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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність роботи. Важкі метали (ВМ), потрапляючи у трофічні ланцюги 
ґрунт-рослина-тварина-людина, небезпечні для всіх живих організмів (Guo et al., 
2008; Versieren et al., 2017; Терек, 2018). Джерелами надходження ВМ у рослини 
важливих зернових культур є внесення мінеральних добрив, пестицидів та 
матеріалів для вапнування (Schulze et al., 2005; Ruqia, 2015). Кадмій (Cd) – один із 
найтоксичніших ВМ, небезпека забруднення ним довкілля виникла за останні 20-30 
років унаслідок його широкого застосування в різних галузях промисловості 
(Robson et al., 2014). Існує пряма залежність між вмістом кадмію в середовищі і його 
концентрацією у рослинах (Clemens, 2006; Dalcorso et al., 2010), зростання якої 
пов'язано зі зростаючим забрудненням довкілля промисловими відходами, викидами 
транспорту та забрудненими добривами (Tchounwou et al., 2014; Robson et al., 2014). 
Відомо про негативний вплив ВМ на процеси життєдіяльності рослин, проте 
недостатньо даних про видову специфіку цього впливу (Pandey, 2002, Mohanpuria, 
2007, Guo, 2008, Топчій, 2010, Versieren, 2017). Більш дослідженими, але не 
з’ясованими остаточно, є фізіолого-біохімічні реакції на дію ВМ у рослин пшениці, 
що пов'язано із широким ареалом поширення та важливістю використання цієї 
культури (Williams, Sorrells, 2013; Saifullah et al., 2014; Fowler et al., 2016). Дуже 
мало наукової літератури присвячено механізмам стійкості до ВМ гречки, яку 
впродовж останніх років розглядають як перспективну альтернативну харчову і 
технічну культуру у світовому масштабі (Sytar et al., 2013; Смірнов та ін., 2014; Al-
Snafi, 2017). Тому основними досліджуваними об'єктами у нашій роботі були 
рослини пшениці та гречки. 

 Наявність у рослин адаптивного потенціалу для збереження гомеостазу за дії 
ВМ пов’язана з наявністю цілісної системи морфо-анатомічних, фізіологічних, 
генетичних та біохімічних захисних механізмів (Kovacs et al., 2014). Фенольні 
сполуки належать до групи неензиматичних антиоксидантів (Rivero et al., 2001; 
Michalak, 2006), вони також утворюють хелатні комплекси з ВМ, що 
транспортуються у вакуолю, зменшують плинність мембран, запобігаючи 
надходженню металів у клітину (Чечуй, 2011). Сигнальну функцію серед фенолів 
забезпечує саліцилова кислота (СК) (Kawano et al., 2004; Vlot et al., 2009). Як 
фітогормон фенольної природи, СК, окрім регулювання імунних реакцій рослин, 
залучена у формування механізмів захисту до дії абіотичних стресових чинників, у 
т.ч. ВМ (Колупаєв, 2010; Klessig et al., 2018). Ендогенна та екзогенна СК підвищує 
стійкість рослин до кадмієвого стресу (Belkadhi et al., 2016; Guo et al., 2019) в 
основному через вплив на систему антиоксидантного захисту, її розглядають як 
перспективну сполуку для підвищення ефективності фіторемедіації, а отже, 
безпечного вирощування культур на забруднених ВМ ділянках. Відомий діапазон 
фізіолого-біохімічних реакцій багатьох видів рослин на екзогенне застосування СК, 
але досліджень, присвячених впливу СК на фенольний метаболізм за впливу ВМ, 
зокрема пшениці та гречки, все ще бракує (Koo et al., 2020). Зважаючи на викладене, 
актуальним завданням є встановлення характеру впливу екзогенної СК на вміст 
фенольних сполук, активність ензимів, стан пігментної системи у рослин пшениці та 
гречки за дії кадмію хлориду. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано на кафедрі фізіології та екології рослин біологічного факультету 
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Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках науково-
дослідної теми “Дослідження впливу біологічно активних речовин на стійкість до 
дії стресових факторів”(2017–2019 рр., № держреєстрації 0117U000894). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з'ясувати характер стрес-
протекторного впливу саліцилової кислоти на вміст фенольних сполук, активність 
фенілаланін аміак-ліази, як ключового ензиму синтезу фенольних сполук, стан 
пігментної системи та ріст рослин як інтегрального показника стійкості рослин 
пшениці та гречки до дії кадмій хлориду. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання. 
1. Дослідити вплив екзогенної СК і кадмій хлориду на вміст фенольних сполук  

у т.ч. вміст антоціанів, флавоноїдів, ксантонів, лігніну у рослин пшениці м`якої 
(Triticum aestivum L.) та гречки посівної (Fagopyrum esculentum Moench.) на ранніх 
етапах онтогенезу. 

2. Дослідити зміни активності фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ) за впливу кадмій 
хлориду та СК. 

3. Визначити вплив кадмій хлориду і СК на вміст проліну як осмопротектора у 
різних органах пшениці та гречки.   

4. Визначити вплив кадмій хлориду і СК на стан окремих компонентів 
фотосинтетичного апарату рослин – вміст хлорофілів, каротиноїдів, феофітинів;  
міцність зв'язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом, активність хлорофілази 
та індукцію флуоресценції хлорофілу.   

5. Дослідити вплив СК і кадмій хлориду на ріст, як інтегральний показник 
стійкості рослин пшениці та гречки. 

6. Оцінити видоспецифічність протекторного впливу СК у пшениці м`якої 
(Triticum aestivum L.) та гречки посівної (Fagopyrum esculentum Moench.) за дії ВМ. 

 Об’єкт дослідження – стрес-протекторні властивості СК за умов токсичного 
впливу кадмію хлориду на рослини пшениці Triticum aestivum L. і гречки Fagopyrum 
esculentum Moench. 
 Предмет дослідження – вміст фенольних сполук, активність фенілаланін 
аміак-ліази (ФАЛ), вміст проліну, стан пігментної фотосинтетичної системи, 
фізіологічні параметри рослин пшениці і гречки за дії кадмію хлориду і 
протекторного впливу СК.  
 Методи дослідження – біохімічні (визначення вмісту фенольних сполук, 
проліну, фотосинтетичних пігментів, визначення ензиматичної активності), 
цитогістохімічний і світлова мікроскопія (виявлення лігніну), біофізичні 
(вимірювання флуоресценції), біометричні (ростові параметри), вегетаційний та 
статистичного аналізу результатів досліджень.	  	  
 Наукова новизна одержаних результатів. На основі проведеного 
комплексного фізіолого-біохімічного дослідження встановлено різнобічний 
характер впливу СК та дії іонів кадмію на компонентний склад і вміст метаболітів 
фенольної природи, зокрема флавоноїдів, ксантонів, лігніну та загальний вміст 
фенольних сполук на ранніх етапах розвитку рослин пшениці та гречки на прикладі 
досліджуваних сортів. Вперше продемонстровано зміни кількісного вмісту 
ксантонів за дії кадмію хлориду, СК та їхнього сумісного впливу в пагонах рослин 
пшениці та гречки. Отримані дані щодо ензиматичної активності ФАЛ свідчать про 
її важливу роль у фенольному метаболізмі за стресових умов та зростання 
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активності ФАЛ за дії СК і кадмій хлориду. Вперше встановлено та описано стрес-
протекторну роль СК для гречки посівної за дії іонів кадмію та продемонстровано 
доцільність її використання для зменшення негативного впливу ВМ. Підтверджено 
негативний вплив кадмію на пігментний склад листків пшениці та гречки, визначено 
індукцію флуоресценції хлорофілу, активність хлорофілази та міцність зв'язку 
хлорофілу з білково-ліпідним комплексом тилакоїдних мембран листків пшениці за 
стресових умов і дії СК. Встановлено, що протекторна дія СК веде до збільшення 
вмісту фотосинтетичних пігментів пшениці та гречки, підвищення активності 
хлорофілази та зміцнення зв'язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом 
фотосинтетичних мембран пшениці.  

Теоретичне та практичне значення роботи. Отримані експериментальні 
дані доповнюють теоретичні уявлення про адаптивні реакції рослин пшениці та 
гречки, зв’язок між процесами росту, фенольним та фотосинтетичним метаболізмом 
за дії СК і кадмієвого впливу. У дослідженнях, проведених на піщаній культурі, 
показано позитивний ефект передпосівної обробки СК насіння пшениці та гречки на 
їх стійкість до стресу, спричиненого кадмій хлоридом. Встановлено можливість 
практичного використання СК, як стрес-протектора для підвищення стійкості 
рослин пшениці та гречки до ВМ. Результати досліджень будуть впроваджені при 
викладанні нормативного курсу “Фізіологія та біохімія рослин”, а також дисциплін 
за вибором “Біохімія рослин” та “Стійкість рослин до несприятливих чинників 
середовища”.  
 Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто виконав пошук та аналіз 
джерел літератури, обґрунтував мету та завдання експериментів, засвоїв методи 
досліджень та провів експерименти. Формування ідей роботи, планування 
комплексу лабораторних досліджень проведено за участю наукового керівника  
д.б.н., проф. Терек О. І. та к.б.н., доц. Кобилецької М. С. Узагальнення та 
інтерпретація отриманих результатів були здійснені спільно з науковим керівником 
д.б.н., проф. Терек О. І.  
 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 
були представлені у доповідях на Міжнародній науковій конференції “Актуальні 
проблеми сучасної біохімії та клітинної біології” (Дніпропетровськ, 2015), VII-XII 
Міжнародних наукових конференціях студентів та аспірантів “Молодь і поступ 
біології” (Львів, 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016), V Міжнародній студентській 
науково-практичній конференції “Захист навколишнього середовища” (Львів, 2012), 
Міжнародній науково-практичній конференції “Природне агровиробництво в 
Україні, проблеми становлення та перспективи розвитку” (Дніпропетровськ, 2015), 
ХІІІ Міжнародній науковій конференції молодих науковців “Шевченківська весна. 
Біологія” (Київ, 2015; 2016), Міжнародній науковій конференції “Регуляція росту і 
розвитку рослин. Фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти” (Харків, 2014), 
Міжнародній науково-практичній конференції “Селекція, насінництво, технології 
вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення та 
перспективи” (Кам’янець-Подільський, 2016), ХІІ Конференції молодих вчених 
“Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики та біотехнології рослин 
та мікроорганізмів” (Київ, 2012), конференції “Стан і біорізноманіття екосистем 
Шацького національного природного парку” (Шацьк, 2015), Міжнародному 
симпозіумі “Agrosym 2019” (Jahoryna, 2019). 
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 Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертації 
опубліковано 29 наукових праць, із них – 6 статей, у тому числі 5 у фахових 
виданнях, 1 в міжнародному виданні та 23 публікації у тезах та матеріалах 
міжнародних наукових конференцій. 
 Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить такі розділи: вступ, огляд 
літератури, матеріали та методи досліджень, результати досліджень, висновки та 
список використаних джерел. Дисертацію викладено на 170 сторінках друкованого 
тексту та проілюстровано 62 рисунками та 3 таблицями. Список літератури налічує 
239 найменування. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 Огляд літератури. Огляд літератури складається з 5 підрозділів, у яких 
узагальнено інформацію та висвітлено ключові питання, вирішенню яких 
присвячена дисертаційна робота. 
 Матеріали та методи дослідження. Наші дослідження проведені на рослинах 
пшениці озимої м`якої (Triticum aestivum L.) сорту Подолянка та гречки посівної 
(Fagopyrum esculentum Moenh.) сорту Рубра. Рослини вирощували методом піщаних 
культур. Попередньо насіння замочували у 0,05 мМ розчині СК (Сфера Сім, Львів) 
упродовж п’яти годин, у контролі насіння замочували у дистильованій воді. 
Концентрацію саліцилової кислоти (0,05 мМ) обирали експериментально, виходячи 
з результатів наших досліджень та даних літератури (Shu et al., 2008). Насіння 
пророщували на вологому фільтрувальному папері у чашках Петрі в темному 
термостаті (23±1 ºС) протягом трьох діб. Проростки висаджували на промитий 
пісок, зволожений розчином поживного середовища Хогланда-Арнона з додаванням 
кадмій хлориду (25 мг/кг піску). Контролем слугували рослини, вирощені без 
внесення кадмію та СК. Вирощували за 16-годинного фотоперіоду, вологості 
повітря 60 %. Рослини аналізували на 7-му, 14-ту та 21-шу доби росту. 
 Вимірювання морфометричних параметрів, енергії проростання та схожості 
насіння здійснювали за стандартними методиками (Гаврилюк, 2007; Третьякова, 
1990) та згідно методів визначення якості зерна Держстандарту України (ДСТУ 
4138-2002). 
 Аналіз показників пігментної системи. Для визначення вмісту хлорофілів, 
каротиноїдів та феофітинів у листках використовували методики Мусієнка та ін. 
(2001), а для визначення міцності зв'язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом 
використовували методи Годнєва та Осипової (Трєтьякова, 1998) та Окунцова 
(Мусієнко та ін., 2011). Активність хлорофілази К.Ф. 3.1.1.14 визначали методом 
розділення фітольних та безфітольних пігментів (Гавриленко та ін., 1975). Індукцію 
флуоресценції хлорофілу визначали з допомогою портативного хронофлуориметра 
“Флоратест” (Зеленянська, 2009).  
 Вміст проліну визначали у коренях і пагонах рослин за класичною методикою 
Бейтса (Bates et al., 1973). 
 Аналіз вмісту фенольних сполук. Для визначення суми фенольних сполук 
використовували реактив Фоліна-Деніса (Запрометов, 1971). Вміст антоціанів 
визначали за (Jaleel et al., 2009), флавоноїдів (Petry et al., 2011) у модифікації 
(Смірнов та ін., 2015), ксантонів (Кривут та ін., 1976) у модифікації (Кукушкіна та 
ін., 2011). Активність фенілаланін аміак-ліази К.Ф.4.3.1.5 визначали за методом 
Зукера (Zucker, 1965; Bradford, 1976) у модифікації (Смірнов та ін., 2015). 
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Визначення лігніну базувалось на реакції з флороглюцином, за зміною забарвлення 
(Овруцька, 2007). 
 Результати опрацьовували за допомогою програмного продукту JMP Pro v.14. 
Статистичну обробку параметричних даних здійснювали порівнянням середніх 
арифметичних та значущості різниці між ними за допомогою t-критерію Стьюдента 
за Р ≤0,05. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЬ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ 
     Зміна вмісту фенольних сполук у відповідь на токсичну дію кадмію хлориду 

 Одним із наслідків впливу іонів кадмію на організм рослини є утворення 
активних форм Оксигену (АФО), рівень яких перебуває під контролем 
антиоксидантної системи. До неензиматичних компонентів цієї системи належать 
фенольні сполуки (Michalak, 2006; Kalachova et al., 2012), кількість яких зростає за 
дії кадмію, сигнальну функцію серед яких може забезпечувати СК (Vlot et al., 2009; 
Kalachova et al., 2013).  
 За результатами досліджень вплив іонів Cd зумовлював достовірне 
нагромадження фенольних сполук у 1,2-1,5 рази у коренях рослин пшениці на 14-ту 
і 21-шу доби росту (рис. 1 А), аналогічні результати отримано для пагонів 14-
добових рослин (рис. 1 Б). Під впливом СК і кадмію виявлено незначне (8 %) 
зниження щодо контролю загального вмісту фенольних сполук у пагонах 21-
добових рослин пшениці, проте відмінності не є достовірними (рис. 1 Б). Водночас, 
преінкубація СК веде до зниження загального вмісту фенольних сполук у коренях та 
пагонах рослин, що росли за умов стресу, порівняно із рослинами, які зазнавали 
лише дії Cd. 

 
Рис. 1. Вплив кадмію хлориду та саліцилової кислоти на загальний вміст фенольних 
сполук у коренях (А) та пагонах (Б) 14- та 21-добових рослин пшениці (Triticum aestivum 
L.), мг/г сухої речовини. Примітка: * – тут і надалі на всіх рисунках – різниця щодо 
контролю статистично достовірна при p≤0,05 

 У рослин гречки за наявності в середовищі кадмій хлориду відбувалося 
зростання загального вмісту фенольних сполук у пагонах. Проте, у коренях 
залежності між наявністю іонів ВМ і нагромадженням фенольних сполук нами не 
виявлено. Показано зростання вмісту антоціанів у пагонах пшениці у 1,2-1,6 рази за 
дії кадмій хлориду та сумісного впливу чинників (рис. 2 А).   

 Високий вміст антоціанів спостерігали у коренях рослин гречки на 
початкових етапах росту із зниженням на 21-шу добу. Схожу тенденцію 
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встановлено і у пагонах. За дії іонів кадмію вміст цих сполук достовірно 
збільшувався на 22% на 14-ту добу, і знижувався на 25% на 21-шу добу 
експерименту (рис. 2 Б). 

  

Рис. 2. Вплив кадмію хлориду та саліцилової кислоти на вміст антоціанів у пагонах 14- та 
21-добових рослин (А) пшениці Triticum aestivum L. та (Б) гречки Fagopyrum esculentum 
Moench, мг/г сухої речовини 

 Уміст флавоноїдів у пагонах гречки зростав у 2 рази на 21-шу добу за 
наявності у субстраті кадмій хлориду (рис. 3 А). Натомість кількість цих сполук у 
коренях за дії важкого металу знижувалась на 14-ту добу і дещо зростала на 21-шу 
добу (рис. 3 Б). Саліцилова кислота істотно підвищувала вміст флавоноїдів у 
коренях та пагонах  на початкових етапах росту (рис. 3).  

 
Рис. 3. Вплив кадмію хлориду та саліцилової кислоти на загальний вміст флавоноїдів у 
пагонах (А) та коренях (Б) 14- та 21-добових рослин гречки (Fagopyrum esculentum 
Moench), мг/г сухої речовини  

 Наявність у середовищі кадмій хлориду не спричинила значних змін та чіткої 
залежності вмісту ксантонів у пагонах рослин обох досліджуваних видів (рис. 4). 
Невелике зростання вмісту цих сполук за дії стресора спостерігали лише у пагонах 
14-добових рослин пшениці (на 20%) (рис. 4 А) та 21-добових рослин гречки (на 
5%) (рис. 4 Б). За впливу кадмію та СК з 14- на 21-шу добу росту спостерігали 
зниження вмісту ксантонів (рис. 4).   
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Рис. 4. Вплив кадмію хлориду та саліцилової кислоти на вміст ксантонів у пагонах 14- та 
21-добових рослин (А) пшениці Triticum aestivum L. та (Б) гречки Fagopyrum esculentum 
Moench, % 

 Нагромадження сполук фенольної природи може бути пов’язане з 
підвищенням активності ключового ензиму фенілпропаноїдного шляху синтезу 
фенольних сполук – фенілаланін аміак-ліази (Kosyk et al., 2017). Активність цього 
ензиму може слугувати маркером стійкості, оскільки може значно змінюватись за 
короткий проміжок часу (Liu et al.,2017). 
 Одержані результати засвідчують, що активність ФАЛ у пагонах гречки на 
порядок вища від цих показників у коренях та пагонах пшениці (рис. 5). У межах 
обраних часових точок (7-ма, 14-та і 21-ша доби росту) виявлено достатньо різкі 
зміни активності ФАЛ у коренях пшениці та гречки (рис. 5 А, В). У варіанті з кадмій 
хлоридом на 21-шу добу росту спостерігали пік активності ФАЛ у пагонах гречки (у  
7 разів) та пшениці (у 1,7 разів) (рис. 5 Б, Г).           

 

Рис.5.Активність ФАЛ у рослин гречки (А – корені, Б – пагони) та пшениці (В – корені, Г 
– пагони) за дії кадмій хлориду та саліцилової кислоти  
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 Найвищу активність ФАЛ у коренях гречки за дії Сd спостерігали на 7-му 
добу, а в пагонах – на 21-шу добу росту; у пшениці висока активність у коренях і 
пагонах – на 14-ту та 21-шу доби росту, що вказує на видові відмінності у 
надходженні та транспортуванні цього елемента (рис. 5). Застосування СК 
призводило до підвищення активності ФАЛ у органах 7-ми добових дослідних 
рослин без внесення кадмію. Натомість за сумісного впливу СК і кадмій хлориду 
активність ензиму наближалася до контрольних значень у всіх варіантах, за 
винятком коренів пшениці на 7-му добу впливу стресового чинника. Саліцилова 
кислота впливала на активність ФАЛ, змінюючи характер дії кадмій хлориду. 

 Кадмій – високомобільний токсичний елемент, потрапляючи через кореневу 
систему поширюється всією рослиною, індукує активність пероксидаз, ФАЛ і 
посилює лігніфікацію клітинної оболонки (Elobeid et al., 2012; Qingquan et al., 2018; 
Gutsh et al., 2019). Нашим завданням було дослідити вплив СК на лігніфікацію 
клітинних стінок у пагонах рослин пшениці та гречки за дії кадмій хлориду та 
з’ясувати видову специфіку цього впливу. Виявлено, що СК індукувала 
лігніфікацію, особливо у гречки (рис. 6). Результати досліджень свідчать про 
різницю у нагромадженні лігніну в зоні метаксилеми надземної частини рослин. 
Виявлено також видові відмінності – переважання лігніфікації в рослин гречки, 
порівняно з пшеницею (рис. 6). Поєднання впливу СК і кадмій хлориду 
супроводжувалося інтенсифікацією процесу лігніфікації тканин, як у пшениці, так і 
у гречки. 

 

 
Рис. 6. Локалізація лігніну (поздовжній зріз) у пагонах 21-добових рослин гречки 

Fagopyrum esculentum Moench за дії кадмій хлориду та саліцилової кислоти 
 

  Вплив передпосівної обробки СК на ріст рослин пшениці та гречки  
 Існують дані про широкий діапазон впливу СК як на ранні, так і на пізні 
процеси проростання насіння (Khodary, 2004; Afzal et al., 2005). Наші результати 
засвідчили, що СК підвищує енергію проростання насіння пшениці, водночас не 
впливаючи на схожість насіння цієї культури. Передпосівна обробка насіння рослин 
гречки, екзогенною СК стимулювала коренеутворення та початкові етапи росту 
проростків.  
 Наші дослідження виявили позитивний вплив СК на ріст рослин гречки за 
умов дії кадмій хлориду. У варіанті із сумісною дією чинників ми спостерігали 
достовірне зростання висоти пагонів на початкових етапах росту порівняно з 
рослинами, що зазнавали лише впливу кадмію. Також нами зафіксовано збільшення 
довжини коренів у 1,5-2 рази  за впливу кадмій хлориду як на 14-ту, так і на 21-шу 
доби росту (табл. 1). На відміну від рослин гречки, СК не спричинювала вірогідних 
змін ростових параметрів рослин пшениці. 
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Таблиця 1 
Вплив кадмій хлориду та саліцилової кислоти на висоту пагона та довжину кореня  

рослин гречки Fagopyrum esculentum Moench, (M±m, n=9) 

 
Примітка: * тут і надалі у всіх таблицях – різниця щодо контролю статистично достовірна при 

p≤0,05 
 Вміст проліну за впливу кадмій хлориду та СК 
 Важливою захисною сполукою та осмопротектором у рослин є пролін 
(Demiral, Türkan, 2005). Встановлено збільшення вмісту проліну у 1,5 рази у коренях 
14-добових та у 5 разів – 21-добових рослин пшениці (рис. 7 А). Схожу тенденцію 
спостерігали також у гречки на 14-ту добу експерименту: вміст проліну зростав 
утричі у коренях (рис. 7 Б). Впродовж експерименту у рослин пшениці та гречки не 
виявлено змін вмісту проліну за сумісної дії кадмій хлориду і СК (рис. 7 А, Б).  

 
Рис. 7. Вплив кадмію хлориду та саліцилової кислоти на вміст проліну у пагонах 14- та 21-
добових рослин (А) пшениці Triticum aestivum L. та коренях рослин (Б) гречки Fagopyrum 
esculentum Moench, мкмоль/г сухої речовини 
  
 Стан пігментної системи рослин за впливу кадмій хлориду та СК 
 Іони кадмію індукують хлороз листків, змінюючи при цьому кількість і 
будову молекул хлорофілу (Mohanpuria et al., 2007; Versieren et al., 2017; Guo et al., 
2008). За умов кадмієвого стресу нами виявлені кількісні зміни вмісту хлорофілів та 
каротиноїдів у листках рослин пшениці (табл. 2) та гречки (табл. 3). Вплив кадмій 
хлориду спричинював достовірне зниження загального вмісту хлорофілів а та b 
щодо контролю на 10-20% в рослин пшениці. На 21-шу добу росту кількість цих 
пігментів зростала щодо контролю, зростала за дії СК. Водночас за дії кадмію 
хлориду істотних змін хлорофілів а та b не встановлено. Натомість вміст 
каротиноїдів істотно зростав, за дії іонів Cd – у 1,2 - 1,5 рази, що закономірно, адже 
каротиноїди відіграють протекторну роль у збереженні хлорофілу та як 
антиоксиданти. Кількісний вміст каротиноїдів у 14-добових рослин пшениці за 
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впливу СК залишався на рівні контролю. Проте, за дії кадмію хлориду, а також за 
сумісного впливу стресора і СК вміст каротиноїдів зростав щодо контролю на 21-шу 
добу росту (табл. 2).  
 Зазначимо, що іони Сd перешкоджають взаємодії хлорофілу з білково-
ліпідним комплексом. Міцність зв’язку послаблюється, як результат – практично 22-
28% хлорофілів у нашому експерименті з пшеницею були вилучені, внаслідок 
порушення гідрофобної взаємодії з мембранним білково-ліпідним комплексом 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Стан пігментної системи рослин пшениці за дії кадмію хлориду та СК (МЗХБК-
міцність зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом), (M±m, n=9) 

 
 Збільшення деградації хлорофілу за дії ВМ є наслідком підвищення 
активності хлорофілази, функцією якої є знешкодження такого хлорофілу (Molaset 
al., 1997; Hankameret al., 2001). Припущення про те, що порушення міцності зв'язку 
хлорофілу з білково-ліпідним комплексом тилакоїдних мембран за дії кадмієвого 
стресу є результатом активності хлорофілази у нашому дослідженні не 
підтверджено. 

Рис.8. Активність хлорофілази 
14- та 21- добових рослин 
пшениці за дії кадмій хлориду та 
саліцилової кислоти, у % 
конверсії хлорофілу в хлорофілід 
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 За дії кадмій хлориду активність ензиму знижувалася на 50 % у 14-добових 
рослин пшениці, та на 38 % – у 21-добових (рис. 8). Саліцилова кислота не впливала 
на активність хлорофілази, залишаючи значення практично на рівні контролю. 
Проте за сумісного впливу з кадмій хлоридом СК, імовірно, проявляла стрес-
протекторні властивості та активність ензиму достовірно зростала на 32 % у 14-
добових та на 77 % – у 21-добових рослин пшениці (рис. 8). Результати визначення 
кількісного вмісту фотосинтетичних пігментів у пагонах гречки показали також 
достовірне зниження вмісту хлорофілів а та b без зміни їх співвідношення за впливу 
кадмій хлориду на 14-ту добу. Проте найяскравіше цей вплив проявлявся на 21-шу 
добу впливу ВМ, що узгоджується з даними щодо загального вмісту фенольних 
сполук у пагонах рослин гречки. Загальна сума хлорофілів зменшувалась утричі 
щодо контролю (табл. 3). Співвідношення хлорофілів a/b у контролі дорівнювало 2, 
тоді як за впливу кадмію цей показник зростав до 3,7.     

Таблиця 3 
Вміст хлорофілів та каротиноїдів у рослинах гречки за дії кадмію хлориду та 

саліцилової кислоти, мг/г (M±m, n=9) 
 

Варіант 
Хлорофіл а Хлорофіл b Каротиноїди 

14 доба 21 доба 14 доба 21 доба 14 доба 21 доба 
Контроль 0,112± 

0,007 
0,188± 
0,008 

0,067± 
0,003 

0,097± 
0,003 

0,068± 
0,004 

0,065± 
0,004 

СК 0,124± 
0,006* 

0,176± 
0,008* 

0,079± 
0,002* 

0,089± 
0,003* 

0,053± 
0,005* 

0,076± 
0,005* 

Cd 0,086± 
0,004* 

0,117± 
0,007* 

0,048± 
0,002* 

0,037± 
0,002 

0,089± 
0,005* 

0,119± 
0,002 

CK+Cd 0,095± 
0,007* 

0,128± 
0,005 

0,047± 
0,002* 

0,066± 
0,003* 

0,059± 
0,002 

0,082± 
0,004* 

 Вміст каротиноїдів зростав як на 14-ту, так і на 21-шу доби росту. Тенденцію 
до збільшення ми спостерігали за дії кадмій хлориду і на вміст феофітинів a і b. У 
варіанті із СК вміст хлорофілів протягом експерименту змінювався в межах 9-12 %, 
а вміст каротиноїдів – на 8-16 % щодо контролю, що свідчить про відсутність 
істотного впливу СК на ці показники. У варіанті сумісного впливу СК і Cd 
спостерігали незначне зростання загальної суми хлорофілів а і b, достовірними є 
дані на 21-шу добу росту, де сума хлорофілів зростала на 28 % щодо варіанту із 
кадмій хлоридом, але все ж був на 66 % нижчим за контрольні значення. У варіанті з 
ВМ вміст каротиноїдів достовірно зростав на 30 % у 14-добових та на 80 % – у 21-
добових рослин гречки. Саліцилова кислота, впливала на кількість каротиноїдів 
зменшуючи їх вміст, порівняно з впливом лише кадмій хлориду (див. табл. 3). 
 Отже, результати наших досліджень щодо вмісту фенольних сполук та 
активності ензимів, стану пігментної системи рослин пшениці та гречки, а також 
змін на фізіологічному рівні свідчать про взаємозв’язок усіх досліджених реакцій-
відповідей рослинного організму на токсичну дію кадмій хлориду. За дії кадмію 
саліцилова кислота, яку застосовували для передпосівної обробки насіння, мала 
достатньо широкий діапазон впливу на метаболічні процеси. У концентрації 0,05 
мМ СК проявляла стрес-протекторні властивості у підтриманні стану 
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фотосинтетичного апарату та у регулюванні вмісту різних класів фенольних сполук 
на початкових етапах онтогенезу рослин. 

 
ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети виявлено стрес-
протекторний вплив СК у концентрації 0,05 мМ на пшеницю (Triticum aestivum L.) 
та гречку (Fagopyrum esculentum Moench) за дії кадмієвого стресу. 
1. Вплив кадмію хлориду зумовлював достовірне нагромадження фенольних сполук 
у коренях рослин пшениці на 14-ту та 21-шу добу впливу ВМ, зростання їх вмісту у 
пагонах на 21-шу добу. У гречки посівної за дії кадмію хлориду відбувалося 
достовірне збільшення на 30 % загального вмісту фенольних сполук у пагонах. 
Регуляторна дія СК в умовах кадмієвого стресу полягала у зниженні загального 
вмісту фенольних сполук у коренях та пагонах гречки. 	  
2. Показано зростання вмісту антоціанів на 60 % у варіанті з кадмій хлоридом у 
пагонах 14-добових та на 25 % у 21-добових рослин пшениці. У рослин гречки 
встановлено початково високий вміст антоціанів, включно із контрольними 
варіантами, лише СК знижувала цей показник на 45 % у 14-добових рослин гречки. 
За впливу СК і кадмій хлориду вміст антоціанів у рослин пшениці зростав у 1,3-1,5 
рази, а у гречки залишався на рівні контролю. 
3. Вміст флавоноїдів у пагонах гречки на початкових етапах росту за дії кадмію 
хлориду достовірно не змінювався, натомість СК зумовлювала істотне (50 %) його 
зростання.	  
4. Вміст ксантонів у пагонах рослин пшениці зростав у 1,3 рази лише на 14-ту добу в 
умовах кадмієвого впливу. Натомість у пагонах рослин гречки спостерігали 
незначне 3-5 % збільшення вмісту ксантонів як на 14-ту, так і на 21-шу доби росту. 
Вплив СК на вміст ксантонів у пагонах досліджуваних рослин був незначним, але із 
достовірним зменшенням вмісту цих сполук порівняно з контролем. 
5. Виявлено видові відмінності у нагромадженні лігніну в надземній частини рослин 
гречки і пшениці, залежно від умов зростання. Саліцилова кислота однозначно 
сприяє лігніфікації клітинних оболонок у зоні метаксилеми. 
6. Активність фенілаланін аміак-ліази у пагонах гречки на порядок вища від 
аналогічних показників у коренях та пагонах пшениці. Найвищу активність ФАЛ 
виявлено у тканинах коренів гречки на 7-му добу, а у пшениці – на 14-ту добу. У 
пагонах обох досліджуваних видів рослин пік активності припадає на 21-шу добу 
росту, що вказує на видові відмінності у транспортуванні цього елемента. За 
сумісної дії СК і кадмій хлориду активність ензиму наближалася до контрольних 
значень, змінюючи характер впливу кадмій хлориду на загальний вміст фенольних 
сполук.  
7. Встановлено, що за дії кадмію хлориду на тлі сповільнення синтезу структурних 
білків, спостерігається зростання вмісту проліну в органах пшениці та гречки, що є 
адаптивною реакцією рослин на дію кадмієвого стресу. У випадку дії лише СК, та 
дії кадмію хлориду з СК значного зростання вмісту проліну у рослин пшениці не 
встановлено.  
8. Виявлено кількісні зміни компонентів пігментної системи у листках рослин 
пшениці та гречки за умов кадмієвого стресу. СК зумовлювала незначні зміни 
вмісту хлорофілів і каротиноїдів, але впливала на міцність зв’язку, відсоток 
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вилученого хлорофілу за її впливу становив лише 3-6 %. За умов кадмієвого стресу 
вміст каротиноїдів зростав у 1,2-1,5 рази, спостерігалось вилучення 22 - 28 % 
хлорофілів впродовж експерименту. У рослин гречки у варіанті із СК вміст 
хлорофілів змінюється в межах 9-12 %, вміст каротиноїдів – на 8-16 % порівняно з 
контролем на 14-ту та 21-шу доби росту.  
9. Встановлено, що за дії кадмій хлориду активність хлорофілази знижувалася на 50 
% у 14-добових рослин пшениці, та на 38 % – у 21-добових. Саліцилова кислота не 
впливала на активність хлорофілази, проте за сумісного впливу кадмій хлориду та 
СК активність хлорофілази достовірно зростала щодо контрольних значень.  

Отже, комплекс адаптивних змін компонентів фенольного метаболізму та 
фотосинтетичного апарату під впливом СК у рослин пшениці та гречки, які росли 
за дії кадмію хлориду, свідчать про регуляторну роль СК за стресових умов, що 
проявляється в покращенні росту та розвитку рослин. Також СК має 
видоспецифічний характер впливу, у рослин пшениці її активність проявляється 
швидше на 14-ту добу росту і стосувалося це впливу на ріст органів рослин, змін 
вмісту окремих класів фенольних сполук, раннього піку активності ензимів, 
натомість у рослин гречки активні зміни відбувались на 21-шу добу росту.	  
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АНОТАЦІЯ 

Кавулич Я.З. Вміст фенольних сполук у рослин пшениці (Triticum aestivum 
L.) та гречки (Fagopyrum esculentum Moench.) за дії саліцилової кислоти та 
кадмію хлориду − На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 
(доктора філософії) за спеціальністю 03.00.04 "Біохімія" − Львівський національний 
університет імені Івана Франка МОН, Львів − 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ролі екзогенної саліцилової 
кислоти в формуванні стійкості рослин пшениці (Triticum aestivum L.) та гречки 
(Fagopyrum esculentum Moenh.) до токсичної дії кадмій хлориду.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що саліцилова кислота 
позитивно впливає на початкові етапи росту рослин, стимулюючи енергію 
проростання насіння. Зростання вмісту фенольних сполук у органах 14- і 21-добових 
рослин на фоні інгібування росту іонами кадмію свідчить про їхню прооксидантну 
роль та водночас не суперечить реалізації ними антиоксидантної функції. Зниження 
концентрації фенолів у коренях і пагонах рослин та зростання вмісту антоціанів 
внаслідок преінкубації саліциловою кислотою свідчить, що вони є одним із 
компонентів адаптивної відповіді рослин на кадмієвий стрес. Щодо процесу 
лігніфікації, результати показують відмінності у нагромадженні лігніну надземною 
частиною рослини в залежності від умов зростання. Виявлені також видові 
відмінності, з переважанням лігніну в рослин гречки, порівняно з рослинами 
пшениці. Саліцилова кислота призводила до незначної лігніфікації через свою 
фенольну природу.  

 Отримані результати дають змогу використовувати саліцилову кислоту у 
концентрації 0,05 мМ, як дієвий та економічно вигідний спосіб для обробки рослин 
в умовах забруднення навколишнього середовища кадмієм. Саліцилова кислота 
позитивно впливає на фізіологічні показники рослин, стабілізує їх фотосинтетичний 
апарат та нормалізує вміст фенольних сполук за рахунок роботи фенілаланін аміак-
ліази в умовах кадмієвого стресу. Нами виявлена видова специфіка відповіді рослин 
пшениці і гречки на стрес-протекторну роль саліцилату за токсичного впливу 
кадмію хлориду.  
 Ключові слова: пшениця, гречка, саліцилова кислота, кадмій, фенольні 
сполуки, активність ензимів, фотосинтетичні пігменти, фізіологічні показники. 

АННОТАЦИЯ 
 Кавулич Я.З. Содержание фенольных соединений у растений пшеницы 
(Triticum aestivum L.) и гречихи (Fagopyrum esculentum Moench.) под влиянием 
салициловой кислоты и кадмия хлорида. На правах рукописи. 
  Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
(доктора философии) по специальности 03.00.04 "Биохимия" Львовский 
национальный университет имени Ивана Франко МОП, Львов 2020. 
 Диссертация посвящена исследованию роли экзогенной салициловой 
кислоты в формировании устойчивости растений пшеницы (Triticum aestivum L.) и 
гречихи (Fagopyrum esculentum Moenh.) до токсического действия кадмия хлорида. 
 В результате проведенных исследований установлено, что салициловая 
кислота положительно влияет на начальные этапы роста растений, стимулируя 
энергию прорастания семян. Рост содержания фенольных соединений в органах 14- 
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и 21-суточных растений на фоне ингибирования роста ионами кадмия 
свидетельствует об их прооксидантной роли и в то же время не противоречит 
реализации ими антиоксидантной функции. Снижение концентрации фенолов в 
корнях и побегах растений и рост содержания антоцианов в результате 
преинкубации салициловой кислотой свидетельствует, что они являются одним из 
компонентов адаптивного ответа растений на стресс кадмием. Относительно 
процеса лигнификации, результаты показывают различия в накоплении лигнина 
надземной частью растения в зависимости от условий виращивания.  
 Салициловая кислота в концентрации 0,05 мМ положительно влияла на 
физиологические показатели растений, стабилизировала их фотосинтетический 
аппарат и нормализовала содержание фенольных соединений за счет работы 
энзимов в условиях кадмиевого стресса.  
 Ключевые слова: пшеница, гречиха, салициловая кислота, кадмий, 
фенольные соединения, активность энзимов, фотосинтетические пигменти, 
физиологические показатели. 

ANNOTATION 
 Kavulych Y. Content of phenolic compounds in wheat (Triticum aestivum L.) 
and buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plants under salicylic acid and 
cadmium ions – Manuscript copyrights. 
 Thesis on obtaining a scientific degree of Ph.D. in biological sciences, speciality of 
03.00.04 – biochemistry. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2020.  
 The thesis deals with the study of the role of external salicilyc acid in wheat 
Triticum aestivum L. and buckwheat Fagopyrum esculentum Moench. plants under toxic 
effects of cadmium chloride. 
 The aim of the investigation was to determine the morphometric parameters, 
changes of the photosynthesis and changes of antioxidant protection, which was 
accompanied by a change in the content of phenolic compounds and enzymes involved in 
protection against the action of cadmium chloride. 
 As a result of the research we found, that salicylic acid positively influenced the 
initial stages of plant growth, stimulating the seed germination. Determined the negative 
influence of cadmium ions on the content of photosynthetic pigments, decrease growth 
parameters of buckwheat and wheat plants. Cadmium as one of the most toxic metals has 
negative affects on photosynthesis, change the structure and the functioning of chlorophyll 
molecules. Salicylic acid can mitigate the toxic effects of heavy metal ions, has positive 
affect on the structure and functioning of photosynthetic pigments and increase 
morphometric parameters under stress conditions. The increase of phenolic compounds in 
plant tissue of 14- and 21-day-old plants against the background of inhibition of growth by 
cadmium ions indicates their prooxidant role. Reducing the concentration of phenols in the 
roots and shoots of plants and increasing the content of anthocyanins due to preincubation 
of salicylic acid indicates that they are one of the components of the adaptive response of 
plants to stress by cadmium. The results of lignification process shown differences in the 
accumulation of lignin in the different part in plant, also this process depends on the 
conditions of growth and plant species. Salicylic acid induced process of lignification, 
because salicylic acid is phenolic compound. 
 The positive results will allowto use salicylic acid as an efficient and cheap way to 
treat plants under conditions of environmental heavy metals pollution.Salicylic acid has 
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positiveeffect on morphometric parameters, stabilized the photosynthesis and normalized 
the content of phenolic compounds due the work of enzymes under conditions of cadmium 
stress. It is necessary to indicate the specific nature the response of plants to the stress 
protective role of salicylate for the toxic effects of cadmium. We studied buckwheat and 
wheatplants. The obtained results show positive effect of salicylate for both plants species. 
 The concentration of salicylic acid (0,05mM) has positive influenced for 
photosynthesis, also did not cause significant changes in the pool of phenolic compounds. 
Therefore, for future research, we recommend use this concentration of salicylic acid, but 
at the same time,take into account the specificity of the species. 
 
 Key words: wheat, buckwheat, salicylic acid, cadmium, phenolic compounds, 
enzyme activity, photosynthesis, morphophysiological parameters. 
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