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Методом компьютерной денситометрии определяли уровни экспрессии электро-
форетически разделённых аллозимов -специфичной эстеразы (К.Ф. 3.1.1.1) 
у гомозиготных и гетерозиготных по локусу -Est генотипов Drosophila virilis, 
D. mercatorum и D. simulans. В качестве субстрата применяли -нафтилацетат. Об 
интенсивности экспрессии судили по количеству образовавшегося продукта ре-
акции одновременного азосочетания -нафтола с диазонием через 30 мин ин-
кубации. Установлены достоверные различия в экспрессии S- и F-аллозимов 
D. simulans. Показан более высокий уровень суммарной активности аллозимов ге-
терозигот D. virilis и D. mercatorum по сравнению с таковой гомозигот, а также более 
высокий уровень активности гетеродимерного аллозима M по сравнению с гомо-
димерными аллозимами F и S. Обсуждается возможность возникновения эффекта 
гетерозиса по данному признаку.
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Резюме
За допомогою метода комп'ютерної денситометрії визначали рівні експресії елек-
трофоретично розділених алозимів -специфічної естерази (К.Ф. 3.1.1.1) у гомози-
готних і гетерозиготних за локусом -Est генотипів Drosophila virilis, D. mercatorum та 
D. simulans. Як субстрат застосовували -нафтілацетат. Про інтенсивність експресії 
судили за кількістю утвореного продукту реакції одночасного азопоєднання 

-нафтолу з діазонію через 30 хв інкубації. Встановлені достовірні відмінності в 
експресії S- і F-алозимів D.  simulans. Показано вищий рівень сумарної активності 
алозимів гетерозигот D. virilis і D. mercatorum порівняно з такою гомозигот, а також 
вищий рівень активності гетеродімерного алозиму M порівняно з гомодімерними 
алозимами F і S. Обговорюється можливість виникнення ефекту гетерозису за 
цією ознакою.
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Summary
Using the method of computer densitometry we have determined the expression level 
of the electrophoretically separated allozymes of -specific esterase (EC 3.1.1.1) in 
Drosophila virilis, D. mercatorum and D. simulans homozygotes and heterozygotes for 

-Est locus. -naftylacetate was used as the substrate. Expression intensity estimated using 
the quatity of reaction product formed as a result of the simultanious azocoupling reaction 
between -naphthol and diazonium after 30 min of incubation. We have established the 
significant difference in the expression of D. simulans S- and F-allozymes. The higher 
level of summary activity of allozymes of the D. virilis and D. mercatorum heterozygotes 
comparing to homozygotes, and the higher level of activity of heterodimeric allozyme M 
comparing to homodimeric allozymes F and S have been demonstrated. The possibility of 
heterosis effect for this characteristic have been discussed.
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