA1 та 

CesA6, за винятком CesA1 у льоні-стрибунці, були у 4,3-10,7 разів нижчими у 

стеблах на стадії швидкого росту, ніж у гіпокотилях проростків. Функціональний 

аналіз CesA1 та CesA6 вказує на їх вирішальне значення у формуванні стебла: 

відсутність їх функції призводить до глобальної дезорганізації як ксилеми, так і 

флоеми (Chantreau et al., 2015). Наші результати дозволяють припустити, що 

функціональна важливість цих генів може знизитися на більш пізніх стадіях або, 

менш вірогідно, що вони можуть бути замінені паралогічними генами. 

Нарешті, нами було порівняно експресію генів CesA на двох однакових стадіях 

розвитку між різними підвидами льону (Рис. 8). Підвиди elongatum та mediterraneum 

продемонстрували подібні зміни в експресії досліджуваних генів між двома 
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стадіями. Зміни в льоні-стрибунці, підвид crepitans були подібні до інших підвидів, 

за винятком гена CesA1, який мав менші зміни. Дійсно, рівні експресії гена CesA1 

зменшувались у підвидах elongatum та mediterraneum у 5,2-10,7 рази протягом 

онтогенезу, а в dehiscent експресія цього гена не змінювалась (Рис. 8). Як підсумок, 

було показано, що рівні експресії генів CesA змінюються між стадіями розвитку 

льону в залежності від групи і пов’язані з формуванням первинної і вторинної 

клітинної стінки. Нами не виявлено статистично значущих відмінностей між 

сортами при порівнянні рівнів експресії (dCt) генів CesA окремо в проростках та 

стеблах (Рис. 7). Однак, різниця в рівні експресії гена CesA1 була виявлена, коли 

порівнювали зміни експресії (ddCt) між двома стадіями розвитку (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Експресія генів CesA, актину та α-тубуліну у стеблі по відношенню до їх 

експресії у проростках (порівняння дельта-дельта Ct); риски показують стандартне 

відхилення середнього значення ddCt. 

 

Виміряна рівні експресії пулу генів α-тубуліну та актину була приблизно на 

одному рівні у всіх досліджуваних зразках, що може означати або фактичну 

відсутність таких змін, або через те, що рівні експресії окремих генів нами не 

вимірювались. Перша можливість відповідає тому факту, що гени актину та 

тубуліну часто використовуються для нормалізації результатів експресії (Gonzaìlez 

Verdejo et al., 2008). Однак, є і ряд фактів, які підтверджують другу можливість. Так, 

було показано, що експресія окремих генів актину нестабільна на різних стадіях 

розвитку рослин (Guenin et al., 2009). Подібна картина була зареєстрована і для генів 

тубуліну: експресія генів тубуліну нестабільна при абіотичному стресі та при 

розвитку у Lolium perenne (Martin et al., 2008). Результатами досліджень, в яких 

визначали гени кандидати на роль референтних для qPCR у льону вказують 

нестабільність експресії генів актину та тубуліну (Huis et al., 2010). Враховуючи той 

факт, що у геномі льону є гени тубуліну та актину представлені достатньо великими 

родинами (Bayer et al., 2014), було б важливо вивчити експресію окремих генів 

ізотипів актину та тубуліну в паростках льону на різних стадіях розвитку. 

Стратегії редагування геному для з’ясування ролі та взаємодії між членами 

надродини тубуліну та CesA, залученими до відкладення клітинної стінки у 

льону. У той час, як сімейства і тубулінів, і CesA характеризуються чітко 

визначеними клітинними функціями, котрі полягають, відповідно, у підтримці росту 
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і біосинтезі клітинної стінки шляхом утворення різних масивів кортикальних 

міротрубочок та целюлозосинтазних розеток, що синтезують мікроволокна 

целюлози, роль різних членів кожної родини білків у наданні різних структурних та 

динамічних особливостей даним синтетичним комплексам залишається в значній 

мірі неясною. Найголовніше, це те, що особливості взаємодії між мікротрубочками 

та целюлозосинтетазним комплексом, опосередковані, ймовірно, додатковими 

білками (MAPами), в основному також не визначені. Вирішення цієї задачі є 

непростим завданням через наявність декількох генів та можливу функціональну 

надмірність кодованих ними продуктів. Але нещодавно розроблені підходи до 

редагування геномів дозволяють виявити роль окремих регуляторних та кодуючих 

послідовностей, сайтів посттрансляційних модифікацій та потенційних сайтів білок-

білкових взаємодій. У цьому відношенні льон надає майже унікальну можливість 

завдяки тому, що є модельним об’єктом, геном якого в значній мірі розшифрований, 

та одночасно рослиною, що має важливе значення для практичного використання. 

Дотепер відомий один єдиний приклад успішного редагування геному льону, 

який стосується використання одноланцюгових олігодезоксинуклеотидів та системи 

CRISPR/Cas9 для створення стійких до гліфосату рослин, отриманих шляхом 

репарації на основі гомології (HDR) двох дуже гомологічних локусів 

enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) (Sauer et al., 2016). Регенеровані 

рослини були фертильними, і відредаговані алелі EPSPS могли передаватися 

наступному поколінню за прогнозованим менделівським розподілом. Частота 

відредагованих алелів EPSPS була досить низькою для обох локусів, але можуть 

бути розроблені шляхи її поліпшення (Yang et al., 2013). Для підвищення 

ефективності HDR для точного редагування геному нещодавно значного успіху було 

досягнуто за допомогою гомологічної рекомбінації, опосередкованої використанням 

двох синтетичних однонаправляючих РНК (sgRNA) (Sun et al., 2016; Svitashev et al., 

2015). Альтернативно більш високі частоти відредагованих алелей також можна 

отримати шляхом редагування нуклеотидних залишків, коли мутовані форми Cas9 

або Cas12 (спершу Cpf1) зливаються з нуклеотидною дезаміназою, що призводить 

до перетворення нуклеотидів з подальшим заміщенням відповідних одиничних 

амінокислот, які можуть впливати на зв’язування білків, посттрансляційні 

модифікації та активність (Lu and Zhu, 2017; Wolter and Puchta, 2018). 

Усі ці можливості можуть бути застосовані для різних сімейств генів льону, 

таких як тубуліни та CesA, що характеризуються наявністю майже однакових копій 

дубльованих локусів (онологів), оскільки серед різних членів сімейства зберігається 

високий рівень гомології послідовностей. Мультиплексна здатність системи 

CRISPR-Cas9 редагувати високогомологічні цільові послідовності була додатково 

продемонстрована у пшениці шляхом нокауту трьох надлишкових генів MLO з 

метою отримання стійкої до борошнистої роси лінії (Wang et al., 2014). Подібним 

чином було редаговано три копії гена FAD2 гексаплоїдного рижію (Morineau et al., 

2016; Jiang et al., 2016). Поліплоїдія, здається, не є стримуючим фактором, що 

показано як для тетраплоїдної твердої, так і для гексаплоїдної м’якої пшениці, 

відредагованих за допомогою CRISPR-Cas9 (Wang et al., 2014; Shan et al., 2013; 

Zhang et al., 2016). Навпаки, порівняння одиночних та подвійних мутантів може 
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сприяти вивченню ефектів дозування генів. З огляду на всі ці докази очікується, що 

націлювання методу одночасно на декілька генів може дати можливість краще 

зрозуміти роль кожного гена в сімействі та в контексті складних мереж їх взаємодій. 

Подальший революційний внесок у вивчення питання функціональної 

надмірності великих родин генів може бути зроблений завдяки ідентифікації нового 

ефектора класу 2 – Cas13, який діє виключно на одноланцюгову РНК, відкриваючи, 

таким чином, величезну різноманітність застосувань у різних сферах регуляції 

експресії генів (Abudayyeh et al., 2017; Wolter and Puchta, 2018). Важливою 

характеристикою цієї системи, яка робить її особливо придатною для розв’язування 

проблеми присутності множинних ізотипів тубулінів, є те, що вона також ефективна 

для некодуючих РНК, таких, як ті, що можуть походити з інтронів, і за допомогою 

неї можна зробити нокдаун специфічної РНК у тканині, що представляє інтерес, 

якщо буде націлена на тканиноспецифічний промотор (Wolter and Puchta, 2018). 

Отже, подібний підхід є багатообіцяючим для розкрити як регуляторної ролі 

інтронів у експресії тубуліну, особливо тих, які присутні в 5’-нетрансльовані області 

мРНК тубуліну, так і ключової ролі, яку можуть мати деякі промотори в підтримці 

експресії тканиноспецифічних генів тубуліну, котрі, можливо, недостатньо замінні 

будь-якими іншими ізотипами тубуліну. 

У більш загальних рисах, вибір більш зручної стратегії редагування геному, яка 

може базуватися на мегануклеазі (Smith et al., 2006), ендонуклеазах цинкових 

пальців (ZFN) (Kim, 1996), транскрипційно-активаторних ефекторних нуклеаз 

(TALEN) (Christian et al., 2010), або системи CRISPR-Cas, (Zhu et al., 2018), для 

отримання мутантів різних представників сімейства генів, слід ретельно 

враховувати наступні різні фактори: наявність метильованих генів (Lund et al., 

1995); нецільові ефекти (частіше виникають у сімействі генів, якщо мутагенез, 

орієнтований на олігонуклеотиди, не був достатньо ретельно розроблений); 

наявність по сусідству послідовності мотиву протоспейсеру (PAM) або потреба у 

більш високій специфічності мішені, як правило, відображається у довшій 

послідовності ДНК (Malzahn et al., 2017). Системи CRISPR-Cas, які покладаються на 

синтетичні однонаправляючі РНК (sgRNA) для націлювання на конкретний 

геномний домен, як правило, є кращими в порівнянні з трьома іншими системами, 

що керуються білком, але різні інструментальні особливості можна знайти в 

численних типах і підтипах, що визначають клас 1 та клас 2, як вони фактично 

класифікуються. Наприклад, у той час як для редагування геному в основному 

використовувується система CRISPR/Cas9, корисні альтернативи, засновані на 

розпізнаванні різних мотивів PAM та генерації дволанцюгових розривів, таких які 

забезпечує CRISPR/Cas12 (Schunder et al., 2013), колись відомий як Cpf1, може 

забезпечити кращу експериментальну стратегію. 

В принципі, через відсутність розуміння конкретної ролі окремих членів одного 

й того ж сімейства генів, зворотний генетичний підхід, заснований на репарації ДНК 

негомологічного кінцевого приєднання (NHEJ), повинен бути дуже перспективним 

для підготовки першого раунду експериментів, виходячи з простої логіки: спочатку 

зруйнувати, щоб довідатись функцію, а потім редагувати, щоб змінити. Це може 

дозволити отримувати нокаутовані ліній рослин, що містять послідовно додані, 
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множинні та руйнуючі мутації, щоб розкрити конкретну роль окремих генів, даючи 

таким чином відповідь на досі невирішені питання про роль мультитубулінової 

гіпотези. В ідеалі мутації у вигляді інсерцій, делецій або заміщення також можуть 

бути введені в ті цільові ділянки ДНК, які кодують найбільш варіабельні 

амінокислотні домени, такі як С-кінцевий хвіст тубуліну (CTT), який, як вважається, 

є основною областю, котра бере участь у взаємодії з іншими білками мікротрубочок 

(Freedman et al., 2011). Нещодавно такий підхід до редагування був застосований для 

дослідження тубуліну людини, завдяки чому було виявлено, що β-тубуліновий CTT 

диференційовано координує динамічну поведінку мікротрубочок (Parker et al., 2018). 

Таким чином, можуть бути виявлені можливі взаємодії з білками екзоцистного 

комплексу, які, слідуючи кортикальній мережі МТ, рухають секреторні везикули 

локалізовано до вторинної клітинної стінки у розвиваючому трахеарному елементі, 

або ж можуть бути розкриті взаємодії з білками, асоційованими з 

целюлозосинтазними комплексами (CSC) первинної клітинної стінки (Рис. 9). 
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Рис. 9. А. Можливі взаємозв’язки між мікротрубочками (MT), 

целолозосинтазами (CSC) та секреторними везикулами (SV) для формування 

клітинної стінки (CW) за участі білка-посередника целюлозосинтази (CSI) або 

консервативного олігомерного комплексу Гольджі (COG). Показані три основні 

мішені для редагування геному (@GE), такі як ізотипи тубуліну, С-кінець тубуліну 

(CTT) та місця посттрансляційних модифікацій (PTM). Біла стрілка вказує напрямок 

відкладення мікрофібрил целюлози. В. Схема синтезу мікрофібрил целюлози 

целюлозосинтазними комплексами назовні плазматичної мембрани. 

 

Кандидатами на перший тип взаємодій можуть бути білки VETH1 і VETH2, які 

регулюють асоціацію секреторних везикул з кортикальними мікротрубочками за 

допомогою консервативного олігомерного комплексу Гольджі (COG2), як це 

показано в культивованих клітинах ксилеми (Vukašinović et al., 2017; Oda et al., 

2015). З іншого боку, мембранно-зв’язана целюлаза KORRIGAN1 (KOR1) (Lei et al., 

2012; Vain et al., 2014) та взаємодіючі з целюлозосинтазою білки (CSI) є найбільш 

імовірними кандидатами на другий тип взаємодії (Li et al., 2012). Ця складна 

взаємодія між синтезом клітинної стінки та кортикальними мікротрубочками дійсно 

може залежати від специфічних ізотипів тубуліну, як показано для Eucalyptus, де 

надмірна експресія EgTub1 впливає на орієнтацію мікрофібрил целюлози у волокнах 
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ксилеми (Spokevicius et al., 2007). У Populus гени тубуліну, експресія яких переважає 

у ксилемі, також мають регуляторно підвищений профіль експресії у деревині, що 

деформується, у якій дуже активно відкладається целюлоза (Oakley et al., 2007), і у 

хлопчатнику (Gossypium), де підгрупа генів тубуліну переважно експресується у 

хлопкових волокнах, що подовжуються (Li et al., 2002; He et al., 2008). 

Відповідно до цих джерел та відповідно до транскрипційних досліджень 

експресії, проведених на льоні, з метою виявлення можливих субпопуляцій 

тубуліну, наявних у МТ, що підтримують подовження клітин та потовщення 

клітинної стінки, NHEJ репарація ДНК може бути застосована до тих ізотипів, які, 

будучи експресовані диференційовано, можна запідозрити у впливі на подовження 

та диференціювання целюлозного волокна. Подібний підхід можна застосувати і для 

розшифрування їх ролі у дозріванні пилку. Результати, отримані за допомогою даної 

нокаут-стратегії, можуть бути додатково перевірені та підтверджені додатковим 

набором експериментів, де експресією генів тубуліну, кандидатів на певні ролі, 

можна маніпулювати, використовуючи деактивований Cas9 (dCas9), злитий або з 

транскрипційним активатором, таким як VP64 (Beerli et al., 1998), для надмірної 

експресії або з транскрипційним репресор, такий як SRDX (Hiratsu et al.. 2003) для 

регуляторного зниження експресії. Транскрипційні активації та репресії експресії на 

основі CRISPR-dCas9 були продемонстровані у тимчасово трансформованому 

(transiently transformed) тютюні (Piatek et al., 2015) та у стабільно трансформованому 

Arabidopsis (Lowder et al., 2015). Дані експерименти можуть також бути покращені 

за рахунок застосування системи перешкод експресії CRISPRi на основі вже 

описаної комбінації CRISPR-Cas13 (Wolter and Puchta, 2018). 

Нарешті, засновані на CRISPR-Cas9 зворотні генетичні дослідження можуть 

бути спрямовані на такі регуляторні елементи, як промотори або інтрони, що 

впливають на рівень і навіть на місце експресії специфічних генів тубуліну (Gianì et 

al., 2009; Morello et al., 2011), як це було зроблено для кількох цис-регуляторних 

алелів трьох генів, які в томатах регулюють розмір плодів, архітектуру суцвіть та 

характер росту рослин (Rodriguez-Leal et al., 2017). Наведений підхід дозволить 

виявити, чи є переважна експресія тканиноспецифічних ізотипів тубуліну 

результатом використання кращого промотору або функціональної потреби в 

конкретній ізоформі тубуліну. А це останнє, в свою чергу, проллє більше світла на 

можливий внесок інтронів та, можливо, споріднених мітронів – мікроРНК, що 

генеруються інтронами, у контроль експресії генів тубуліну. Питання регуляції є 

особливо ітнригуючим з огляду на консервативну структуру як α-, так і β-

тубулінових генів, яка зберігається також і у льоні на рівні екзон-інтронної 

організації з невеликою мінливістю довжини інтронів серед онологів. 

 

ВИСНОВКИ 

В роботі вперше визначено та охарактеризовано гени цитоскелетних білків – 

тубулінів α, β, γ і актину,- та гени целюлозосинтаз у геномі льону, білкові продукти 

яких були віднесені до різних функціональних ізотипів на основі їх структури та 

філогенетичної подібності. Було проаналізоваано структурні особливості генів цих 

цитоскелетних білків і проведено аналіз рівнів експресії генів тубулінів, актину та 
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целюлозосинтаз на різних стадіях росту льону і зроблено висновок про 

функціональну роль їх різних генів, що дозволило узагальнити можливості 

покращення кількості та якості целюлозних волокон льону за допомогою 

біотехнологічних методів. В цілому, отримані результати дозволяють сформулювати 

наступні висновки: 

1. Виявлено 6-ть генів α-тубуліну, 13-ть генів β-тубуліну, 2-а гени γ-тубуліну та 

15-ть генів актину у геномі льону. Шість генів α-тубуліну згруповані у три 

паралогічні пари. Серед 13-ти генів β-тубуліну можна виділити сім різних ізотипів, 

шість з яких кодуються двома паралогічними генами, а γ-тубулін представлений 

паралогічною парою генів, один з яких, ймовірно, втратив свою функцію. 

П’ятнадцять генів актину представляють сім паралогічних пар – сім ізотипів актину 

та послідовну дуплікацію одного з генів одного з ізотипів. 

2. За результатами аналізу екзон-інтронної структури генів основних білків 

цитоскелету виявлено поліморфізм довжини інтронів в генах β-тубуліну та варіацію 

кількості інтронів у генах α-тубуліну: три або чотири інтрони знаходяться у двох і 

чотирьох генах відповідно. Позиції інтронів у генах тубуліну льону є такими ж, як і 

у інших видів рослин. 

3.  Вперше встановлено, що у генів актину льону спостерігається як мінливість 

кількості інтронів, яка може складати 2 або 3, так і поліморфізм довжини інтронів. 

4. Встановлено, що інтронний аналіз важливий для філогенетичного аналізу 

генів тубуліну та актину. Інтронний поліморфізм генів тубуліну Linum свідчить про 

те, що пов’язані з інтронами регуляторні елементи можуть впливати на експресію 

цих генів. Варіації довжини інтрону 3 α-тубуліну, інтронів 1 і 2 β-тубуліну та 

інтрону 2 актину можуть зробити їх життєздатними мішенями для дослідження 

поліморфізму довжини інтронів (ILP) у різних видів Linum. 

5. Проведено аналіз родини генів целюлозосинтаз льону і ідентифіковано 16-ть 

генів целюлозосинтаз і 16-ть генів білків, подібних до целюлозосинтаз. 

Філогенетичний аналіз білкових продуктів ідентифікованих генів целюлозосинтаз 

льону дозволив визначити шість груп, що охоплюють целюлозосинтази різних 

класів: CesA1/10, CesA3, CesA4, CesA5/6/2/9, CesA7 та CesA8.  

6. Встановлено, що гени целюлозосинтетаз льону, які належать до класів 

CesA1/10 та CesA5/6/2/9, пов’язані з утворенням первинної клітинної стінки, тоді як 

гени, що відповідають за біосинтез целюлози вторинної клітинної стінки, 

утворюють окремі від них клади – CesA4, CesA7 і CesA8. Аналіз 16-ти відібраних 

генів-кандидатів CesA льону показав, що існує принаймні 12-ть різних варіантів 

генів CesA у геномі льону, котрі представляють усі шість класів. Виявлені варіанти 

генів целюлозосинтаз належать до всіх десяти відомих класів генів CesA. 

7. Виміряно рівні експресії генів CesA, тубуліну та актину на двох стадіях росту 

у чотирьох сортів культивованого льону, що належать до різних підвидів. Було 

показано, що рівні експресії генів CesA залежать від 1) функціонального підкласу 

продукованого білка, 2) стадії розвитку рослини та 3) підвиду льону, що 

використовується як рослинний матеріал. Середні рівні експресії генів білків 

цитоскелету були вищими, ніж середні значення експресії генів целюлозосинтаз, а 

також були стабільними на різних стадіях онтогенезу та у різних сортів льону. 
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8. Встановлено, що гени, відповідальні за синтез вторинної клітинної стінки – 

LusCesA4 та LusCesA7, – були досить сильно експресовані в проростках, і рівні їх 

експресії зростали у стеблах на стадії швидкого росту. У той же час рівні експресії 

генів, пов’язаних з синтезом первинної клітинної стінки – LusCesA1, LusCesA6, - 

знижувались у стеблах на стадії швидкого росту. 

9. Виявлена суттєва різниця у рівнях експресії гена LusCesA1 між різними 

підвидами льону. У стеблах підвидів elongatum і mediterraneum рівні експресії гена 

LusCesA1 знижувалась у 5,2-10,7 рази, і навпаки, експресія цього ж гена у підвиду 

crepitans не змінювалась, якщо порівнювали стадію швидкого росту і проростка. 

10. На основі отриманих результатів запропоновано стратегічні підходи для 

застосування методів редагування генів цитоскелетних білків, перш за все різних 

генів тубуліну, з метою посилення їх функціональної ролі для покращення кількості 

та якості целюлозних волокон льону. 
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АНОТАЦІЯ 

Пидюра М.О. Аналіз структурної організації родини генів тубулінів і 

целюлозосинтаз льону та взаємозв’язку їх експресії у ході формування 

целюлозного волокна. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.22 – молекулярна генетика. – Державна установа «Інститут 

харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», Київ, 2021. 

 

У роботі визначено та охарактеризовано гени цитоскелетних білків (α-, β-, γ-

тубулінів і актину) та целюлозосинтаз у геномі льону. На основі структурного 

аналізу та філогенетичної подібності різні гени даних сімейств білків були віднесені 

до відповідних функціональних ізотипів. Показано, що поліморфізм довжини 

інтронів генів тубуліну Linum свідчить про те, що пов’язані з інтронами регуляторні 

елементи можуть впливати на експресію цих генів, а варіації довжини інтрону 3 α-

тубуліну, інтронів 1 і 2 β-тубулінів та інтрону 2 актину позиціонують їх як важливі 

мішені для дослідження поліморфізму довжини інтронів різних видів Linum (метод 

ILP). Під час виконання цієї частини роботи було вдосконалено методики 

комп’ютерних високопродуктивних біоінформатичних досліджень на 

обчислювальних кластерах та у Ґрід, що сприяло значному покращенню 

продуктивності таких обчислень, як аналіз послідовностей та моделювання білкових 

молекул і їх комплесів. Також, було створено унікальну систему менеджменту 

структурно-біологічних даних, яка дозволила автоматизувати обробку, забезпечити 

накопичення, анотацію і повторне використання даних, отриманих у ході виконання 
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досліджень. Надалі, було виміряно рівні експресії генів окремих генів CesA, α-

тубуліну та актину у проростках та у стеблі на стадії швидкого росту у чотирьох 

сортів льону різних підвидів і зроблено висновки про функціональну роль різних 

ізотипів, кодованих цими генами білків. На основі отриманих результатів 

запропоновано стратегічні підходи для застосування методів редагування генів 

цитоскелетних білків, перш за все різних генів тубуліну, з метою посилення їх 

функціональної ролі для покращення целюлозних волокон льону. 

 

Ключові слова: Linum usitatissimum, льон, синтез целюлози, 

целюлозосинтази, тубулін, актин, цитоскелет, експресія генів, редагування геному. 

 

ANNOTATION 

Pydiura M.O. Analysis of the structural organization of the family of tubulin 

and cellulose synthase genes and the relationship between their expression during the 

formation of cellulose fiber. 

Thesis for a Candidate degree in Biological Sciences (Ph.D) in speciality 03.00.22 – 

Molecular genetics. – Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

 

In this work, the genes of cytoskeletal proteins (α-, β-, γ-tubulin and actin) and 

cellulose synthases in the flax genome were identified and characterized. Based on 

structural analysis and phylogenetic similarity, different genes of these protein families 

were assigned to the corresponding functional isotypes. It is shown that the polymorphism 

of the intron length of Linum tubulin genes indicates that intron-related regulatory 

elements can affect the expression of these genes, and variations in the length of intron 3 

of α-tubulin, introns 1 and 2 of β-tubulin and intron 2 of actin position them as important 

targets for the study of intron length polymorphism of different Linum species (ILP 

method). While working on this part of the work, the methods of computer high-

performance bioinformatics research on computational clusters and in Grid were 

improved, which significantly enhanced the performance of such calculations as sequence 

analysis and modeling of protein molecules and their complexes. A unique system of 

structural and biological data management was also created, which allowed to automate 

the processing, ensure the accumulation, annotation and reuse of data obtained during the 

research. Furthermore, the expression levels of individual CesA, α-tubulin and actin genes 

in seedlings and stems at the stage of rapid growth in four varieties of flax of different 

subspecies were measured and conclusions were made about the functional role of 

different protein isotypes encoded by these genes. Based on the obtained results, strategic 

approaches for the application of methods for editing genes of cytoskeletal proteins, 

primarily various tubulin genes, are proposed in order to strengthen their functional role 

for the improvement of flax cellulose fibers. 

 

Key words: Linum usitatissimum, flax, cellulose synthesis, cellulose synthase, 

tubulin, actin, cytoskeleton, gene expression, genome editing. 
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