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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: Оценка генетического разнообразия представителей 

подсемейства Cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeidae) на территории Республики 

Беларусь: 45 страницы, 6 рисунков, 13 таблиц, 48 источников, 1 приложение.  

Видовая принадлежность, генетическое разнообразие, подсемейство 

Cetoniinae, образцы ДНК, генетический баркодинг, полимеразная цепная 

реакция, генетическое секвенирование, ген COI. 

Цель работы: изучить генетическое разнообразие ряда видов 

подсемейства Cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeidae), обитающих на территории 

Республики Беларусь. 

Методы исследований: микроскопические; морфологические; 

химические; экологические; статистические.  

Полученные результаты и их новизна. В работе представлены 

результаты исследования генетического полиморфизма гена COI 

(субъединица I цитохром с оксидазы) в популяциях видов подсемейства 

Cetoniinae из различных регионов Республики Беларусь. Установлена степень 

вариабельности участков гена COI изучаемых видов. Также проведено 

сравнение полученных последовательностей ДНК с аналогичными участками 

ДНК изучаемых видов европейской части ареала. 

Степень использования. Создана коллекция образцов ДНК 

представителей подсемейства Cetoniinae, включающая образцы ДНК 11 

видов, встречающихся на территории Республики Беларусь. Данная 

коллекция передана в Республиканский банк ДНК ГНУ «Институт генетики 

и цитологии НАН Беларуси». 

Область применения. Образование, экология, медицина. 
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РЕФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: Ацэнка генетычнай разнастайнасці прадстаўнікоў 

падсямейства Cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeidae) на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь: 45 старонак, 6 малюнкаў, 13 табліц, 48 крыніц, 1 дадатак. 

Краявідная прыналежнасць, генетычная разнастайнасць, падсямейства 

Cetoniinae, узоры ДНК, генетычны баркодінг, палімеразная ланцуговая 

рэакцыя, генетычнае секвенірованіе, ген COI. 

Мэта працы: вывучыць генетычную разнастайнасць шэрагу відаў 

падсямейства Cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeidae), якія жывуць на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь. 

Метады даследаванняў: мікраскапічныя; марфалагічныя; хімічныя; 

экалагічныя; статыстычныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы прадстаўлены вынікі 

даследавання генетычнага палімарфізму гена COI (субадзінак I цітахром з 

оксідазы) у папуляцыях відаў падсямейства Cetoniinae з розных рэгіёнаў 

Рэспублікі Беларусь. Ўсталяваная ступень варыябельнасці ўчасткаў гена COI 

вывучаемых відаў. Таксама праведзена параўнанне атрыманых 

паслядоўнасцяў ДНК з аналагічнымі ўчасткамі ДНК вывучаемых відаў 

еўрапейскай частцы арэала. 

Ступень выкарыстання. Створана калекцыя узораў ДНК прадстаўнікоў 

падсямейства Cetoniinae, якая ўключае ўзоры ДНК 11 відаў, якія 

сустракаюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Дадзеная калекцыя 

перададзена ў Рэспубліканскі банк ДНК ДНУ «Інстытут генетыкі і цыталогіі 

НАН Беларусі». 

Вобласць прымянення. Адукацыя, экалогія, медыцына.
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ABSTRACT 
 

Thesis: Evaluation of the genetic diversity of the subfamily Cetoniinae 

(Coleoptera: Scarabaeidae) in the territory of the Republic of Belarus: 45 pages, 6 

figures, 13 tables, 48 of source, 1 application. 

Specific accessory, genetic diversity, subfamily Cetoniinae, DNA samples, 

genetic barkoding, polymerase chain reaction, genetic sequencing, the COI gene. 

Objective: examine the genetic diversity of a number of species of the 

subfamily Cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeidae) inhabiting the territory of the 

Republic of Belarus. 

Methods: microscopic; morphological; chemical; environmental; statistical. 

The results obtained and their novelty. In work presents the results of the 

study of the genetic polymorphism of the COI gene (subunit I of cytochrome c 

from oxidase) in the populations of the species of the subfamily Cetoniinae from 

various regions of the Republic of Belarus. The degree of variability of parts of the 

COI gene of the species studied was determined. Also, the obtained DNA 

sequences were compared with similar DNA regions of the studied species of the 

European part of the range. 

The degree of utilization. A collection of DNA samples of representatives of 

the Cetoniinae subfamily was created, including DNA samples of 11 species found 

on the territory of the Republic of Belarus. This collection is transferred to the 

Republican DNA bank SSI "Institute of Genetics and Cytology of the NAS." 

Field of application. Education, ecology, medicine. 


