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РЕФЕРАТ 

 

 

Работа  42 с., рис. 10, табл. 3, 41 источника. 

 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЕНОВ CYP 450 4–ГО И 6–ГО СЕМЕЙСТВ У НАСЕКОМЫХ: БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗ 

 

Ключевые слова: цитохромы Р450, насекомые, тли, вредители сельскохозяйственных культур, уровень 

генетической вариабельности, CYP4, CYP6. 

Объект исследования: нуклеотидные и аминокислотные последовательности цитохромов Р450 4-го и 6-го семейств 

различных групп насекомых, в частности, тлей. 

Цель работы: разработка праймеров для амплификации генов цитохромов Р450 4 и 6 семейств тлей, пригодных 

для получения протяженной области белок-кодирующей последовательности CYP4 и CYP6 для последующего 

клонирования.  

Методы исследования: биоинформационный анализ: выравнивание последовательностей, расчет показателей 

идентичности и сходства, оценка уровня энтропии, построение генных деревьев и деревьев аминокислотных 

последовательностей, разработка праймеров.  

В результате работы был изучен уровень вариабельности генов CYP4 и CYP6, а также их аминокислотных 

последовательностей в разных группах насекомых; разработаны праймеры для амплификации генов, кодирующих 

цитохромы Р450 4 и 6 семейств тлей. 

Степень внедрения: опубликовано 5 научных работ, в том числе 1 статья в журнале из перечня ВАК. Дипломная 

работа заняла диплом I степени на XXIII Республиканском конкурсе научных работ студентов [Приложение А]. 

Область применения: энтомология: для изучения процессов формирования устойчивости насекомых-фитофагов – 

вредителей культурных растений к природным и искусственным ксенобиотикам; защита растений: разработанные 



праймеры могут быть использованы в работах, связанных с выявлением устойчивых линий тлей и при разработке 

инсектицидов избирательного действия.  



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа 42 с., 10 мал., 3 табл., 41 крыніцы. 

 

ВАРЫЯБЕЛЬНАСЦЬ ГЕНАЎ CYP 450 4-ГА І 6-ГА СЯМЕЙСТВА КАЗУРАК: БІЯІНФАРМАЦЫЙНЫЙ АНАЛІЗ 

 

Ключавыя словы: цытахромы Р450, казуркі, тлі, шкоднікі сельскагаспадарчых культур, узровень генетычнай 

варыябельнасці, CYP4, CYP6. 

Аб’ект даследвання: нуклеатыдныя і амінакіслотныя паслядоўнасці цытахромаў Р450 4-га і 6-га сямействаў 

розных групаў казурак, у прыватнасці, тлей. 

Мэта: распрацоўка праймераў для ампліфікацыі генаў цытахромаў Р450 4 і 6 сямействаў тлей, прыгодных для 

атрымання працяглай вобласці бялок-кадавальнай паслядоўнасці CYP4 і CYP6 для наступнага кланавання.  

Метады даследвання: выраўноўванне паслядоўнасцяў, разлік паказчыкаў ідэнтычнасці і падабенства, ацэнка 

ўзроўню энтрапіі, пабудова генных дрэў і дрэў амінакіслотных паслядоўнасцяў, распрацоўка праймераў. 

У выніку даследавання быў разлічаны ўзровень варыябельнасці генаў CYP4 і CYP6, а таксама іх амінакіслотных 

паслядоўнасцяў для розных групаў насякомых; распрацаваны праймеры для ампліфікацыі генаў, якія кадіруюць 

цытахромы Р450 4 і 6 сямействаў тлей. 

Ступень ўкаранення: апублікавана 5 навуковых работ, у тым ліку 1 артыкул у часопісе з пераліку ВАК. Дыпломная 

праца заняла дыплом I ступені на XXIII Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў [Дадатак А].  

Вобласць прымянення: энтамалогія: для вывучэння працэсаў фарміравання ўстойлівасці насякомых-фітафагаў - 

шкоднікаў культурных раслін да прыродных і штучных ксенабіётыкаў; абарона раслін: распрацаваныя праймеры могуць 

быць выкарыстаны ў работах, звязаных з выяўленнем ўстойлівых ліній тлей і пры распрацоўцы інсектыцыдаў выбарчага 

дзеяння. 

  



ABSTRACT 

 

 

Diploma work 42 p., 10 fig., 3 tables, 41 sources. 

 

VARIABILITY OF CYP 450 4TH AND 6TH FAMILY’S GENES IN INSECTS: BIOINFORMATIC ANALYSIS  

 

Key words: cytochrome Р450, insects, aphid, pests of agricultural crops, genetic variability, CYP4, CYP6. 

Object of research: cytochromes P450 4
th
 and 6

th
 family’s nucleotide and amino acid sequences of various groups of insects, 

in particular aphids. 

Aim of work: primer design for CYP4 and CYP6 genes amplification  in aphids, suitable for obtaining an extended region 

of the CYP4 and CYP6 protein-coding sequence for subsequent cloning. 

Research methods: bioinformatic analysis: sequences alignment, calculation of identity and similarity index, entropy 

level’s estimation, construction of gene trees and amino acid sequence trees, primers design. 

As a result of the work, we’ve studied CYP4 and CYP6 genes, as well as their amino acid sequences, variability in different 

groups of insects; primers for aphid’s CYP450 4
th

 and 6
th
 family’s genes amplification have been designed. 

Degree of implementation: we’ve published 5 scientific works, including 1 article in the journal from the list of VAK. 

Diploma work took the I degree diploma at the XXIII Republican competition of student’s scientific works [Application A].  

Field of application: entomology: for studying the formation process of insects – pests of cultivated plants resistance to 

natural and artificial xenobiotics; plant protection: the designed primers can be used in works related to the identification of 

resistant aphid lines and selective action insecticides development. 


