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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 − Кваліфікаційна наукова праця 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, Львів, 2020. 

На сьогоднішній день незмінно найбільш поширеною та важливою 

сільськогосподарською культурою в Україні та й загалом у світі вважається 

пшениця з родини злакових. В нашій роботі для досліджень використовували 

пшеницю м’яку або звичайну, адже саме вона найбільш часто використовується у 

промисловості, як основний компонент хлібних виробів. Зовнішнє середовище 

часто негативно впливає на якісні та кількісні показники рослин пшениці, 

зменшуючи врожайність. З іншої сторони все більш детальної уваги науковці 

приділяють вивченню механізмів захисту рослин за цих умов. Дуже мало наукової 

літератури присвячено механізмам стійкості до важких металів гречки, яку 

впродовж останніх років розглядають як перспективну альтернативну харчову і 

технічну культуру у світовому масштабі. Забруднення сільськогосподарських 

земель кадмієм на сьогоднішній день становить велику загрозу для рослин, через 

свою високу токсичність та мобільність, що у свою чергу є небезпекою для всіх 

живих організмів. Рослини виробили численні бар’єри захисту від важких металів, 

при цьому швидкість та кількість поглинання токсичних елементів всерівно 

залишається на високому рівні, адже рослинний організм не має чіткого 

регулювання щодо вибіркового поглинання тих чи інших елементів.  

У літературі знайдено достатньо даних про кореляцію між вмістом важких 

металів та вмістом саліцилової кислоти, також представлені різні рослинні 

об’єкти, які досліджували за цих умов. Дана робота фокусується на зміні вмісту 
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фенольних сполук за впливу саліцилової кислоти. Нашим завданням було 

дослідити в рослинах пшениці та гречки зміну вмісту ендогенних фенольних 

сполук під впливом екзогенної саліцилової кислоти за дії кадмію хлориду, а також 

знайти можливі зв’язки між саліциловою кислотою та певними захисними 

сполуками (важливими елементами антиоксидантного захисту та системами 

детоксикації важких металів) та між вмістом саліцилату у рослинах і рівнем 

толерантності до кадмію. Вирішення цих питань стало підставою для виконання 

досліджень за темою дисертації. 

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: 

– 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.  

– дослідити зміни активності фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ) за впливу 

кадмій хлориду та СК.  

– визначити вплив кадмій хлориду і СК на вміст проліну як осмопротектора 

у різних органах пшениці та гречки.  

– 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.  

– дослідити вплив СК і кадмій хлориду на ріст, як інтегральний показник 

стійкості рослин пшениці та гречки.  
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– оцінити видоспецифічність протекторного впливу СК у пшениці м`якої 

(Triticum aestivum L.) та гречки посівної (Fagopyrum esculentum Moench.) за дії 

ВМ. 

 Отримані результати дадуть змогу використовувати саліцилову кислоту, як 

дієвий та економічно вигідний спосіб для обробки рослин в умовах забруднення 

навколишнього середовища важкими металами. Саліцилова кислота позитивно 

впливала на морфометричні показники рослин, стабілізувала їх фотосинтетичний 

апарат та нормалізувала вміст фенольних сполук за рахунок роботи ензимів в 

умовах кадмієвого стресу. Нами виявлена видова специфіка відповіді рослин 

пшениці і гречки на стреспротекторну роль саліцилату за токсичного впливу 

кадмію хлориду.  

Проаналізовані сучасні літературні дані про саліцилову кислоту, вплив 

кадмію на живі організми, закономірності стійкості рослин пшениці і гречки за дії 

кадмію хлориду та системи захисту за даних стресових умов. На підставі аналізу 

обгрунтовано актуальність досліджень, відповідно сформульовано мету і основні 

завдання досліджень, розроблено методичний та методологічний підходи 

проведення дослідів. 

Наші дослідження проведені на рослинах пшениці озимої м’якої (Triticum 

aestivum L.) сорту Подолянка, сортовласниками якої є Інститут фізіології рослин і 

генетики НАН України та Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла 

НААН, а також на рослинах гречки посівної (Fagopyrum esculentum Moench.) 

сорту Рубра, який виведений в Науково-дослідному інституті круп’яних культур 

Подільської державної аграрно-технічної академії. Вирощували рослини методом 

піщаних культур в контрольованих умовах (16-ти годинний фотоперіод). Обробка 

саліциловою кислотою здійснювалася перед посівом шляхом замочування. 

Попередньо насіння замочували у дистильованій воді (контроль) та 0,05 мМ 

розчині СК (дослід) протягом п’яти годин. Насіння пророщували на 

фільтрувальному папері у чашках Петрі в термостаті за температури +23ºС 
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протягом трьох діб. Проростки висаджували на пісок. Варіантами для наших 

досліджень слугували рослини вирощені без обробки кадмієм та СК (контроль), 

також рослини вирощені з насіння обробленого СК та ті, які росли на середовищі з 

іонами кадмію. Кадмій вносили в субстрат у вигляді CdCl2 у розрахунку 25 мг/кг 

ґрунту, концентрацію обирали згідно даних літератури. Концентрацію саліцилової 

кислоти (0,05 мМ) обирали експериментально, виходячи з попередніх наших 

досліджень. Рослини аналізували на 14-ту та 21-шу доби росту, вимірювали 

морфометричні показники, досліджували структурні зміни у фотосинтетичному 

апараті та зміни вмісту фенольних сполук. Активність важливого ензиму 

фенольного метаболізму фенілаланін аміак-ліази досліджували на 7-му, 14-ту і 21-

шу доби росту рослин.  

У процесі вегетації рослин пшениці та гречки визначали морфометричні 

показники – висоту пагона, довжину кореня, площу листкової поверхні, енергію та 

схожість проростання насіння.  

Вміст фотосинтетичних пігментів визначали спектрофотометрично, також 

додатково визначали індукцію флуоресценції хлорофілу за допомогою приладу 

“Флоратест” та активність хлорофілази методом розділення фітольних і 

безфітольних пігментів.  

Загальний вміст фенольних сполук, антоціанів, ксантонів та флавоноїдів у 

коренях та пагонах визначали спектрофотометрично. Активність ензиму 

фенольного метаболізму – фенілаланін аміак-ліази визначали в листках та коренях 

рослин гречки та пшениці за методом Зукера у модифікації. Спектрофотометричне 

визначення ФАЛ грунтувалось на зміні поглинання при довжині хвилі 274 нм. 

Визначення лігніну здійснювали за кольоровою реакцією з флороглюцином. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що саліцилова кислота 

позитивно впливала на початкові етапи росту рослин, стимулюючи енергію 

проростання насіння, не впливаючи на його схожість.  
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З'ясовано негативний вплив іонів кадмію на вміст фотосинтетичних 

пігментів та ростові параметри рослин пшениці та гречки. Кадмій, як один із 

найтоксичніших металів негативно впливає на фотосинтетичні процеси, змінюючи 

будову (утворення феофітину) та функціонування хлорофілу. Саліцилова кислота 

здатна нівелювати токсичний вплив важкого металу на різні компоненти 

фотосинтетичного апарату, позитивно впливаючи на будову та функціонування 

фотосинтетичних пігментів та збільшувати морфометричні показники рослин за 

стресових умов.  

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 вона 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 засвідчують про позитивний ефект саліцилату за даної 

концентрації кадмію хлориду у середовищі. Концентрація СК (0,05 мМ) 

позитивно впливала на фотосинтетичні процеси та компоненти феноьного 

метаболізму. Тому, для подальших досліджень рекомендуємо використовувати 

саліцилову кислоту у концентрації 0,05 мМ, але при цьому враховувати видову 

специфіку.  

 Ключові слова: пшениця, гречка, саліцилова кислота, кадмій, фенольні 

сполуки, активність ензимів, фотосинтез, фізіологічні показники. 
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ANNOTATION 
 Kavulych Y. Content of phenolic compounds in wheat (Triticum aestivum L.) 

and buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plants under salicylic acid and 

cadmium chloride – Manuscript copyright.  

 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.  

 Nowadays the most important agricultural crop in Ukraine and other countries is 

wheat plants from the family of cereals. In our work for researches we are used Triticum 

aestivum L., becauce this type of wheat are usually use in industry (the main component 

of bakery product). The environmental impact has a negative effect on the yield of 

wheat plants. Many scientists in our time are research the mechanisms of plant 

protection in these conditions. There are not too much literature about the mechanisms 

of resistance in buckwheat plants. The cadmium contamination of agricultural land 

today is a big problem for plant growth, because metal ions has high toxicity and 
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mobility – danger to all living organisms. Plant organisms have produced barriers to 

protection against heavy metals, but the content of the absorption of toxic elements 

equally remains at a high level, because the plant organism are not regulated and don’t 

have selective absorption of this elements. 

 A lot of the literature data show a correlation between the content of heavy metals 

and the content of salicylic acid, as well as many different plant objects that were 

investigated under these conditions. This work focuses on changes in the content of 

internal phenolic compounds and the influence of external phenolic compounds, such as 

– salicylic acid. Salicylic acid is a type of phenolic acid. Our main goals was to 

investigate the changes of the content of endogenous phenolic compounds under the 

influence of exogenous salicylic acid in plants of wheat and buckwheat plants under the 

action of cadmium chloride. Also we want to find correlation between salicylic acid and 

certain protective compounds (important elements of antioxidant protection, and heavy 

metal detoxification systems) and between the content of salicylate inside the plant and 

the level of tolerance to cadmium. The decision of these questions became the basis for 

conducting research on the topic of the thesys. 

 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.  

 To achieve the goal, the following tasks were performed: 

 to determine separately the effect of salicylic acid and cadmium chloride on the 

growth of wheat and buckwheat plants, and the combined action of salicylate and 

cadmium chloride; 

 to characterize the morphometric parameters under pollutant action and 

protective effects of salicylate under these conditions; 

 to determine the effect on the photosynthesis of cadmium chloride, also 

determine the positive or negative effects of phenolic components; 
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 to establish the relationship between endogenous and exogenous phenolic 

compounds under cadmium conditions; 

 to establish whether salicylic acid as a phenolic compound have positive  affects 

for endogenous content of phenolic compounds and does not match the oxidative stress 

itself under the action of cadmium chloride; 

 selected objects – wheat and buckwheat have been selected as important  

cultures in Ukraine, also for comparing the changes in the content of phenolic 

compounds, because buckwheat of Rubra variety originaly contains high level of 

phenolic compounds, compared to wheat plants; 

 Therefore, according to the preceding paragraph, we wanted to determine how 

salicylic acid at a certain concentration (0.05 mM) affects on the content of phenolic 

compounds in different plant species (different parts of plants) under stress conditions, 

which initially have different content of phenolic compounds. 

 The positive results will allow to use salicylic acid as an efficient and cheap way 

to treat plants under conditions of environmental heavy metals pollution. Salicylic acid 

has positive effect 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 wheat plants.  

 The modern literary data about salicylic acid, influence of cadmium on living 

organisms, wheat and buckwheat plants resistance under action of cadmium chloride. 

Based on the analysis, the relevance of the studies was substantiated, the goals and 

objectives of the research we formulated, the methodical and methotological approaches 

to conducting the experiments were developed as well. 

  The materials of the research were wheat plants of the Podolyanka variety from 

Instityte of Plant Physiology and Genetics National Academy of Sciences of Ukraine 
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and V.M. Remeslo Myronivka Institute of wheat. Buckwheat plants of the Rubra variety 

from O. Alekseeva Scientific and Research Institute of Cereal Crops. 

 All samples of plants were grown in pots with sand under controlled conditions 

(16-h photoperiod). Salicylic acid treatment (soaking) was before seedling, after seeds 

sterilization. Before seeds were soaked in distilled water (control) and 0.05 mM SA 

solution (experiment) for five hours. The seeds were grown on a filter paper in Petri 

dishes at 23 °C, for three days. After this seedlings planted in pots with sterile sand. For 

our research we use samples without cadmium and salicilyc acids treatment – control, 

plants grown from seeds, which has been treate SA, and grow with cadmium ions is 

sand. Cadmium chloride we add in pots – 25 mg / kg, the concentration was chosen 

according to the literature data. The concentration of salicylic acid (0.05 mM) was 

selected experimentally, based on our previous studies. Plants were analyzed on the 14 

and 21 day of growth. For these two days were analyzed morphometric parameters, 

structural changes in the photosynthetic processes, and changes in the content of 

phenolic compounds under the presented conditions. The activity of the important 

phenylalanine metabolism enzyme – phenylalanine ammonia-lyase activity on the 7, 14 

and 21 days of plant growth was investigated. 

 While the wheat and buckwheat vegetation, morphometric parameters were 

determined – the plant height, the length of the root, the area of the leaf, the energy and 

the germination of the seeds.  

 The total photosynthetic pigments in plant tissue was determined 

spectrophotometrically. Additionally determined induction of chlorophyll fluorescence 

and the activity of chlorophylls by the separation of different pigments. 

 The total content of phenolic compounds, anthocyanins, xanthones and 

flavonoids in roots and shoots was determined spectrophotometrically. The activity of 

the enzyme of phenolic metabolism – phenylalanine ammonia-lyase was determined in 

leaves and roots of the 7-, 14- and 21 days of buckwheat and wheat plants. The enzyme 
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determination was based on a change in absorption of 274 nm. Determination of lignin 

was based by color reaction with floroglucin. 

 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 function 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 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, physiological parameters. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АБК        − абсцизова кислота 

АФО        − активні форми Оксигену 

ВМ          − важкі метали 

ГДК         − гранично допустима концентрація 

СК            – саліцилова кислота 

ІОК          − індоніл-3-оцтова кислота 

ІВМ          − іони важких металів 

ІФХ          −індукція флуоресценції хлорофілу 

МЗХБЛК − міцність зв'язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом 

ФАЛ        – фенілаланін аміак-ліаза 
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ВСТУП 

 Важкі метали (ВМ), потрапляючи у трофічні ланцюги ґрунт-рослина-

тварина-людина, небезпечні для всіх живих організмів [55, 56, 121, 223]. 

Джерелами надходження ВМ у рослини важливих зернових культур є внесення 

мінеральних добрив, пестицидів та матеріалів для вапнування [183, 189]. Кадмій 

(Cd) – один із найтоксичніших ВМ металів, небезпека забруднення ним довкілля 

виникла за останні 20-30 років унаслідок його широкого застосування в різних 

галузях промисловості [181]. Існує пряма залежність між вмістом кадмію в 

середовищі і його концентрацією у рослинах [89, 93] що, очевидно пов'язано зі 

зростаючим забрудненням довкілля промисловими відходами, викидами 

транспорту та забрудненими добривами [181, 212]. 

Більш дослідженими, але не з’ясованими остаточно, є фізіолого-біохімічні 

реакції на дію ВМ рослин пшениці, що пов'язано із широким ареалом поширення 

та важливістю використання цієї культури [115, 192, 230]. Дуже мало літератури 

присвячено механізмам стійкості до ВМ рослин гречки, яку впродовж останніх 

років розглядають як перспективну альтернативну харчову і технічну культуру у 

світовому масштабі [52, 68, 207]. Тому основними досліджуваними об'єктами у 

нашій роботі були рослини пшениці та гречки. 

Встановлено негативний вплив ВМ на процеси життєдіяльності рослин, 

проте недостатньо даних про видову специфіку цього впливу [57, 121, 158, 168, 

223]. 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 [139]. Фенольні сполуки належать 

до групи неензиматичних антиоксидантів [152, 179], вони також утворюють 

хелатні комплекси з ВМ, що транспортуються у вакуолю, зменшують плинність 

мембран, запобігаючи надходженню металів у клітину [61]. Сигнальну функцію 

серед фенолів забезпечує саліцилова кислота (СК) [131, 224]. Саліцилова кислота, 

як фітогормон фенольної природи, окрім регулювання імунних реакцій рослин, 
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залучена у формування механізмів захисту до дії абіотичних стресових чинників, у 

т.ч. ВМ [34, 135]. Ендогенна та екзогенна СК підвищує стійкість рослин до 

кадмієвого стресу [77, 122] 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 фізіологого-біохімічних реакцій рослин на екзогенне 

застосування СК, але досліджень, присвячених впливу СК на фенольний 

метаболізм за впливу ВМ, зокрема пшениці та гречки, все ще бракує [138]. 

Зважаючи на викладене, актуальним є встановлення ролі 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 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. 
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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), 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 
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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 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. 

Показано 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 
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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). 

 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 тез доповідей у матеріалах наукових 

конференцій. 
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 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 і проілюстровано 62 рисунками та 3 таблицями. Список 

літератури налічує 239 найменування. 
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 1.1. Порушення росту та розвитку, фізіолого-біохімічних процесів у 

рослин за дії іонів важких металів 

Активна антропогенна діяльність, така як: промислове виробництво, 

гірничодобувна промисловість, сільське господарство, автомобільний та 

залізничний транспорт призвела до нагромадження великих кількостей важких 

металів у поверхневих та ґрунтових водах, і як результат по трофічних ланцюгах − 

у цілій біосфері. Накопичення важких металів у сільськогосподарських рослинах 

викликає на сьогоднішній день велике занепокоїння через ймовірність 

забруднення продуктів харчування та подальший транспорт ВМ ланцюгами 

живлення. Активне потрапляння важких металів у навколишнє середовище 

зумовило низку досліджень, які з’ясовують, як живі організми реагують на 

токсичну дію забруднювачів, та як організми пристосовуються до їхньої наявності 

у середовищі існування [121, 168, 223]. 

Хоча важкі метали, такі як Cd, Pb та Ni не є необхідними для росту рослин, 

вони легко потрапляють та накопичуються рослинами. Споживання овочів, 

зрошуваних стічними водами та вирощених на ґрунтах забруднених важкими 

металами, можуть нести можливі ризики для здоров’я людини та природи загалом. 

Концетрація ВМ у ґрунті прямо корелює з біодоступністю їх для рослин. 

Більшість досліджень показують, що відсутність будь-яких змін у бік екологічного 

виробництва та зменшення викидів промисловості, транспорту призведе до 

накопичення в рослинних організмах та ґрунтах важких металів вище допустимих 

меж [170]. Це також може призвести до зниження продуктивності, порушення 

росту та розвитку чи взагалі повної загибелі рослинних організмів [57]. 

 Як вже зазначалось, джерелом надходження іонів важких металів (ІВМ) у 

довкілля є зазвичай господарська діяльність людини. Зростання антропогенного та 

техногенного навантаження на довкілля спричиняє забруднення атмосфери, води, 
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ґрунту, і рослинності токсичними сполуками важких металів. Узагальнюючи, ІВМ 

потрапляють у зовнішнє середовище переважно такими шляхами: 

− високотемпературні процеси з промисловими викидами (чорна і кольорова 

металургія, випалювання цементної сировини, згоряння рідкого і твердого 

палива); 

− постійне внесення високих доз органічних і мінеральних добрив, пестицидів, 

які містять домішки важких металів; 

−  скидання стічних вод; 

− винесення важких металів із відвалів копалень чи металургійних 

підприємств водними чи повітряними потоками;  

−   у районах родовищ металевих або інших руд відповідними елементами 

забруднюється ґрунт, а від нього рослинність і води; 

−   вони містяться у атмосферних викидах; 

−   ґрунт, а за ним рослина може забруднюватись цими хімічними речовинами 

внаслідок удобрення недостатньо очищеними стічними водами, осадом з очисних 

споруд. 

 Основними шляхами надходження ІВМ у рослинний організм є:  

•   найбільш поширений спосіб – поглинання їх кореневою системою з ґрунту. 

Частина металів зв'язується з органічним матеріалом ґрунту і стає недоступною 

для рослинного організму. Інші залишаються в іонній формі і можуть надходити в 

кореневу систему шляхом пасивної дифузії або активного транспорту, залежно від 

кислотності ґрунту, вологоємності, гранулометричного складу, наявності макро- 

чи мікроелементів, органічних елементів та вапна. 

•   надходження у рослини через листки з аерозолями. Здатність листків поглинати 

важкі метали залежить від анатомо-морфологічних особливостей. Чим більше 

опушений листок, тим інтенсивніше вони вбирають метали із забрудненого 

середовища. 
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 Підвищені концентрації ВМ можуть призводити до загальних 

малоспецифічних фізіологічних та біохімічних змін. Найзагальнішими проявами 

фітотоксичності іонів важких металів є хлороз та затримка росту і розвитку. 

Найбільш характерними ознаками при надлишку ВМ у рослинному організмі є: 

пошкодження мембран, зміна активності ензимів, інгібування росту коренів. Всі ці 

зміни ведуть за собою цілий ряд вторинних ефектів, таких як: гормональний 

дисбаланс, дефіцит мінеральних елементів, інгібування фотосинтезу, порушення 

транспорту асимілятів, зміна водного режиму, які у свою чергу затримують 

загальний ріст і розвиток рослини [74, 121, 158, 168, 223].  

 Вивчаючи впливи ВМ на рослинний організм все ж важко провести межу 

між первинними і вторинними ефектами, які спричинені їх дією. Виявлено пряму 

залежність інгібування росту коренів і пагонів від концентрації іонів важких 

металів, у цьому випадку чутливіші корені, що мабуть пов'язане з їхньою 

бар'єрною функцією. Проте, ще до появи перших симптомів надлишку важких 

металів, з'являються перші пошкодження на біохімічному рівні – це порушення 

біосинтезу білків, жирів, порушення процесу фотосинтезу, дихання. Потім ці 

первинні порушення поширюються на ультраструктурний рівень − це 

дезорганізація клітинних мембран, та на клітинний рівень − це деструкція ядра, 

клітинних оболонок клітин мезофілу. І лише після перелічених вище 

деструктивних процесів розвиваються видимі симптоми ураження [50]. 

Інтенсивність фотосинтезу прямо залежить від екологічних факторів, таких як: 

сонячна радіація, температура, вологість, надходження мінеральних елементів та 

ін. Встановлено, що зміни всіх цих факторів в негативну сторону здатні змінювати 

інтенсивність проходження фотосинтезу [1, 57]. 

•   Вплив іонів важких металів на фотосинтез рослин 

Cпостерігається негативний вплив ІВМ на фотосинтез рослин. Важкі метали 

індукують хлороз листків, які є місцем нагромадження ВМ. Хлороз проявляється у 

вигляді хлоротичних плям, некрозів [59, 114]. Зниження концентрації хлорофілу 



 29 

може служити біоіндикаторною ознакою забруднення навколишнього середовища 

важкими металами, а кількість хлоропластів у клітині мезофілу – показником 

продуктивності фотосинтезу [16]. Для багатьох культурних рослин характерним 

було 50% зниження рівня фотосинтезу за дії іонів Cd [164].  

Найчутливішою ділянкою фотосинтетичного електронтранспортного 

ланцюга до впливу важких металів є фотосистема ІІ. Кадмій більше впливає на 

світлову фазу фотосинтезу, при чому фотосистема ІІ пошкоджується більше ніж 

фотосистема І. Відомо, що енергетична характеристика процесу фотосинтезу є 

важливим показником роботи фотосинтетичного апарату [54]. 

В умовах забруднення навколишнього середовища іонами важких металів 

спостерігається зниження роботи, як циклічного, так і нециклічного потоку 

електронів. Нециклічний транспорт пошкоджується більше за циклічний, в 

результаті чого знижується синтез АТФ і відновлення НАДФ*Н [157, 167]. 

Підвищення накопичення ВМ у листках призводить до інгібування первинних 

реакцій, сповільнення транспорту електронів, інгібування процесів утворення 

АТФ. Виявлений такий зв'язок: чим більше забруднене навколишнє середовище 

ВМ, тим сильніше відбувається інгібування первинних реакцій фотосинтезу [57].  

Чутливість функціонування хлоропластів на чинники зовнішнього 

середовища виражається у відмінності розмірів структур, так і їх кількості. Високі 

концентрації кадмію сильно змінюють структурну організацію хлоропластів, 

спрямовуючи свій токсичний вплив на ліпідну мембрану тилакоїда, тим самим 

збільшуючи її проникність. Зменшення кількості хлоропластів, їх розмірів є 

наслідком зниження фітогормональної активності, а саме зниження активності 

цитокінінів, які регулюють розмір, кількість хлоропластів, розвиток гран, 

тилакоїдів. Такі зміни спостерігають за дії ВМ на чутливі види рослин, а за дії на 

толерантні види – збереження фітогормональної активності на оптимальному рівні 

[30].  
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Важливою ознакою токсичної дії ВМ, а саме кадмію є ознаки дефіциту 

магнію – найважливішого компонента хлорофілу. Зустрічаються також такі факти, 

що зміна функціонування хлорофілу може бути наслідком заміщення 

центрального атома магнію важким металом. Це було показано у дослідах на 

водних культурах в присутності купруму, кадмію і нікелю. Магній заміщався на 

відповідний метал, що призводило до порушення функцій світлоконцентрування. 

Низька освітленість робить центральне ядро більш доступним для ВМ, а при 

високій освітленості –навпаки [57].  

Зазначимо, що для нормального функціонування фотосинтетичного апарату 

важливим є оптимальне співвідношення хлорофілів а та b. Зазвичай комплекс ФС 

ІІ включає 200 молекул хлорофілу а, 100 молекул хлорофілу b, також каротиноїдів 

та інших важливих компонентів. Зміна цього співвідношення може призвести до 

зміни функціонування фотосинтетичного апарату, також ці зміни можуть 

характеризувати стійкість рослини. Накопичення металів у листках спричиняє 

зменшення кількості хлорофілу а та інгібування його синтезу, тому можна 

зробити висновок, що ця форма пігмента є більш чутливою до забруднювачів, а 

хлорофіл b характеризується більшою стійкістю, хоча ці факти не до кінця 

досліджені. Але інгібування біосинтезу як хлорофілу а, так і хлорофілу b може 

бути викликане окисненням сульфгідрильних груп елементів, так і безпосереднім 

впливом ВМ на ці групи [159].  

Чутливими до дії ВМ є і жовті пігменти – каротиноїди, які входять у склад 

пігмент-білкового комплексу мембранної системи хлоропластів і виконують роль 

додаткових пігментів. Вони поглинають світло в синій, і в меншій мірі зеленій 

частинах спектру, передаючи енергію на хлорофіл, також при надлишку 

інтенсивності світла каротиноїди можуть виконувати функції фотопротекторів. 

 При збільшенні в середовищі забруднювачів спостерігається протилежний 

ефект до хлорофілу, кількість каротиноїдів збільшується в листках толерантних 

видів рослин. Підвищення суми жовтих пігментів відіграє захисну роль, 
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оберігаючи хлорофіл від фотоокислення, вони подібно каталазі блокують 

нагромадження пероксиду, який згубно діє на клітини [34]. 

Щоб повністю охарактеризувати стан пігментної системи за дії 

забруднювачів, потрібно згадати, що функціональна активність хлорофілу 

залежить від міцності його зв`язку з білково-ліпідним комплексом, яка 

характеризує його стан при дії різних негативних факторів, також може бути 

показником стійкості виду до негативних чинників зовнішнього середовища [39]. 

Показано, що ВМ спричиняють негативний вплив на міцність зв`язку хлорофілу в 

хлорофіл-білково-ліпідному комплексі [6, 53]. Більш стійкі види 

характеризуються меншими порушеннями гідрофобної взаємодії пігментів з 

мембранами хлоропластів. Спостерігається позитивна кореляція між ступенем 

перекисного окиснення ліпідів мембран цих органоїдів і підвищеним витягом 

хлорофілу неполярним розчинником. 

Таким чином чутливість фотосинтетичної системи рослини за дії важких 

металів є різноманітною для кожного виду рослин і залежить від умов зростання 

та від фізіологічних особливостей рослинного організму. 

•   Вплив іонів важких металів на активність антиоксидантної системи рослин 

За токсичного впливу важких металів, зокрема іонів кадмію та свинцю, 

спостерігається зростання активності каталази та пероксидази. Ці процеси 

індукують нагромадження пероксиду Гідрогену, який негативно впливає на 

компоненти рослинної клітини, викликаючи деструктивні зміни в молекулах 

білків та ліпідів, що в кінцевому результаті призводить до порушення ДНК [34].  

Негативному впливу також піддається активний компонент окисно-

відновного балансу − глутатіон, він бере участь у детоксикації різних 

окиснювачів, регулює клітинний цикл, також є мобільною формою сірки в клітині. 

Його нестача призводить до накопичення пероксиду, та, як наслідок, відбувається 

порушення росту та розвитку. Синтез глутатіону рослиною за стресових умов є 

важливим у питанні виживання рослинного організму за таких умов. У рослин з 
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нормальним синтезом глутатіону зростає толерантність до дії іонів важких 

металів. Ученими було показано, що за дії кадмію вміст глутатіону вищий, ніж за 

дії свинцю, підтвердженням цьому є стимулювання утворення фітохелатинів, які є 

активними металозв'язувачами за дії іонів кадмію [34, 120, 234].  

Велику роль у детоксикації пероксиду гідрогену за дії Pb-стресу відіграють 

аскорбінова кислота та ензими її метаболізму. Показано, що аскорбінова кислота 

здатна знешкоджувати пероксид гідрогену та інші шкідливі продукти, утворені за 

умов оксидативного стресу [55]. З літературних даних відомо, що кадмій індукує 

розвиток оксидативного стресу, внаслідок чого в тканинах накопичуються активні 

форми Оксигену, які негативно впливають на органічні сполуки, окислюючи їх 

[151].  

Вміст окремих форм цитокінінів засвідчує, що за дії іонів Кадмію знижується 

рівень активних форм зеатину та зеатинрибозиду і збільшується вміст 

зеатинглікозиду у коренях та пагонах, який є малоактивною формою і виконує 

запасну роль. У результаті таких перетворень збільшується вміст АБК та 

фенольних сполук, знижується вміст ауксину. Зміни гормонального балансу на 

користь інгібіторів носить пристосувальний характер, і дає можливість 

рослинному організму пристосуватись до стресових умов довкілля [29].      

•   Вплив іонів важких металів на мінеральне живлення рослин 

Помітний вплив важкі метали мають і на мінеральне живлення рослини. 

Відомо, що баланс хімічного складу в рослинному організмі є умовою його 

нормального росту і розвитку. Досить часто при нестачі певних елементів 

мінерального живлення в різних ділянках рослинного організму з’являються 

характерні ознаки голодування. Інколи вони залежать не лише від наявності чи 

відсутності конкретного елементу, а і від його здатності пересуватися рослиною.  

Слід зазначити, що для нормальної життєдіяльності рослинного організму 

повинно бути певне співвідношення різних катіонів, зокрема одно- та 

двовалентних. Такі елементи як Нітроген, Фтор, Сульфур, Калій, Магній легко 
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пересуваються і рослина здатна до їх реутилізації. Часто при дефіциті вони легко 

переносяться з старих органів до молодих, тому ознаки нестачі найчастіше 

спостерігаються у старих листках. Такі елементи як Кальцій, Ферум, Бор погано 

транспортуються по рослинні, і не здатні до реутилізації. Вони нагромаджуються 

у старіючих органах, а ознаки голодування легко помітити на молодих органах 

[163, 235].  

Взаємодія елементів мінерального живлення відбувається тоді, коли 

внесення одного з мінеральних елементів впливає на поглинання іншого. Робсон і 

Пітман виділили два рівні, на яких може проходити інтерференція іонів: 1. 

Взаємодія іонів, призводить до утворення іонних або ковалентних зв’язків, 

характерно для іонів з різними хімічними властивостями; 2. Взаємодія іонів з 

досить однаковими хімічними властивостями, що дає змогу їм конкурувати за 

місце абсорбції [180].  

Характерними ознаками елементів мінерального живлення є також їх 

антагоністичні, синергічні та адитивні зв’язки, хоча ці зв’язки не є постійними. 

Так, наприклад, Cd є антагоністом до K+, і може конкурувати за місце адсорбції, 

що спостерігається за надлишку цього ВМ, або наприклад K+ і Rb але не К+ і Na+ 

[103]. Також Кадмій може викликати нестачу Феруму. Показано, що високі 

концентрації кадмію спричиняють мінеральний дефіцит, наприклад сповільнення 

надходження Fe за високого вмісту Cd у коренях і пагонах рослин [145]. 

Антагоністи можуть ставати синергістами, в залежності від умов зростання 

рослини та концентрації елементів [163].  

•   Вплив іонів важких металів на водний режим рослин  

Водний дефіцит має істотний вплив на ряд фізіологічних процесів 

(фотосинтез, дихання, окисно-відновну рівновагу та ензимативний каталіз). Він 

розпочинається з моменту некомпенсованої витрати води рослиною, коли 

поглинання її кореневою системою відстає від інтенсивності транспірації. 

Зниження інтенсивності транспірації в умовах забруднення навколишнього 
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середовища призводить до зміни температурного режиму, також змінює 

акумуляцію токсичних речовин у рослині [74, 75]. При надмірних концентраціях 

ВМ спостерігається відкладення суберину на первинну оболонку клітин 

ендодерми, також спостерігається порушення у роботі продихів, яке 

супроводжується підвищенням концентрації абсцизової кислоти [75]. 

Порушення метаболізму за дії іонів важких металів охоплює усі вияви 

метаболічної активності, в тому числі мітохондрії, рибосоми, ядерний апарат, 

пластиди. Підвищені концентрації важких металів проявляються на всіх рівнях 

рослинного організму − від молекулярного, ультраструктурного до рівня цілого 

організму. 

 

 1.2. Кадмій – один із найнебезпечніших важких металів 

Одними з найпоширеніших і найнебезпечніших забруднювачів 

навколишнього середовища є кадмій. Кадмій не належить до біомікроелементів. 

Небезпека забруднення ним довкілля виникла за останні 20-30 років внаслідок 

широкого застосування кадмію у різних сферах   промисловості. У природі кадмій 

супроводжує цинк у ґрунтах і мінералах, вважається одним із найнебезпечніших 

металів, що забруднюють їжу.  

За нормальних умов вміст кадмію в природних водах не перевищує 0,05-1 

мкг/кг, підвищуючись до 10 мкг/кг у середовищах де спостерігається високий 

рівень цього металу. Також спостерігається різний рівень вмісту кадмію у різних 

видах рослин. Так, у зернових він становить 28-95 мкг/кг, у горосі 15-19 мкг/кг, у 

фруктах 42 мкг/кг.  

Навідміну від плюмбуму, іони кадмію є досить рухливими і переміщаються 

з коренів у наземну частину рослини у катіонній формі та у вигляді органічних 

комплексів. Багато дослідників показали, що досліджувані ними ґрунти, які 

містили кадмій, концентрація якого не перевищувала ГДК, також те, що у коренях 

рослин кукурудзи виявляли високий вміст кадмію, що міг навіть перевищувати 
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кількість його у ґрунті, і те, що наявність кореневого бар’єра суттєво утруднює 

проникнення кадмію у вегетативні та репродуктивні органи. Тому в стеблах, 

листках та обгортках кукурудзи виявлено невеликі кількості кадмію, а в насінні – 

слідові кількості [55]. Отже, можна сказати про тенденцію накопичення кадмію 

переважно у коренях, а у листках та генеративних органах знаходяться слідові 

кількості, та практично іони кадмію відсутні у зерні [145].   

На думку вчених концентрація кадмію у рослинах має тенденцію до 

підвищення, що є наслідком антропогенної діяльності: зростання забрудненням 

біосфери, використання неякісних добрив (найчастіше суперфосфатів), та 

пестицидів, що містять домішки кадмію. Також кадмій потрапляє в атмосферу 

внаслідок стирання автомобільних шин, асфальту, витікання моторних масел та 

несправності кадмієво-нікелевих акумуляторів. 

Як вже зазначалось, фітотоксичність ВМ залежить від різних чинників: від 

їхньої будови, а також від самої рослини — її фізіологічних функції та умов 

зростання. Такі ж різноманітні і впливи ВМ на рослинний організм [56]. 

Концентрація кадмію варіює від одиниць до десятків мкг/кг, рідко сягаючи 

100-180 мкг/кг. Найвищі концентрації кадмію в грибах 100-500 мкг/кг. 

Потрапляючи у рослинний організм через ґрунт, важкі метали перетинають 

плазмолему, заповнюють клітини центрального циліндра, також відкладаються в 

рослинних клітинних стінках (можна спостерігати за різницею забарвлення 

клітинних стінок та цитоплазми). В рослинних організмах ідентифіковано гени, 

які належать до досить великої родини ZIP (від zinc iron permease), що кодують 

переносники двовалентних катіонів. Один із генів цієї родини – IRTI (від iron 

repressed transporter) експресується в коренях Arabidopsis thaliana, однак у 

дріжджах IRTI протеїн разом з Fe може транспортувати Mn, Zn, i Cd [171, 213, 

214]. 

Показана чітка залежність між вмістом Кадмію в ґрунті та концентрацією 

його у рослинному організмі. Цю залежність було виявлено в Японії на рослинах 
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рису, де концентрація Cd у ґрунті з вмістом його 0,5 мкг/кг, сягала 160 мкг/кг, а на 

ґрунті з вмістом 10 мкг/кг - сягала 780 мкг/кг. Також у Японії були зафіксовані 

факти хронічної інтоксикації кадмієм, це захворювання ще називають “ітай-ітай”, 

яке було спричинене споживанням місцевого рису, концентрація кадмію в якому 

сягала 600-1000 мкг/кг. Хворобі піддавались переважно жінки віком від сорока 

років і більше, основними симптомами цієї хвороби було: розм’якшення кісток, 

порушення функцій нирок, залізодефіцитна анемія тощо [144].  

Кадмій належить до сильно-отруйних елементів, потрапляючи в організм, 

він здебільшого накопичується у внутрішніх органах. Основний механізм 

токсичної дії кадмію – блокування сульфгідрильних груп ензимів та антагонізм до 

цинку та селену [218]. Смертельна доза кадмію для людини становить 150 мкг/кг 

маси тіла. Отже, вивчення цього хімічного елемента у рослинному організмі є 

важливою складовою для запобігання негативних наслідків, які спричиняє 

підвищена концентрація його у навколишньому середовищі [161, 172]. 

 

1.3. Механізми адаптації рослин до стресових чинників 

 Проблему забруднення довкілля можна вважати однією з центральних у 

даний час, адже негативному впливу піддаються рослинний, тваринний і 

людський організми. Вирішення цієї проблеми вимагає розвитку технологій 

очищення від різноманітного забруднення та використання інших заходів і 

прийомів зниження находження забруднювачів у рослинну продукцію.  

 На сьогодні відомі такі напрямки розв’язання цих проблем: видалення 

забрудненого шару ґрунту; перемішування забрудненого ґрунту з чистим або 

заглиблення верхнього шару ґрунту; зниження хімічної рухомості - елемента 

забруднювача, спрямоване на затримку його переходу у трофічні ланцюги; 

використання фізіологічно активних речовин, які володіють стресопротекторними 

властивостями; винос рослинністю хімічних елементів; використання сорбентів 

для зниження рухомості елемента — забруднювача. Практичне застосування 
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перелічених підходів чітко виявило їхні переваги і недоліки [26]. Так наприклад, 

видалення верхнього родючого шару призведе до руйнування структури ґрунту і 

зниження його родючості; перемішування з чистим незабрудненим ґрунтом є 

неможливим при великих площах забруднення, скептичну реакцію викликає і 

фітовідновлення. Відомо, що щорічний винос абіогенних елементів становить 

близько 0,1-1,5 % і в наслідок цього не дає високої швидкості зниження рівня 

забруднення ґрунту. Проведені розрахунки показують, що фітоочищення ґрунту є 

достатньо повільним процесом [18]. 

Першою ланкою природи, яка зазнає негативного впливу важких металів є 

рослинний організм. Швидкість надходження іонів важких металів у рослинний 

організм є різною і залежить від багатьох чинників: властивостей самого елемента, 

виду рослини, її захисних механізмів, також від кислотності ґрунту та умов 

довкілля [233]. Наприклад, потрапляючи у ґрунт іони свинцю швидко втрачають 

рухливість, вступаючи у хімічні реакції, які закінчуються утворенням фосфатів, 

карбонатів, сульфатів та інших сполук. Виявлено збільшення швидкості 

поглинання свинцю рослинами з підвищенням концентрації катіонів у розчині з 

часом. Проте переміщення іонів свинцю з коренів у наземну частину дуже 

обмежене, оскільки свинець є досить малорухливим елементом. Натомість кадмій 

є досить рухливим елементом і переміщення його відбувається у катіонній та 

органічній формах [161, 172].  

Рослина відіграє активну роль у перерозподілі мінеральних речовин, 

включаючи ВМ та радіонукліди, поглинаючи їх за рахунок видільної функції 

коренів. Відомо, що у дикорослих рослин, які у ряді випадків можуть значно 

нагромаджувати ті чи інші ВМ, дуже низький показник виносу, що пов’язано з 

його незначною масою, яка утворюється протягом вегетаційного сезону, водночас 

з дуже нестабільним та розтягнутим у часі проростанням. Отже, використання 

дикорослих рослин, менш вибагливих до природних умов має свої недоліки і 

переваги. Труднощі, які виникають з використанням культурних рослин у 
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фітоочищенні, пов’язані як правило, з вузьким фізіологічним оптимумом, під час 

якого вони можуть давати високу масу рослин зі значними коефіцієнтами 

переходу [184]. 

Дослідження різноманітних механізмів впливу стресових факторів на рівень 

нагромадження іонів важких металів показали, що за це явище відповідає 

скоординована багатокомпонентна реакція рослинного організму. Вона включає в 

себе не тільки підвищення здатності рослин до трансформації елементів — 

забруднювачів, а й підвищення в таких стресових умовах здатності наземної маси 

рослини нагромаджувати мінеральні речовини. Підвищення виносу забруднювача 

з ґрунту можливе на основі впливу безпосередньо на функціональний стан 

рослини, тому основним завданням вчених є пошук активних речовин — 

стресопротекторів, які б підтримали нормальні фізіологічні потреби рослинного 

організму в таких умовах [18]. 

У процесі еволюції рослинний організм виробив різноманітні механізми 

стійкості до негативних факторів зовнішнього середовища: забруднення 

середовища, засолення, посухи, дефіциту води, мінеральних елементів та інше.  

Відомо два механізми стійкості рослини до дії ВМ: внутрішні і зовнішні. 

Внутрішні механізми забезпечують детоксикацію металів що поступили, 

відбувається їх хелатування органічними кислотами, білками, локалізації у 

вакуолях та поява стійких до металів ензимів. Зовнішні механізми тісно пов’язані 

з життєдіяльністю рослинного організму та властивостями ґрунту. До зовнішніх 

відносять: сповільнення симпластного транспорту у коренях, який би сповільнив 

надходження іонів важких металів у рослину [69, 182]. Також виділяють кілька 

шляхів, які заважають вільному надходженню ВМ у рослинний організм: 

формування редокс бар’єрів у плазматичній мембрані, ph-бар’єр на плазмалемі, 

виділення хелатуючих речовин, іммобілізація металів у клітинній стінці, 

локалізація у вакуолі [89].  
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В коренях виділяють такі бар’єри на шляху проникнення ВМ у провідну 

зону: бар’єр апопластного і симпластного транспорту, велика кількість металів 

накопичується в периферичних шарах кори, також може відбуватись локалізація 

ВМ у маленьких вакуолях у цитоплазмі [219]. Ще одною відповіддю на стрес у 

рослин є вироблення низькомолекулярних стресових білків — металотіонеїнів, які 

зв’язують метал, є термостійкими і містять велику кількість цистеїну [18, 117, 

176]. До них відносять фітохелатини, які зв’язують ІВМ у вигляді тіолатних 

комплексів [221, 222]. Крім металотіонеїнів та фітохелатинів на дію стресу 

можуть ще синтезуватися фітоалексини [82, 90, 238].   

Стійкість рослини до дії ВМ певною мірою визначається стійкістю її твірних 

тканин — меристем, підтримання постійного клітинного гомеостазу, а також 

нормальні темпи клітинного поділу. Було досліджено, що значне підвищення 

рівня ВМ у рослині призводить до зниження інтенсивності клітинних поділів у 

коренях, а також збільшення кількості профаз [124]. При великих концентраціях 

Цинку у навколишньому середовищі спостерігали утворення двоядерних клітин, 

що є наслідком негативного впливу на мікротрубочки [226, 227]. Встановлено 

також, що іони кадмію блокують поділ клітини, внаслідок порушення цитокінезу. 

Всі ці порушення частково виправляються за рахунок клітин меристеми, які 

знаходяться в період G1-і S- фазах [44, 158, 232].  

Першим бар’єром на шляху ВМ є плазматична мембрана. Іони металу прямо 

взаємодіють з поверхнею мембрани клітини, утворюючи при цьому метал-

сульфгідрильний зв’язок [89]. Також спостерігаються зміни ліпідного складу 

мембран, що може бути причиною збільшення активності АТФ-ази. Деякі ВМ 

спричиняють утворення активних форм Оксигену. Активні форми Оксигену 

токсичні і можуть викликати пошкодження різноманітних структур клітини. Вони 

індукують перекисне окиснення ліпідів біологічних мембран, що призводить до 

більшої їх проникності. Зміна проникності мембран за дії ВМ може спричиняти 
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порушення іонного балансу (викиду K+ з клітини), водного режиму, активності 

ензимів, фотосинтезу та інших фізіологічних процесів у рослині [97, 151]. 

Стрес і адаптаційні реакції у рослин тісно пов’язані з такими основними 

процесам, як ріст і фотосинтез. Фотосинтез є чутливим індикатором реакції 

рослини на різні негативні впливи зовнішнього середовища, тому вивчення цього 

процесу дозволяє краще зрозуміти механізм адаптації процесу фотосинтезу, так і 

самої рослини в цілому. Показана пряма залежність між кількістю хлорофілу і 

продуктивністю рослини, життєздатністю і стійкістю до негативних чинників [23, 

79, 143, 194]. 

Відомо, що компенсація об’єму фотосинтетичних мембран на одиницю 

поверхні листка регулюється, з одної сторони числом і розміром хлоропластів, а з 

другої — кількістю клітин. Це можна розглядати як свого роду адаптацію, 

спрямовану на формування стійкості фотосинтетичного апарату [197]. До 

неспецифічних адаптивних реакцій рослини до дії негативних чинників можна 

віднести вміст каротиноїдів, кількість яких збільшується при високих 

концентраціях ІВМ, що має захисне значення для захисту хлорофілу від 

фотоокислення [3, 4]. Отже, вміст каротиноїдів також може служити індикатором 

на кількість ІВМ у середовищі. Локалізація ВМ у вакуолі чи клітинній стінці, 

зв’язування мтелотіонеїнами чи фітохелатинами, органічними кислотами, 

блокування симпластного чи апопластного транспорту, сприяють пристосуванню 

рослинного організму до негативних умов зовнішнього середовища. 

 

 1.4. Роль фенольних сполук у відповіді рослин на дію стресових 

чинників 

 Фенольні сполуки приймають участь у забезпеченні стійкості рослин до 

екстремальних умов навколишнього середовища. Досліджено їхні властивості як 

ендогенних регуляторів фізіологічних процесів за дії несприятливих чинників 

довкілля. У вивченні механізмів, здатних забезпечити стійкість рослин до дії 
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важких металів, привертає увагу метаболізм різних фенольних сполук, зміни яких 

забезпечують захисні реакції до широкого кола несприятливих факторів 

навколишнього середовища [99].  

 Головним діючим початковим елементом, що забезпечує фенольним 

антиоксидантам здатність гальмувати вільнорадикальні процеси окиснення, є 

гідроксильна група, яка приєднана до ароматичного кільця та містить рухливий 

атом гідрогену. Разом з тим, антиоксидантний ефект поліфенолів реалізується за 

наявності і інших окисно-відновних пар. Антиоксидантні властивості фенолів 

можуть виявлятися у знешкодженні активних форм Оксигену, вміст яких 

підвищується за дії токсикантів. Найбільш ранні реакції на дію стрес-факторів 

відбуваються на рівні мембран, які першими зазнають альтерації [31].   

Виявлено збільшення ціанідину за дії іонів кадмію та збільшення пулу 

антоціанів, що свідчить про адаптивну роль антоціанів [62]. Така роль дає 

можливість припускати антиоксидантну властивість антоціанів та здатність 

флавоноїдів контролювати рівень пероксиду гідрогену, рівень якого зростає за дії 

стресового чинника, до прикладу за дії кобальту та кадмію [191]. 

Особливістю будови антоціанів, до яких належить ціанідин, є наявність у 

гетероциклічному кільці чотирьохвалентного кисню, вільної позитивної 

валентності та велика кількість гідроксильних груп у молекулі [62, 99]. Зростання 

вмісту фенольних сполук за дії кадмію також відмічено для різних видів рослин 

[29].  

 Утворення деяких фенольних сполук – результат активності ключового 

ензиму фенольного метаболізму – фенілаланін аміак-ліази. Цей ензим вперше був 

відкритий Koukol i Conn у 1961 році, пізніше він був знайдений у багатьох видах 

рослин. Фенілаланін аміак-ліаза є ключовим ензимом фенілпропаноїдного синтезу 

і бере участь у біосинтезі сполук, які відіграють важливу роль в ідукуванні 

неспецифічної відповіді рослинного організму до дії стресорів. З реакції 

дезамінування L-фенілаланіну в транс-коричну кислоту та аміак, починається 
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синтез широкого спектру вторинних метаболітів: фенолів, фенілпропаноїдів, 

мономерів лігніну, саліцилової кислоти та інших сполук, необхідних для розвитку 

та у випадку захисних механізмів у рослинному організмі [15, 47, 48].  

 ФАЛ розглядають не тільки як ензим, що бере активну участь в утворенні 

фенольних сполук у рослин, а й активною субстанцією у рослинних тканинах за 

дії різних фізичних та хімічних стимулів, за дії стресорів [84, 205]. Також на 

активність ФАЛ впливають такі фактори як: світло, механічні пошкодження, 

захворювання, гамма випромінювання. Зміна у роботі ензиму також 

спостерігається при проростанні, рості та диференціації клітин. Показано 

зростання за дії регулятора росту – 2 % хлорхолінхлориду регуляторного ензиму 

ФАЛ у два рази, що призводить загалом до активації флавоноїдного метаболізму 

(зростання рутину в 3,5 разів, антоціанів – у 8 разів) [204]. Також авторами 

досліджено підвищення вмісту антоціанів та зростання ФАЛ впродовж нетривалої 

дії нітрату кадмію у концентрації 0,1 ммоль у рослин салату (Lactuca sativa L.) 

[137]. 

Відомо, що в тканинах активність ензиму може зростати за короткий 

проміжок часу [20, 36, 48]. Враховуючи високу мобільність ФАЛ у відповідь на 

різноманітні стрес чинники і її ключову роль в синтезі фенольних сполук, які 

приймають участь в захисних реакціях, даний ензим може служити маркером 

стійкості до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища [46].  

 Підвищення активності ФАЛ пов'язано із синтезом фенольних сполук, що 

відомі як низькомолекулярні антиоксиданти та допоміжні елементи захисту в 

різних компартментах клітин рослин і виступають в якості захисту від активних 

форм Оксигену. Показано, зростання загального вмісту фенольних сполук в усіх 

тканинах рослин оброблених алюмінієм порівняно з контрольними групами. 

Також автори виявили зміни у пулі флавоноїдів, зі збільшеням в листках на 46,11 

% порівняно з контролем. Антоціаніни переважали у гіпокотилях (зростання на 10 

%) та кореневій системі (на 64 %). Активність ФАЛ була різною і в залежності від 
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тканин рослини. Значно вищою була у листках – 2,5 рази, та достатньо низькою у 

коренях (на 58 %) [205]. 

Щодо кадмію, зростання вмісту фенольних сполук за його дії є 

неспецифічною реакцією рослинного організму на токсичний вплив цього металу. 

Це виявляється у посиленні процесів окиснювальної полімеризації фенольних 

сполук, біосинтез яких змінюється, що може призводити до уповільнення росту. 

Крім того, за умов окиснювального стресу, індукованого кадмієм [29], 

накопичення пероксиду гідрогену є молекулярним сигналом прискорення 

диференціювання і перемикання метаболізму на програмовану клітинну смерть 

[51].  

Отже, оксидативний стрес спричинений збільшенням вмісту фенольних 

сполук за дії іонів кадмію. Поясненням цього є те, що фенольні сполуки 

взаємодіють з іонами металів та проявляють антиоксидантні властивості. Також 

фенольні антиоксиданти ефективно взаємодіють з гіпероксидними радикалами 

жирних кислот і ненасичених ліпідів [31]. Деякі автори зазначають збільшення 

фенольних сполук вже на початкових етапах проростання за присутнсті металів у 

середовищі. Саме за умов оксидативного стресу спричиненого іонами кобальту 

вміст фенольних сполук збільшується вже з першої доби проростання насіння сої, 

а кадмію – з третьої доби росту рослин [61]. Зростання вмісту фенольних сполук 

має видову специфіку і також залежить від виду полютанта та концентрації у 

середовищі.  

Бар'єрну функцію на шляху важкого металу у рослинну є клітинна стінка, 

адже саме вона активно поглинає і транспортує важкі метали. З іншої сторони, 

клітинна стінка може стати захисним бар'єром на шляху металу, та перешкодити 

надходження. Стрес спричинений важкими металами стимулює синтез вторинних 

метаболітів і збільшення лігніну у клітинних стінках, тим самим збільшуючи 

товщину її. Оскільки полімери лігніну містять велику кількість функціональних 

груп (гідроксильні, карбоксильні, метильні та ін.) і за рахунок цього можуть 



 44 

зв'язувати багато іонів важких металів (Cu, Cd, Pb) та перешкоджати надходження 

маталів у цитозоль. Синтез лігніну у клітинній стінці у ендодермі кореня інгібує 

транспорт металу у ксилему та судинну систему. Показано зростання активності 

ФАЛ та посилене утворення лігніну за дії іонів кадмію. У кислих ґрунтах зростає 

токсичність алюмінію. Типовим симптомом токсичності алюмінію є інгібування 

росту коренів. Але деякі види рослин виявляють протилежні показники, коли 

алюміній стимулює ростові показники. Такий механізм характерний 

алюморезистентним рослинам. В цьому випадку активність фенілаланін аміак-

ліази є низькою і біосинтез лігніну у рослинах знижується за високої концентрації 

алюмінію у ґрунті [146].  

 

 1.5. Загальна характеристика саліцилової кислоти та її роль за дії 

біотичних та абіотичних факторів 

Саліцилова кислота – сполука, яку спочатку називали як “активний 

рослинний компонент” та ще у ХІХ столітті її використовували у лікуванні 

ревматизму, а сьогодні ця речовина синтезується у великих кількостях і слугує 

основою для виготовлення багатьох ліків [135]. Перші відомі докази практичного 

використання СК були знайдені при археологічних дослідженнях печери El-

Cidron. На зубному камені неандертальців були ідентифіковано сліди кори, яку 

вони втирали в десна та зуби, які на думку вчених використовували з метою 

зменшення зубного болю [228].  

СК володіє слабкими антисептичними, подразнюючими і кератолітичними 

властивостями. Похідні СК також використовуються в медицині, так 

фенілсаліцилат використовують як антисептик, пара-аміносаліцилову кислоту – як 

специфічну протитуберкульозну речовину, ацетилсаліцилову кислоту (аспірин) 

використовують як жарознижуючу, протиревматичну, протизапальну та 

знеболюючу речовину [135, 147, 174, 224].  
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Рис. 1.1. Будова молекули саліцилової кислоти (СК) [174] 

Ацетилсаліцилова кислота має вигляд безбарвних голчастих кристалів без 

запаху. Одержують взаємодією оцтового ангідриду та саліцилової кислоти. 

Виробництво препарату під назвою аспірин почалося ще у 1899 році. Назва 

препарату походить від латинської назви лабазника в`язолистого (Spiraea ulmaria 

L.) – рослини, що містить великі кількості саліцилової кислоти. Завдяки 

антисептичній дії СК її використовують у виробництві азобарвників, духмяних 

речовин. Використовують у харчовій промисловості для консервування харчових 

продуктів, для колориметричного визначення феруму і купруму та виділення 

торію з інших елементів [174]. 

Саліцилова кислота або орто-гідроксибензойна (C6H4(OH)COOH) кислота 

належить до класу рослинних фенольних сполук. Назва саліцилової кислоти 

походить (від латинського Salix — верба, з кори якої була вперше виділена ще у 

1838 році). Зустрічається у вільному вигляді та у вигляді глікозидів метилового 

ефіру [91]. Вільна СК разом із саліциловим альдегідом у невеликих кількостях 

міститься у ефірній олії, які можна виділити з квітів деяких видів лабазника 

(Spiraea ulmaria L., Spiraea digitate L.).  

Саліцилова кислота являє собою двоосновну кислоту. Реакційна здатність 

бензольного ядра СК визначається наявністю двох замісників: донорною 

гідроксильною і акцепторною карбоксильної групами, у результаті СК значно 

легша від бензойної кислоти. Нуклеофільні заміщення направляються в орто- і 

пара положення до гідроксилу, які супроводжуються декарбоксилюванням. 
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Нітрування СК призводить до утворення пікринової кислоти, а бромування — до 

2, 4, 6-трибромфенолу. При нагріванні СК декарбоксилюється до фенолу. Якісної 

реакцією на СК є її здатність до хелатоутворення, які зафарбовуються у синьо-

фіолетовий колір з хлоридом феруму (ІІ). Фізичні властивості: молекулярна маса: 

138,12 г/моль, хімічна формула C7H6O3; густина становить 144 г/см3. СК легко 

розчиняється у етанолі та диетиловому ефірі, але малорозчинна у сірководні. 

Розчинність у воді залежить від температури. Є горючою речовиною [175].  

На даний час СК знайдена у репродуктивних органах 34 рослинних культур. 

Основним шляхом синтезу СК є фенілпропаноїдний шлях [136]. Прямим 

попередником синтезу в цьому випадку є фенілаланін, який за участі фенілаланін 

амоній-ліази перетворюється в транс-коричну кислоту. Транс-корична кислота 

шляхом декарбоксилювання перетворюється в бензойну кислоту, з якої під дією 

ензиму 2-гідроксилази бензойної кислоти перетворюється в СК [64]. Також 

відомий ізохроматний шлях синтезу саліцилової кислоти [ 87, 118, 135, 231].  

У рослинах СК синтезується із транс-коричної кислоти через орто-

кумаринову або бензойну кислоту [96].  

 
Рис. 1.2. Схема синтезу саліцилової кислоти та її похідних [96] 

Показано, що акумуляцію вільної бензойної і саліцилової кислот в листках 

тютюну може бути індукований Н2О2. Спостерігалось п’ятикратне збільшення 
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бензойної та саліцилової кислот після 6 годин інфільтрації Н2О2 з концентрацією 

300 мМ. Акумуляція бензойної і саліцилової кислот передувала швидка активація 

2-гідроксилази бензойної кислоти (БК2Г) у інфільтрованих тканинах. Цей ензим і 

був головним каталізатором для утворення СК і бензойної кислоти.  

Показано, що Н2О2 активує синтез СК двома шляхами: стимуляція активності 

БК2Г безпосередньо або через субстрат; підвищення рівня бензойної кислоти 

індукує синтез білка БК2Г в клітинах, забезпечуючи при цьому більшу кількість 

субстрату для ензиму [86]. В той же час синтез СК в бактерій може відбуватися 

іншими альтернативними шляхами, цей шлях синтезу також спостерігається в 

окремих компартментах рослинної клітини (наприклад в хлоропластах). При 

цьому початковою сполукою з якої починається синтез СК є шикімова кислота, 

яка легко перетворюється в хоризмову кислоту. Хоризмова кислота під дією 

ізохоризматсинтетази перетворюється в ізохоризмову кислоту, із якої за участі 

ізохоризматліази утворюється саліцилова кислота. Із СК можуть утворюватись О-

β-D-глюкозилсаліцилат і метилсаліцилат [34, 87].  

Збільшення кількості СК в тканинах може бути наслідком не тільки 

збільшення її синтезу, але і наслідком гідролізу О-β-D- глюкозилсаліцилату, який 

локалізований в клітинній стінці рослин. Підвищення кількості СК в органах і 

тканинах рослин може бути результатом не тільки її синтезу чи вивільнення із 

кон’югатів, але і транспортом до відповідних мішеней. Показано, що мічена 

екзогенна саліцилова кислота нанесена на відповідні листки рослин винограду 

потім була знайдена і в інших листках, важливим було те, що розподіл і 

концентрація СК відповідали силі теплового стресу [87].  

Саліцилова кислота за дії абіотичних та біотичних стресів може змінювати 

локалізацію. Досліджено, що основним місцем синтезу є хлороплати, але 

показано, що у Arabidopsis thaliana та Nicotiana benthamiana місце синтезу та 

утворення кінцевого продукту знаходиться у різних компартментах рослини. За 

допомогою гена NahG показано, що рослини з експресією цього гена у 
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хлоропластах не здатні накопичувати СК після впливу стресового чинника. Це 

доказ того, що синтез відбувається у хлоропластах, але в подальшому відбувається 

транспорт у цитозоль [95, 116, 119]. Неактивна форма саліцилової кислоти (SAG – 

SA-O-ß-glucoside) знаходиться у вакуолі [224]. Ці дослідження показують про 

евоюціонування систем захисту. Хлоропласти еволюціонували як основне місце 

біосинтезу сполук із захисними властивостями ауксин, гіберелін, абсцизова 

кислота, жасмонова кислота та брасиностероїди, в тому числі і саліцилова 

кислота. Це сталось задля кращої координації біохімічних шляхів між органелами. 

Але також це підтверджує участь хлоропластів у координації захисних реакцій 

рослин [116]. 

 Транспорт фітогормонів здійснюється за рахунок численних груп 

транспортерів переважна кількість яких відноситься до родини ABC (ATP-binding 

cassette) та NPF (Nitrate transport Peptide transporter family) транспортерів. 

Транспорт рослиною ксилемним та флоемним потоком характерний багатьом 

фітогормонам, в тому числі і саліциловій кислоті. Транспорт від місця синтезу до 

мішені здійснюється через апопласт (важливим тут є рН) [142, 203]. Для 

транспорту між клітинами достатньо білків-експортерів/імпортерів [166]. Відомо, 

що при ураженні патогенами EDS5 (Enhanced disease susceptibility 5) кодують 

транспортери типу МАТЕ, локалізовані в мембрані хлоропласта і транспортують 

СК з хлоропласту у цитоплазму [195]. Транспорт неактивної форми СК – SA-O-ß-

glucoside, у вакуолю чи з неї потребує енергії АТФ та активного транспорту за 

рахунок АВС транспортерів та Н+-помпами [ 94, 95, 217]. Відома участь мобільних 

сигналів, які індукують SAR (systemic acquired resistance) [224].  

Дія саліцилової кислоти проявляється не тільки за стресових умов, знайдені її 

функції і за нормального функціонування рослинного організму. Застосування СК 

впливає на різні аспекти росту та розвитку рослин, включаючи проростання 

насіння, цвітіння, врожайність, старіння, закриття продихів, термогенез, 
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фотосинтез, дихання, тощо [133, 135]. Bпливає на експресію генів пов'язаних із 

процесами старіння та росту за несприятливих умов середовища [196].  

 За даними досліджень обробка, шляхом обприскування, плодів вишні 

розчином саліцилової кислоти дозволило продовжити тривалість зберігання 

плодів вишні до 21 доби. Саліцилова кислота затримувала процес дозрівання, що 

проявляється у зменшенні інтенсивності забарвлення, меншій втраті маси, 

інтенсивності дихання порівняно з контрольними плодами [9]. Дослідники 

відмічають, що у томатів, оброблених саліциловою кислотою, знижується 

виділення етилену і затримується процес дозрівання плодів [140]. 

 Саліцилова кислота як стресовий метаболіт поєднує у собі властивості 

сигнального посередника та фітогормона [34, 108, 209]. Однак спосіб дії 

саліцилової кислоти досі не до кінця з'ясовано. У рослин саліцилова кислота може 

синтезуватись двома шляхами, як вже зазначалось з шикімової кислоти та 

фенілпропаноїдним шляхом. Відомо, що фенілпропаноїдний шлях синтезу не є 

основним і становить невеликий відсоток. За дії абіотичних та біотичних стресів 

активно працює шикіматний шлях синтезу саліцилату [87]. 

 Показано, що СК бере участь у захисних механізмах рослинного організму 

за дії стресових чинників. У рослині СК являє собою внутрішній сигнал на 

негативний фактор. Першим відкриттям позитивної ролі СК у рослині була її 

стимулююча дія на цвітіння термогенних рослин [74]. Було досліджено, що СК 

перед цвітінням транспортувалась і локалізувалось у квітках, підвищуючи 

температуру органа, що зумовлювало виділення більшої кількості пахучих 

речовин для приваблювання комах [174].  

 Доведена також роль СК у чутливості до фітопатогенів і набуття системної 

стійкості. Надчутливість пояснюється місцевою захисною реакцією рослини, яка 

спричинює омертвіння ураженої ділянки фітопатогеном [76]. Системна стійкість 

розтягнена у часі, тобто це не миттєва відповідь, що ефективна проти великої 

кількості патогенів. З цими реакціями пов’язують функцію PR-білків, які 
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утворюються у місці ураження або транспортуються туди за рахунок роботи 

саліцилової або ацетилсаліцилової кислоти.  

Саліцилова кислота викликає й інші механізми захисту рослин, наприклад СК 

індукувала локальне і системне підвищення хітиназ, 1, 3-глюканаз і пероксидаз. 

Дослідження виявили вплив СК на синтез PR-білків у міжклітинній рідині листків 

томату та ячменю [113]. Результати показали, що під дією СК в міжклітинній 

рідині спостерігається синтез PR-білків. Встановлено, що під дією 0,01 мМ СК в 

листках арахісу при інфікуванні патогенними грибами утворювались 

фітоалексини, які є групою металотіонеїнів, а 1 мМ СК і 4-хлорсаліцилова кислота 

збільшували стійкість до ураження Sclerotina sclerotiorum протягом 96 годин після 

ураження [229].  

Показано, що за дії іонів плюмбуму у середовищі, рослини пшениці 

демонстрували знижені показники росту, деструкції фотоситнетичних пігментів, 

порушення роботи ензимів фотосинтетичного апарату. Токсичність Плюмбуму 

підвищувала деградацію хлорофілу a та b, акумуляцію прооксидантів, проліну, 

малонового альдегіду, загальних розчинних вуглеводів. Проте застосування 

саліцилової кислоти у концентрації 2 мкМ та 8 мкМ збільшувало біосинтез 

пігментів, шляхом інгібування хлорофільної деградації та утворенням вище 

перелічених прооксидантів. Автори передбачають, що саліцилова кислота 

безпосередньо або опосередковано збільшує фізіологічні показники, які 

допомагають рослинам пшениці переносити токсичніть важких металів [67].  
Саліцилова кислота підвищує активність антиоксидантних процесів, значно 

знижує енергетичний обмін у тканинах на час старіння [80]. Спостерігався вплив 

СК за дії абіотичних факторів зовнішнього середовища. Так при обробці насіння 

пшениці екзогенною саліциловою кислотою за дії сольового стресу підвищувалась 

схожість насіння в умовах засолення різного рівня. Отримані дані вказують на те, 

що дія СК в умовах засолення є однозначно позитивною. Але найновіші 

дослідження показали, що здатність рослини адаптуватись до засолення можливі і 
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без участі саліцилової кислоти. Показано, що саліцилатдефіцитні рослини 

арабідопсису NahG при помірному сольовому стресі накопичували менше 

пероксиду гідрогену і відрізнялися кращою здатністю підтримувати про-

/антиоксидантну рівновагу порівняно з рослинами дикого типу [65, 85, 188]. 

Таким чином, в цілому питання про можливу роль саліцилової кислоти та її 

функціональних зв’язків з гідроген сульфідом і АФО при адаптації рослин до 

стресорів, зокрема, до засолення, залишається відкритим [66].  

Також була доведена роль СК при тепловому стресі, в таких умовах СК 

активувала роботу білок-синтезуючої системи, модифікувала набір синтезованих 

білків, таким чином підвищувала стійкість білкового синтезу до теплового стресу. 

Передпосівна обробка насіння пшениці саліциловою кислотою підвищувала 

посухостійкість рослин [19].  

СК може виступати в ролі первинного сигналу, взаємодіяти з рецепторними 

білками на плазмалемі, змінюючи їхню конформацію для перетворення 

первинного імпульсу, який закінчується синтезом захисних білків. Саліцилова 

кислота розглядається як багатофункціональна, сигнально-регулююча молекула, 

яка бере участь у передачі інформації від однієї клітини до іншої [130]. 

Підвищення кількості СК спостерігається за дії як і абіотичних, так біотичних 

факторів середовища [64, 123, 132, 134, 153, 185, 193]. 

При надлишку ВМ синтез СК у рослинному організмі збільшується. У 

коренях рису показано збільшення кількості СК за дії іонів кадмію [139, 165]. 

Захисні ефекти екзогенної саліцилової кислоти спостерігались в умовах дії ВМ на 

рослину, зокрема кадмію, нікелю, плюмбуму. Зміни в антиоксидантній системі та 

активація захисних механізмів (наприклад, детоксикація важкого металу) 

пов'язано з активністю сигнального трансдуктора – саліцилової кислоти в умовах 

стресу, у таких рослин як кукурудза та ячмінь [108, 150].  

 Саліцилова кислота викликала позитивну дію на функціонування 

фотосинетичного апарату, зберігала нормальну активність антиоксидантних 
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ензимів. При обробці рослин екзогенною СК спостерігається збільшення кількості 

аскорбінової кислоти, глутатіону і каротиноїдів та низькомолекулярних 

антиоксидантів [19]. Також СК зумовлювала зростання проліну в проростках, а як 

відомо пролін є однією із стреспротекторних сполук рослини. Також паралельно 

спостерігалось збільшення розчинних вуглеводів і білків у коренях, які виступали 

захисними ефектами за дії стресу [29, 202].  

 Авторами показано, що екзогенна обробка саліциловою кислотою разом з 

іншими фітогормонами (брасиностероїдами, ауксинами, цитокінінами, 

гіберелінами та ін.) може збільшувати рівень інших антиоксидантів, зменшувати 

рівень активних форм Оксигену разом з ПОЛ та загалом стимулювати ріст рослин. 

Таким чином, рослини виживають краще при обробці фітогормонами на ґрунтах 

забруднених важкими металами.  

 Такі результати дадуть змогу використовувати вище наведені сполуки у 

агроекологічних технологіях, заснованих на екзогенному застосуванні 

фітогормонів для підвищення толерантності до забруднення ґрунтів ВМ [208].  

 Досліджено, що обробка саліциловою кислотою та лимонною кислотою у 

поєднанні спричиняло позитивний ефект та пом’якшувало токсичний вплив 

спричинений кадмієм, що призводило до покращення ростових показників у 

рослин Brassica juncea [110]. 

 У рослин пшениці Triticum aestivum абіотичний стрес спричинений 

інсектицидом (хлорпірифосом) був пом’якшеним завдяки обприскуванні 

екзогенною СК, також обробка саліцилатом інактивувала поглинання 

хлорпірифосу рослиною [225].   

 Саліцилова кислота тісно взаємодіє з оксидом нітрогену. Вважається, що 

СК, NO, і АФО беруть участь у запуску захисних реакцій. Така взаємодія 

проявляється у посиленні сигналу, АФО і NО стимулють синтез СК, яка, своєю 

чергою активує синтез АФО - NO - захисну реакцію. Також дія СК тісно пов’язана 



 53 

з функціонуванням фітогормонів. Обробка СК призводила до багатократного 

збільшення АБК та ІОК в листках [33, 70].  

Отже, ендогенна СК виконує роль підсилювача сигналу захисних реакцій, а 

екзогенна СК впливає на стійкість рослин, активуючи основні сигнальні центри, 

робота яких забезпечується за участю АФО та кальцію (універсального 

вторинного посередника). Саліцилова кислота — речовина фенольного 

походження, яку можна вважати рослинним фітогормоном, адже її властивості 

впливають на формування фітоімунітету, а також за її участі відбувається 

адекватна відповідь рослинного організму на дію стресового чинника. 
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РОЗДІЛ 2  

УМОВИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

          2.1. Характеристика досліджуваних сортів пшениці і гречки 

 Пшениця Triticum aestivum L. сорту Подолянка у реєстрі сортів рослин 

України з 2003 року. Цей сорт рекомендований для вирощування в Степу, 

Лісостепу та Поліссі. Авторами є В.В. Моргун, В.Ф. Логвиненко, О.У. Уліч, Л.О. 

Животков, М.П. Чебаков, В.А. Власенко, В.В. Шелепов. Сортовласниками є 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України та Миронівський інститут 

пшениці імені В.М. Ремесла НАН.  

 
 Рис. 2.1. Рослини пшениці Triticum aestivum L. сорту Подолянка (піщана 
культура)   
 
 Основні господарські та біологічні характеристики: високоврожайний, 

максимальна врожайність фіксувалась 113,7 ц/га, середньоранній, висока 

зимостійкість (7-8 балів, з 10 максимальних), висока посухостійкість (7-8 балів), 
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середньостійкий до вилягання, висока стійкість до обсипання (7-9 балів). 

Важливо, сорт середньостійкий проти ураження борошнистою росою, бурою 

листковою іржею та кореневими гнилями. Щодо якості зерна, вміст білка 13,5-

14,7%, клейковини 28,7-31,5%, що дає відмінні хлібопекарські властивості. 

Відноситься до середньорослих сортів універсального використання. Сорт 

дає високі врожаї в екстремальних умовах. Фактичний генетичний потенціал 

продуктивності «універсалів» становить близько 100 ц/га. Сорт Подолянка є 

лідером та національним стандартом. Щодо агротехнічних вимог, то сорт 

невибагливий до умов вирощування, має високу екологічну пластичність. 

Придатний для вирощування за інтенсивною технологією з внесенням 

оптимальних доз мінеральних добрив та своєчасним захистом від бур'янів, хвороб 

і шкідників. На високих фонах мінерального живлення для запобігання виляганню 

необхідно вносити ретарданти. 

Основними перевагами є гарантування стабільних років врожаїв на різних 

фонах мінерального живлення, невибагливість до умов вирощування, 

попередників і строків сівби. Цей сорт відноситься до стресовитривалих сортів.  

 Незважаючи на потепління протягом останніх років, залишається висока 

вірогідність суворих зим. А тому в цих умовах доцільно використовувати сорт 

Подолянка. Цей сорт забезпечує стабільні й високі врожаї зерна високої якості в 

усіх зонах України, відзначається відмінною посухо- і зимостійкістю.  

 Сорт гречки Рубра виведений в Науково-дослідному інституті круп’яних 

культур Подільської державної аграрно-технічної академії методом родинного 

добору з хемомутантів сорту Вікторія з урахуванням наявності антоціанів в 

соломі. 

Автори: О.С. Алексеєва, Л.П. Бочкарева, Е.І. Кащеєва. Н.А. Сидорчук. В 

державному сортовипробуванні з 2001 року. 
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Рис. 2.2. Рослини гречки Fagopyrum esculentum Moenh. сорт Рубра (піщана 

культура) 
 

 Рослина середньої висоти 80-90 см, компактна, вузлів на стеблі 7-10, добре 

гілкується, утворює 2-5 гілок першого порядку, суцвіть 27-35, вузлів гілкування 3-

4. Листя середнього розміру, темно бордове з зеленими прожилками, квітки 

середнього розміру темно рожеві та червоні, плоди середнього розміру із слабо 

вираженими крилами, коричневі. Маса 1000 зерен 25-29 г, натура зерна 600-610 г, 

вирівнянність 81 %, плівчастість 21-22 %, вихід крупи 72-74 %, вміст барвникових 

речовин 3,87-4,41 мг/100 г сухої речовини. Сорт середньостиглий, період від 

сходів до побуріння 75 %, плодів 75-90 діб. Особливість сорту – для виробництва 

харчового барвника. 

 Переваги сорту Рубра  - високий вміст антоціанів (харчового барвника) у 

соломі, витримує пізні заморозки.  
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 2.2. Методика вирощування досліджуваних об'єктів  

 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) впродовж 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 [201]. 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) [72]. Контролем слугували рослини, вирощені без внесення кадмію та СК. 

Вирощували за 16-годинного фотоперіоду, вологості повітря 60 %. Рослини 

аналізували на 7, 14 та 21-у доби росту. 

 

 
Рис. 2.3. Схема вирощування досліджуваних об’єктів 

Вимірювання морфометричних параметрів, енергії проростання та схожості 

насіння здійснювали за стандартними методиками [12, 58] та згідно методів 

визначення якості зерна Держстандарту України (ДСТУ 4138-2002) [45]. 
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2.3. Визначення площі листкової поверхні за її основними показниками 

та методом відбитків 

Листки вписували у відповідну фігуру так, щоб співпадали їх основні 

параметри (для листків злакових оптимальним є витягнутий прямокутник). 

Міряли ширину (а) та довжину (b) прямокутника, і знаходили його площу (S), яка 

відповідала такій формулі: (S=a+b). При цьому треба враховувати, що листкова 

пластинка не займає всієї площі прямокутника, тому площу листка записували як 

(Sл), що є набагато меншою за площу фігури (S). Тому вводили коефіцієнт 

поправки (К), який дорівнює (Sл/S). Звідси, фактична площа листка злакових буде 

становити: (Sл=a×b×К). Аналогічно знаходили коефіцієнти для листків інших 

рослин з відповідними фігурами для них. Коефіцієнт (К) отримували на основі 

аналізу великої кількості листків, протягом всього вегетаційного періоду, адже 

листкова поверхня зазнає значних змін протягом росту і розвитку. 

Цей метод, визначення площі листка за їхніми показниками можна 

використовувати тільки при роботі з рослинами, що мають відносно просту і 

незмінну форму. Метод є досить простим, адже визначити площу листкової 

поверхні можна без відділення листка від всієї рослини [58]. 

Для визначення площі листкової поверхні у рослин гречки використовували 

метод відбитків, який зазвичай використовують для листків із стандартною 

формою. Зрізані з рослин листки клали на міліметровий папір. Обводили на ньому 

контур листка олівцем. Рахували кількість квадратних міліметрів, що припали на 

площу листка. По краю листа за цілий міліметр брали більше 1/2 мм2, а менше 1/2 

мм2 в розрахунок не приймали. Для вимірювання обирали три рослини одного 

варіанту досліджень, для вимірювань брали 5 рослин, з яких обраховували середнє 

значення [58]. 
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 2.4. Визначення вмісту хлорофілів, каротиноїдів та феофітинів у рослин 

Наважку свіжого рослинного матеріалу (100-200 мг) подрібнювали і 

поміщали у фарфорову ступку. До матеріалу додавали невелику кількість СaCО3 

та 4-5 мл ацетону і ретельно розтирали. Отриманий екстракт фільтрували через 

обеззолені фільтри, при необхідності доливали ще невелику кількість ацетону. 

Процедуру повторювали доти, доки розчин не став безбарвним. Екстракт 

переливали в мірну колбу на 25 мл, доводили чистим ацетоном до об’єму у мірній 

колбі до мітки. Визначали оптичну густину витягу при довжинах хвиль, яка 

відповідала максимуму поглинання хлорофілів — 662 нм, 644 нм і 440 нм. 

Концентрації хлорофілів a, b та каротиноїдів визначали за формулами Хольм-

Веттштейна: 

Cхл. а, мг/л=9,784*D662-0,990*D644 

Cхл. b, мг/л=21,426*D644-4,650*D662 

Cхл. а+b, мг/л=5,134*D662+20,436*D644 

Cкарот, мг/л=4,695*D440,5-0,268*(Cхл. а+Cхл. b) 

потім розраховували вміст пігментів у рослинному матеріалі, мг/г сирої маси: 

A=(C*V)/(H*1000), 

де С— концентрація пігментів, мг/л, V — об’єм екстракту, мл, H — наважка 

рослинного матеріалу, г [43]. 

 Для кількісного визначення феофітину до 5 мл розведеного екстракту 

пігментів додавали краплю 25% HCl, таким чином усі хлорофіли витягу повністю 

перетворюються до феофітинів. Після ретельного перемішування  вмісту пробірок 

вимірювали  їх адсорбцію при довжинах хвиль 653 нм, 665 і 670 нм. 

Розраховували концентрації феофітину а, феофітину b за такими формулами:  

Cpha = 22,42 D665 -6,81 D653 (мкг/мл); 

Cphb = 40,17 D653 -18,58(мкг/мл). 

 За різницею визначених концентрацій хлорофілу a та b та феофітинів 

вираховували вміст феофітинів a та b [43].  
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 2.5. Визначення міцності зв'язку хлорофілу з білково-ліпідним 

комплексом за методом Годнєва і Осипової та методом Окунцова 

Дві наважки пагонів масою 0,5 г розтирали в ступках у двох розчинах 

ацетону: 60 %-ти і 100 %-ному. Розтерту масу в 100 %-му розчині переноcили на 

фільтр Шота і промивали сухими порціями ацетону для кращої фільтрації. Об'єм 

фільтрату доводили до 10 мл, після чого розчин колориметрували і визначали 

вміст хлорофілу. Матеріал, що розтирали в 60 %-ному розчині ацетону 

настоювали протягом 20 хв, промивали осад 60 %-ним розчином ацетону, після 

чого доводили до 10 мл, обов'язково струшували і міряли колориметрично з 

червоним світлофільтром. Визначали кількість слабозв'язаного хлорофілу в 1 г 

матеріалу. Про міцність зв’язку судили із співвідношення, яке виражали у 

відсотках: кількість хлорофілу в 60 %-ному розчині ацетону до кількості 

хлорофілу у 100 %-ному розчині ацетону [43]. 

За другим методом (Окунцова) для аналізу брали чотири наважки по 0,2 г 

поміщали в ступки, додавали по 0,4 г безводного сульфату натрію та 0,05 г 

вуглекислого магнію. Проби розтирали до повного висушування. До першої 

наважки додавали 10 мл бензину-галоша, що містив 0,2 % етилового спирту, до 

другої - 10 мл бензину-галоша, що містив 0,4 % етилового спирту, до третьої - 10 

мл бензину-галоша, що містив 0,8 % етилового спирту, до четвертої - 10 мл 

бензину-галоша, що містив 1,2 % етилового спирту, знову розтирали. Вміст ступок 

переносили на скляні фільтри Шота, розчиняли, розчини відфільтровували, а 

залишки промивали відповідними розчинами, щоразу відсмоктуючи промивну 

рідину доки не одержали 10 мл фільтрату. Після цього виміряли оптичну густину 

розчину на довжині хвиль 640-660 нм, за допомогою ФЕКу. Обчислювали 

кількість хлорофілу за формулами:  

Cхл. а, мг/л=9,784*D662-0,990*D644 

Cхл. b, мг/л=21,426*D644-4,650*D662 

Cхл. а+b, мг/л=5,134*D662+20,436*D644 
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Для одержання нерозчинного хлорофілу, що залишився на фільтрі додавали 10 мл 

90 %-го етилового спирту, об’єм екстракту доводили спиртом до 10 мл і виміряли 

оптичну густину розчину. Обчислювали кількість неекстрагованого хлорофілу 

(мкг). Після цього обчислювали міцність зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним 

комплексом за формулою:  

I=C*100/x, 

де І —  міцність зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом (у відсотках 

невилученого хлорофілу а чи b) вираховували для бензину 0,2, 0,4, 0,8, 1,2 % 

вмістом спирту, С — концентрація невилученого хлорофілу а чи b (мкг/кг), х — 

загальна концентрація хлорофілів а чи b (мкг/кг) [58]. 

 

 2.6. Визначення активності хлорофілази К.Ф. 3.1.1.14. методом 

розділення фітольних і безфітольних пігментів 

Брали дві наважки листків по 0,5 г (середня проба). У першій (контрольній) 

визначали суму залених пігментів і початковий вміст хлорофіліду. Для цього 

наважку листків розтирали у 80 %-му ацетоні в присутності CaCO3  або MgCO3. 

Екстракт відфільтровували через скляний фільтр доводили об’єм отриманого 

фільтрату до 50 мл. У другій наважці листків (дослідній) визначали вміст 

хлорофіліду після дії хлорофілази. Наважку листків розтирали з 60 % ацетоном і 

додавали  CaCO3  або MgCO3,  доводили в мірному циліндрі до об’єму 25 мл. 

Інкубували екстракт до кімнатної температури впродовж однієї години у темряві. 

Реакцію припиняли за концентрації ацетону 70 % для цього до гомогенату 

додавали рівний об’єму 100 %-ого ацетону. Одержаний гомогенат 

відфільтровували через скляний фільтр. Екстракт доводили у мірній колбі до 

об’єму 50 мл. Потім екстракти контрольних і дослідних варіантів ділили на дві 

рівні частини. У першу частину кожного з розчинів залишали у темряві для 

визначення сумарного вмісту зелених пігментів, у другій частині екстрактів 

визначали кількість хлорофілів. Для цього до другої частини додавали 2,5 мл 0,02 
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н NH4ОН суміш переносили у ділильну лійку. Додавали 0,2 мл насиченого 

розчину натрійхлориду і 5 мл петролейного ефіру. Одержану суміш перемішували 

кілька разів до розділення двох шарів, шари окремо розділяли в різні колби. 

Одержану суміш переносили в ділильну лійку і повторювали ексракцію до 

повного вилучення хлорофілу. Після екстракції водно-ацетоновий шар зливали у 

мірну колбу на 25 мл і доводили чистим ацетоном до мітки. Потім обидва 

ацетонові екстракти контрольної та дослідної проб спектрофотометрували 

відповідно за таких довжин хвиль: 663 і 645 нм.  

Концентрації хлорофілів визначали за формулою: 

8.02*A663+20.2*A645 (мл/л), 

де А — величина поглинання сумарної витяжки пігментів за двох довжин 

хвиль, відповідно максимум поглинання пігментів у 80 %-му ацетоні. Поглинання 

обох ацетонових екстрактів контрольних і дослідних проб визначали на 

спектрофотометрі (використовували коефіцієнт 0,69). Визначали активність 

хлорофілази у відсотках [10]. 

 

 2.7. Метод індукції флуоресценції хлорофілу з допомогою портативного 

хронофлуориметра "Флоратест" 

 Метод індукції флуоресценції хлорофілу належить до сучасних біофізичних 

методів, які застосовуються у сучасних методах дослідження рослинного 

організму. Цей метод дає можливість отримувати інформацію про фізіологічний 

стан рослини ще до прояву специфічних та неспецифічних змін в умовах 

стресових факторів зовнішнього середовища. Відомо, що несприятливі фактори 

довкілля негативно впливають в першу чергу на фотосинтетичний апарат рослини. 

Такі негативні фактори довкілля як: високі концентрації солей важких металів, 

надмірне освітлення, водний дефіцит, екстремальні температури, посуха, дефіцит 

мінеральних елементів індукують зміну оптичних властивостей молекул 
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хлорофілу, які можуть служити ранньою діагностикою функціонального стану 

рослини [22, 41]. 

  
Рис. 2.4. Зовнішній вигляд портативного хронофлуориметра "Флоратест" 

Портативний флуориметр "Флоратест" призначений для діагностики 

порушень фотосинтезу, зокрема нативного хлорофілу в живому листку рослин. 

Хлорофіл − основний пігмент рослинної клітини, який здатний флуоресціювати 

(квантовий вихід флуоресценції хлорофілу а становить 20-35 % у зрізаних 

листках, а у живих значно менший, становить 1-10 %).  

Робота приладу базується на властивості хлорофілу випромінювати 

(флуоресціювати) надлишки поглинутого світла в залежності від порушень 

окремих ланок фотосинтезу, які викликані різними стресовими впливами на 

рослини. Прилад придатний для застосування як у польових умовах, так і в умовах 

закритого грунту, а також в лабораторних умовах. Метод індукції флуоресценції 

хлорофілу має ряд позитивних характеристик: інформативність, швидкість, 

збереження нативності зразка після вимірів, висока чутливість, мобільність. 

Достовірність біофізичного методу флуоресценції хлорофілу підтверджується 

класичними методами [22, 24]. 



 64 

Спостереження проводили на живих листках рослин, як правило, після 

адаптації їх до темряви. Часова залежність індукції флуоресценції хлорофілу 

(ІФХ) має вигляд кривої з одним чи кількома максимумами і називається кривою 

ІФХ (або кривою Кауцького). Форма цієї кривої досить чутлива до змін, які 

відбуваються у фотосинтетичному апараті рослин при адаптації до різних умов 

навколишнього середовища, що служить широким використанням ефекту 

Каутського у дослідженні фотосинтезу [35]. 

 
Рис.2.5. Типова крива індукції флуоресценції хлорофілу 

Весь відрізок кривої флуоресценції хлорофілу поділяється на дві фази: 

швидку (варіабельну) та повільну. Певні відрізки кривої індукції флуоресценції 

хлорофілу є індикаторами відповідних фізіологічних процесів у ланцюгу 

фотосинтезу. Тому порушення окремих ланок фотосинтезу, які викликані екзо- та 

ендогенними чинниками проявляються у характерних змінах відрізків кривої ІФХ. 

Флуоресценція хлорофілу відбувається в діапазоні хвиль від 670 до 770 нм з 

вираженими максимумами. 

Для оцінки стану апарату фотосинтезу рослин використовують ряд числових 

характеристик показників: 

Fo − початкове значення індукції флуоресценції, після включення опромінення; 

Fp − значення індукції флуоресценції "плато"; 

Fm− максимальне значення індукції флуоресценції хлорофілу; 
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Fst − стаціонарне значення індукції флуоресценції після світлової адаптації листка 

рослини; 

Fm-Fo− варіабельна або повільна флуоресценція; 

τ− час осягнення 0,5 варіабельної флуоресценції при зростанні кривої ІФХ; 

υ− час досягнення 0,5 варіабельної флуоресценції при спаданні кривої ІФХ; 

Т= υ – τ − ширина кривої ІФХ. 

К1 =Fm − Fo/Fm − індикаторний показник впливу екзогенних чинників; 

К2 = Fm − Fst/ Fm − коефіцієнт індукції флуоресценції − індикаторний показник 

квантового виходу флуоресценції; 

К3 = Fst/ Fm − індикаторний показник ендогенних чинників. 

 Особливості ІФХ залежать від стану всієї системи фотосинтезу і 

відображають кінетику перебігу всіх ланок біохімічного ланцюга фотосинтезу. 

Зміни у будь-якій ланці фотосинтезу призводять до зміни вигляду кривої ІФХ. 

Тому за виглядом цієї кривої можна діагностувати поточний стан 

фотосинтетичного апарату рослини, оцінювати зміни ефективності фотосинтезу 

при змінах світлового режиму, температури, вологості, складу ґрунту та 

мінерального живлення, виявляти вплив біологічно-активних сполук (гербіцидів, 

стимуляторів росту, отрутохімікатів) та погіршення стану довкілля (забруднення 

ґрунтів, води, повітря), швидко визначати ступінь стійкості конкретної рослини до 

зміни кожного з цих чинників (морозо- та посухостійкості, надмірного зволоження 

тощо) [24]. 

Метод індукції флуоресценції хлорофілу є чутливим та інформативним 

методом дослідження реакції рослин на дію стресових чинників. Зростання 

показника ІФХ листків за стресових чинників свідчить про порушення стану 

фотосинтетичних мембран і гальмування потоку електронів у первинних  

процесах фотосинтезу. Цей метод можна застосовувати для дослідження 

адаптаційних можливостей та пристосувань рослин, пластичності в стресових 

умовах довкілля [2, 22].  
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 2.8. Визначення вмісту проліну за методом Бейтца 

 Зразки масою 0,25 г гомогенізували в 5 мл 3 %-ного водного розчину 

сульфосаліцилової кислоти. Одержаний гомогенат центрифугували при 3000 об/хв 

протягом 20 хв. До одержаного фільтрату (2 мл) додавали 2 мл льодової оцтової 

кислоти і 2 мл нінгідринового реактиву. Одержаний розчин нагрівали на киплячій 

водяній бані протягом 1 год. Реакцію призупиняли різким охолодженням і 

додавали до кожного зразка по 4 мл толуолу та добре перемішували протягом 20–

30 с. Відокремлювали шар толуолу і нагрівали до кімнатної температури. 

Вимірювали інтенсивність поглинання червоного кольору за 520 нм з L-проліном 

як стандартом. Вміст проліну виражали в мкмоль/г маси сирої речовини. 

Результати опрацьовували статистично з визначенням середнього арифметичного 

зі стандартною похибкою (М±m) [73].  

 

 2.9. Визначення суми фенольних сполук  

Для оцінки загального вмісту фенольних сполук наважку рослинного 

матеріалу (1 – 1,5 г) гомогенізували, додавали 0,5 мл етилового спирту та 7 мл 

дистильованої води і вносили 0,5 мл реактиву Фоліна-Деніса. Через 3 хв додавали 

1 мл насиченого розчину натрію карбонату і доводили дистильованою водою до 

об’єму 10 мл. Через 60 хв за допомогою спектрофотометра визначали оптичну 

густину екстракту при довжинах хвиль, які максимально відповідають 

максимумам поглинання фенолів 725–730 нм. Експерименти проводили у 3-

кратній біологічній та аналітичній повторностях, результати опрацьовували 

статистично [21]. 

 

 2.10. Визначення активності фенілаланін аміак-ліази К.Ф. 4.3.1.5. 

 Активність фенілаланін аміак-ліази К.Ф. 4.3.1.5. визначали за методом 

Зукера [239] у модифікації [205]. Спектрофотометричне визначення ФАЛ 

грунтувалось на зміні поглинання, при довжині хвилі 274 нм як контроль з 
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бутилацетатом у зразку. Для ензиматичного аналізу 0,2 г рослинного матеріалу 

гомогенізували в 4 мл 25 мМ боратного буферу (ph 8,8), який складався з 23 мкл 

меркаптоетанолу. Гомогенати центрифугували 20 хв. при 8000 g. Супернатант 

використовували для визначення ензиматичної активності. Аналізуюча ФАЛ 

система складалася з 2 мл супернатанту, 1мл буфера та 1 мл 0,05 М L- 

фенілаланіну. Утворену суміш нагрівали 30 хв. за t 37°C. Реакцію зупиняли 15% 

трихлороцтовою кислотою. Активність виражали в мМ коричної кислоти на г 

білка. Вміст білку визначали за методом Бредфорда [81].   

 

 2.11. Методика визначення загального вмісту антоціанів 

Наважку рослинного матеріалу (500 мг) подрібнювали та гомогенізували з 

додаванням 10 мл хлоридної кислоти та метанолу в співвідношенні 100:1. 

Гомогенат залишали на добу в темряві за температури 5 °С. Вимірювали оптичну 

густину супернатанта при довжині хвилі 525 нм проти екстракційної суміші. 

Експерименти проводили у 3-кратній біологічній та аналітичній повторностях, 

результати опрацьовували статистично [162]. 

 

 2.12. Метод екстракції та визначення вмісу флавоноїдів у рослинному 

матеріалі 

Для екстракції флавоноїдів брали 25 мг подрібненого рослинного матеріалу і 

екстрагували з додаванням 1мл абсолютного метанолу протягом 24 годин. 

Загальний вміст флавоноїдів визначали використовуючи розчин 0,2% водного 

азотнокислого цирконілу (ZrO(NO3)2*2H2O) та рутину, як стандарт для 

диференційної спектрофотометрії. Відбирали 50 мл екстракту. Кожен дослідний 

зразок (з цирконілом) міряли навпроти відповідного контролю, що не містив 

цирконілу. Абсорбцію вимірювали при довжині хвилі 396,6 нм після 15 

хвилинного настоювання за температури 25 °С. Для обчислення використовували 

формулу:  
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A (мг/г) = D * 3,093 / H,  

де D - екстинція, H - наважка рослинного матеріалу, г [169, 205]. 

 

 2.13. Визначення вмісту ксантонів 

 Кількісний вміст ксантонів (визначення стосувалось найбільш поширеного - 

мангіферину) визначали спектрофотометрично у модифікації. Зважували точно 0,5 

г подрібненого рослинного матеріалу і заливали 50 мл 60 % етанолу, екстрагували 

на водяній бані 1 годину. Фільтрували через фільтрувальний папір і повторювали 

екстракцію двічі по 30 хвилин. О’єднаний екстракт упарювали практично досуха і 

остаток розчиняли в невеликій кількості 70 % етанолу (об’єм фіксували). 0,05 мл 

спиртового екстракту наносили на хроматографічний папір і розганяли висхідним 

способом в 40 % оцтовій кислоті. Висушували хроматограму та спостерігали 

появу оранжевих смуг. Вирізали забарвлені ділянки і заливали 60 % етанолом, 

екстрагуючи протягом 6 годин. Відфільтровували в градуйовані пробірки і 

заміряли об’єм елюатів. Оптичну густину міряли при довжині хвилі 319 нм (для 

мангіферину). Вміст мангіферину визначали за формулою:  

X=V1*V2*C*100/P*V3*1000, 

де X- кількість мангіферину у зразку, %, V1-об’єм екстракту, мл, V2- об’єм 

елюату, мл, C- концентрація розчину мангіферину в елюаті, мг/мл, P- наважка 

рослинного матеріалу, г, V3- об’єм екстракту взятий для нанесення на 

хроматограму [37]. 

 

 2.14. Методика визначення лігніну флороглюциновою реакцією 

 Лігнін виявляли у всіх варіантах досліджень лише у пагонах (стебло) за 

кольоровою реакцією з флороглюцином та соляною кислотою.  Робили тонкі зрізи 

гострою бритвою і занурювали їх у воду у чашки Петрі. Зрізи виймали з води і 

поміщали на предметне скло, додаючи 2-3 краплі 5 % спиртового розчину 

флороглюцину. Через 1-2 хвилини додавали 1-2 краплі 25 % розчину сірчаної 
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кислоти і покривали покривним склом. Через 10 хвилин зрізи роздивлялись у 

мікроскоп. Флороглюцин ущільнював та забарвлював компонент лігніну у 

малиновий колір. Для визначення використовували світловий мікроскоп, апертуру 

у кожному варіанті досліду вимірювали за допомогою комп’ютерної програми 

Image Tool у пікселях, розмір переводили у мікрометри за формулою А=Р/0,8, де 

А-розмір апертури у мікрометрах, Р-розмір апертури у пікселях, 0,8 - коефіцієнт 

переведення, визначений саме для даного збільшення і для даного обладнання. 

Коефіцієнт переведення визначали фотографуючи лінійку при даному збільшенні, 

а потім визначали кількість пікселів в 1 мкм [60].  

  

 2.15. Повторення та статистична обробка результатів досліджень 

В експериментах та у визначеннях ростових показників рослинних об`єктів 

у кожному повторі було не менше 16 зразків рослинного матеріалу. Кожен дослід 

проводили у 3-разовому повторенні і відтворювали в залежності від експерименту 

від 3-5 рази. Біохімічні аналізи виконували у 3-разовому біологічному повторенні, 

у 3-5 незалежних дослідженнях. 

 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. 
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РОЗДІЛ 3  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ 

 3.1. Вплив передпосівної обробки саліциловою кислотою на схожість та 

енергію проростання насіння 

 Відомо, що вміст ендогенної саліцилової кислоти можна збільшити шляхом 

обробки екзогенною саліциловою кислотою. Враховуючи фенольну природу 

саліцилової кислоти, та різні концентрації, які використовують, можливо і 

активувати та дезактивувати ростові та інші процеси рослинного організму. 

 При цьому нами не виявлено різниці між схожістю насіння у контрольному 

та дослідному варіантах, що зумовлене ймовірно більшим впливом СК на ранні 

етапи проростання, і зокрема, на першу добу росту. Результати наших досліджень 

показали позитивний ефект саліцилату щодо енергії проростання насіння пшениці 

(табл.3.1).  

Таблиця 3.1  

 Вплив саліцилової кислоти на енергію проростання та схожість насіння 
пшениці (Triticum aestivum L.), % 

 
Варіанти 

Енергія проростання,%  
Схожість 
насіння, % 1-а доба 2-а доба 3-а доба 

Контроль (Н2О) 78 ±3 87± 6 91 ±3 92±3 
СК     (0,05мМ)  85 ±3* 88± 5 91± 5 92± 3 
Примітка: * – тут і далі на всіх таблицях – різниця щодо контролю 

статистично достовірна при p≤0,05 
 

 Показано, що саліцилова кислота має широкий діапазон впливу, показана її 

дія як на ранні, так і пізні процеси проростання насіння. Також авторами було 

встановлено, що менша концентрація СК може виконувати сигнальну роль, 

шляхом впливу на фітогормони, активуючи проростання насіння [19, 71, 134, 185]. 

Наші результати засвідчили, що 0,05 мМ СК підвищує енергію проростання 

насіння пшениці, водночас не впливаючи на схожість насіння. 
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 Показано, що передпосівна обробка насіння рослин гречки екзогенною 

саліциловою кислотою у концентрації 0,05 мМ стимулювала коренеутворення та 

початкові етапи проростання, зокрема видовження пагона у порівнянні з 

проростками, насіння яких було замочене у дистильованій воді (рис.3.1).  

 
Рис. 3.1. Вплив саліцилової кислоти (0,05 мМ) на проростання насіння гречки 

(Fagopyrum esculentum Moench.)  
 

 Щодо рослин пшениці, візуально різниці у проростанні насіння з активацією 

коренеутворення, порівняно з контрольними варіантами ми не побачили, але 

очевидним був вплив саліцилату на початкові етапи проростання насіння рослин 

пшениці. 

 Підсумок. Показано позитивний ефект саліцилової кислоти на початові 

етапи проростання насіння пшениці та водночас відсутність впливу на схожість 

насіння. Преінкубація насіння гречки саліциловою кислотою у концентрації 0,05 

мМ імовірно чинила позитивний ефект, що проявлявся у стимуляції 

коренеутворення та активацією початкових етапів росту проростків, зокрема 

видовження пагона у порівнянні з проростками, насіння яких було замочене у 

дистильованій воді.   
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сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи, Кам’янець-

Подільський, 2016; 42–43. 

 2. Кавулич Я., Бойко І., Кобилецька М. Вплив кадмій хлориду та саліцилової 

кислоти на проростання насіння, ріст і пігментну систему рослин пшениці. 

Збірник тез V Міжнародної студентської науково-пратичної конференції: Захист 

навколишнього середовища. Збалансоване природокористуваня, Львів, 2012; 40–

42. 

 3. Кавулич Я., Бойко І., Кобилецька М. Вплив саліцилової кислоти на 

проростання насіння, ріст і фотосинтетичну систему рослин за дії іонів кадмію. 

Молодь і поступ біології: Збірник тез VII Міжнародної наукової конференції 

студентів та аспірантів, Львів, 2011; 316. 

 

 3.2. Морфометричні показники рослин пшениці та гречки за дії іонів 

кадмію та саліцилової кислоти 

 Іони важких металів негативно впливають на рослинний організм. Найбільш 

характерними ознаками при надлишку ВМ у рослинному організмі є: 

пошкодження мембран, зміна активності ензимів, зниження функціонування 

фотосинтетичного апарату, гальмування дихання, гормональний дисбаланс, 

порушений транспорт асимілятів, зміна водного режиму та ін. Всі ці первинні 

зміни ведуть до ряду вторинних ефектів, які призводять до загального зниження 

росту та розвитку в рослинному організмі [55, 56]. 

У результаті досліджень нами не виявлено достовірних відмінностей щодо 

контролю у висоті пагона у всіх чотирьох дослідних варіантах 14-ти добових 

рослин пшениці. У 21-добових рослин за дії кадмію хлориду встановлено 
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достовірне зниження висоти пагона на 0,7 разів (рис. 3.2). У варіанті із сумісним 

впливом СК та кадмій хлориду, СК спричиняла незначні зміни висоти пагона на 

14-ту та 21-шу доби росту порівняно з контролем, але значення не є достовірними. 

І в контролі, і за дії СК спостерігали майже однаковий ріст рослин (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Вплив кадмію хлориду та CK на висоту пагонів 14- та 21-добових рослин 
пшениці (Triticum aestivum L.), см. Примітка: * – тут і далі на всіх рисунках – 

різниця щодо контролю статистично достовірна при p≤0,05 
 

 Як вже зазначалось, саліцилова кислота за впливу кадмій хлориду не 

спричиняла вірогідних змін у висоті пагонів рослин пшениці (рис. 3.2). За дії лише 

саліцилової кислоти можна візуально побачити показники висоти пагона 

наближені до контрольних значень, що є важливим для подальших досліджень, 

адже природа саліцилової кислоти – фенольна, і також може мати негативний 

вплив на ріст рослин  (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Висота пагона рослин пшениці (Triticum aestivum L.) за дії кадмію 
хлориду та саліцилової кислоти (I- Контроль, II-СК, III-Сd, IV-СК+Сd) 

 
 Також саліцилова кислота за впливу кадмій хлориду не спричиняла 

вірогідних змін на площу листкової поверхні (рис. 3.4).  

 
Рис.3.4. Вплив кадмій хлориду та CK на площу листкової поверхні 14- та  

21-добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.), см.  
 

Кадмій хлориду індукував незначне, але достовірне 0,7-0,8 разове зниження 

відносно контролю площі листкової поверхні на 14-ту та 21-шу доби росту у 

рослин пшениці (рис. 3.4).   
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За дії іонів кадмію на масу сухої речовини ми не спостерігали істотних 

відмінностей цих ростових параметрів у 14-добових рослин. На 21-шу добу 

виявлено 53% зниження маси, зумовлене токсичною дією іонів Сd (рис. 3.5). У 

варіанті із сумісним впливом, саліцилова кислота як стреспротектор, позитивно 

впливала на показник масу сухої речовини, збільшуючи цей показник на 21-шу 

добу і наближаючи його до контрольних значень (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Вплив кадмій хлориду та СК на масу сир. реч. пагона 14- та 21-добових 
рослин пшениці (Triticum aestivum L.), г.  

 
 Вивчаючи вплив ВМ на рослинний організм, достатньо складно провести 

межу між первинними і вторинними ефектами, які спричинені їх дією. 

Встановлено пряму залежність інгібування росту коренів і пагонів від 

концентрації іонів важких металів. При цьому чутливіші є корені, що, мабуть 

пов’язане з їхньою бар’єрною функцією. Саліцилова кислота – речовина 

фенольного походження, яку вважають рослинним фітогормоном, яка впливає на 

формування фітоімунітету, з одного боку, а з іншого, внаслідок фенольної 

природи, саліцилова кислота може виступати інгібітором росту за дії стресовго 

чинника [34]. 
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 Подальші дослідження впливу СК на ріст рослин гречки за умов кадмій 

хлориду дали змогу встановити позитивний вплив СК за цих умов. У варіанті із 

сумісною дією чинників виявлено достовірне зростання висоти пагона, порівняно 

з рослинами, що зазнавали впливу кадмію, і наближення цих значень до 

контрольних. Кадмій хлорид негативно впливав на висоту пагона на обидві точки 

росту рослин гречки, зменшуючи цей показник відносно контролю приблизно на 

55 % (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Вплив кадмій хлориду та саліцилової кислоти на висоту пагона рослин 

гречки (Fagopyrum esculentum Moench.), см.  
 

 Аналізуючи морфометричні показники досліджуваних рослин гречки ми 

спостерігали збільшення довжини коренів в середньому на 20-30 % у всіх 

дослідних варіантах щодо контролю. Щодо росту коренів гречки за впливу кадмій 

хлориду, як на 14-ту, так і на 21-шу доби росту ми спостерігали збільшення 

довжини коренів у 1,5-2 рази (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Вплив кадмій хлориду та саліцилової кислоти на довжину кореня рослин 

гречки (Fagopyrum esculentum Moench.), см.  
 

 Підсумок. Дослідження впливу СК на ріст рослин гречки за умов кадмій 

хлориду дали змогу встановити позитивний вплив СК за цих умов. У варіанті із 

сумісною дією чинників виявлено достовірне зростання висоти пагона, порівняно 

з рослинами, що зазнавали впливу кадмію, і наближення цих значень до 

контрольних. Щодо росту коренів гречки, то за впливу кадмій хлориду, як на 14-

ту, так і на 21-шу доби росту ми спостерігали збільшення довжини коренів. Дані, 

отримані на пшениці, відрізнялися від гречки — СК за впливу кадмій хлориду не 

спричиняла вірогідних змін у висоті пагонів, частково впливала на площу 

листкової поверхні, лише на 21-шу добу росту рослин спричиняла достовірний 

позитивний вплив на масу пагона. Результати досліджень показали, що за тривалої 

токсичної дії кадмій хлориду на рослини пшениці виявлено значне зниження маси 

сухої речовини та висоти пагона, але без видимих змін у показниках площі 

листкової поверхні. Дія лише саліцилової кислоти не показала, відмінних від 

контролю, змін у всіх досліджуваних ростових показниках. 
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 3.3. Вплив іонів кадмію на вміст хлорофілів, каротиноїдів та утворення 

феофітинів у рослин гречки та пшениці 

Підвищені концентрації важких металів у воді та ґрунті здатні викликати 

множинні порушення багатьох фізіологічних процесів у рослинах, найчутливішим 

з яких є фотосинтез [79, 143, 194]. Інтенсивність фотосинтезу прямо залежить від 

екологічних факторів, таких як: сонячна радіація, температура, вологість, 

надходження мінеральних елементів та ін. Зміни всіх цих факторів у будь який бік 

здатні змінювати інтенсивність проходження фотосинтезу [1]. Зниження 

концентрації хлорофілу може слугувати індикатором забруднення навколишнього 

середовища важкими металами, а кількість хлоропластів у клітинах мезофілу – 

показником продуктивності фотосинтезу. 

У низці робіт відмічено зменшення вмісту хлорофілів у листках рослин за дії 

іонів нікелю, кадмію та свинцю, що проявляється у вигляді хлорозу, зумовленим 

інгібуванням синтезу хлорофілу [121, 158, 168, 223]. Іони кадмію індукують 

хлороз листків, змінюючи при цьому кількість і будову молекули хлорофілу [121, 

158, 223]. Для багатьох культурних рослин характерним було 50 % зниження 

інтенсивності фотосинтезу за дії іонів Cd [164].  

 За умов кадмієвого стресу нами виявлені кількісні зміни вмісту хлорофілів 

та каротиноїдів у листках рослин пшениці (табл. 3.2) та гречки (табл. 3.3). Вплив 

кадмій хлориду спричиняв достовірне зниження хлорофілів а+b відносно 

контролю на 0,8-0,9 рази на обидві доби росту рослин пшениці. Зростання 

кількості хлорофілів у варіанті із СК спостерігали лише на 21-шу добу росту, що 

перевищували контрольні значення, проте у варіанті із кадмій хлоридом, СК не 

мала вираженого впливу, спричиняючи незначні зміни. Протилежними до 

хлорофілів є показники вмісту каротиноїдів, кількість яких за дії іонів Cd 

збільшується приблизно у 1,2-1,5 рази, що є закономірним, адже підвищення суми 

жовтих пігментів відіграє захисну роль у збереженні хлорофілу. Кількісний вміст 

каротиноїдів, у всіх варіантах 14-добових рослин пшениці із СК залишався на 



 80 

рівні контрольних показників, із достовірним достатньо високим вмістом на 21-шу 

добу за дії кадмій хлориду (табл. 3.2).  

 Зазначимо, що іони Сd перешкоджають взаємодії хлорофілу з білково-

ліпідним комплексом. Міцність такого зв’язку послаблюється, як результат – 

практично 22-28 % хлорофілів були вилучені, внаслідок порушення гідрофобної 

взаємодії з мембранами ліпідів та білків (табл. 3.2).  

Таблиця. 3.2  
 Стан пігментної системи рослин пшениці (Triticum aestivum L.) за дії кадмій 
хлориду та СК (МЗХБК-міцність зв’язку хлорофілу з білково - ліпідним 
комплексом), (M±m, n=9) 

 
Варіант 

Вміст фотосинтетичних пігментів, мг/г маси сир. реч. МЗХБК,% 

невилученого 

хлорофілу 

 
Хлорофіл а 

 
Хлорофіл b 

 
Хлорофіл 

a+b 

 
Кароти-
ноїди 

14-добові рослини 
Контроль 0,18±0,08 0,05±0,02 0,23±0,09 0,10±0,03 96% 
СК 0,18±0,06 0,04±0,01* 0,22±0,09 0,11±0,04 97% 
Сd 0,16±0,05* 0,03±0,01 0,19±0,07* 0,15±0,05* 72% 

Cd+CК 0,17±0,06 0,04±0,02* 0,21±0,08* 0,09±0,02 89% 
21-добові рослини 

Контроль 0,19±0,08 0,06±0,03 0,25±0,09 0,14±0,04 82% 
СК 0,21±0,09* 0,06±0,02 0,27±0,01* 0,12±0,05* 94% 
Сd 0,18±0,07 0,05±0,01 0,23±0,08* 0,17±0,02* 78% 

Cd+СК 0,19±0,09 0,05±0,02 0,24±0,08 0,16±0,04* 85% 
 

 Встановлено також, що порушення міцності зв'язку є результатом роботи 

хлорофілази, активність якої зростає за дії іонів важких металів і функцією якої є 

знешкодження деградованого хлорофілу [106].  

Усі ці негативні ознаки: зменшення кількості хлорофілу а та b, підвищення 

вмісту каротиноїдів, погіршення міцності зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним 
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комплексом, можуть служити основною характеристикою стану рослинного 

організму за дії іонів важких металів. 

 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 (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3  
Вміст хлорофілів та каротиноїдів у рослинах гречки Fagopyrum esculentum 

Moench. за дії кадмій хлориду та саліцилової кислоти, мг/г, (M±m, n=9).  
 

Варіант 
Хлорофіл а Хлорофіл b Хлорофіл а+b Каротиноїди 

14 доба 21 доба 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 

0,179± 
0,005 

0,285± 
0,008 

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* 

0,203± 
0,09 

0,256± 
0,002 

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 

0,134± 
0,007* 

0,154± 
0,007* 

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* 

0,142± 
0,007 

0,189± 
0,009* 

0,059± 
0,002 

0,082± 
0,004* 

 

Проте найбільш яскраво виражений негативний вплив був 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. Співвідношення хлорофілів a/b у контролі дорівнювало 2, тоді як за 

впливу кадмію цей показник зростав до 3,7. Вміст каротиноїдів зростав як на 14-ту 

так і на 21-шу доби росту. У варіанті із СК вміст хлорофілів на обидві часові точки 

експерименту змінювався в межах 9-12 %, а вміст каротиноїдів – на 8-16 % 

порівняно з контролем, що свідчить про відсутність істотного впливу СК на ці 

показники. У варіанті сумісного впливу СК і кадмію спостерігали незначне 

зростання загальної суми хлорофілів а+b, достовірними, відносно контролю, є 

дані на 21-шу добу росту, де сума хлорофілів а+b зростала на 28 % порівняно з 

кадмій хлоридом, але все ж був на 66 % нижчим за контрольні значення. У 
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варіанті з ВМ вміст каротиноїдів достовірно зростав на 30 % у 14-добових, та на 

80 % – 21-добових рослин гречки.  

Саліцилова кислота імовірно впливала на кількість каротиноїдів, 

зменшуючи їх вміст порівняно з самостійним впливом кадмій хлориду (див. табл. 

3.3). Зростання суми жовтих пігментів відіграє захисну роль, оберігаючи хлорофіл 

від фотоокиснення. Вони, подібно каталазі, блокують нагромадження пероксиду, 

який згубно діє на клітини [32].  

Важливою ознакою токсичної дії важких металів, а саме кадмію є ознаки 

дефіциту магнію – найважливішого компонента хлорофілу. В літературі є дані, що 

зміна функціонування хлорофілу може бути наслідком заміщення центрального 

атома магнію важким металом. Це було показано у дослідах на водних культурах 

у присутності купруму, кадмію і нікелю. Магній заміщався на відповідний метал, 

що призводило до порушення функцій світлоконцентрування. Це веде до 

деградації хлорофілу шляхом перетворення хлорофілу а на феофітин а з 

подальшим утворенням феофорбіду а [190]. 

 Зміни в будові хлорофілів та утворення феофітинів також слугує 

додатковою інформацією про стан рослинного організму на дію стресора. Відомо, 

що в пластидах феофітини утворюються під час темнових реакцій фотосинтезу та 

деградації хлорофілів, а саме втрати магнію внаслідок підвищення концентрації 

поза- та внутрішньоклітинного кальцію [126, 215].  

 Окрім хлорофілів, значною частиною пігментного фонду є феофітин а і 

феофітин b. Між вмістом хлорофілів і феофітинів нами виявлена залежність, 

зокрема для хлорофілу а за умов кадмій хлориду. Відповідно, кадмій хлорид 

індукував зменшення кількості хлорофілів а у рослин гречки, натомість відсоток 

утворення феофітину достовірно зростав, практично у 2 рази на 14-ту добу, та у 5 

разів на 21-шу добу росту (рис. 3.8). Між всіма іншими варіантами досліджень 

залежності не було виявлено. 
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Рис 3.8. Вміст феофітинів у рослинах гречки Fagopyrum esculentum Moench. 

за дії кадмію хлориду та саліцилової кислоти, % до контролю  
(контроль взято за 100%)  

 
Результати досліджень феофітину b вказують на те, що існує залежність між 

вмістом хлорофілу і феофітинів за умов стресу. Кадмій хлорид спричинював 

зменшення кількості хлорофілу b та відповідно протилежні зміни у вмісті 

феофітинів b. Також це зростання було достовірним відносно контрольних 

значень та перевищувало їх у 3 рази на 14-ту добу, та у 5,4 рази на 21-шу добу 

росту рослин гречки (рис. 3.9). У варіантах із сумісним впливом та лише СК вміст 

феофітинів залишався або на рівні контролю або був нижчим за контрольні 

значення. Вважають що СК, як стреспротектор, забезпечує зниження токсичного 

впливу іонів кадмію на хлорофіл і таким чином зберігає його нативну будову та 

нормальне функціонування [5, 7]. 
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Рис 3.9. Вміст феофітинів у рослинах гречки Fagopyrum esculentum Moench. 

за дії кадмію хлориду та саліцилової кислоти, % до контролю  
(контроль взято за 100%) 

 
Отже, шлях перетворення хлорофіл-феофітин-феофорбід не підтверджується 

у всіх дослідних варіантах досліджень. Згідно літературних джерел причиною 

цього може бути те, що основну роль ензима-каталізатора цього процесу виконує 

феофітиназа, яка взаємодіє лише з молекулами феофітину і не впливає на 

хлорофіл [126, 215].  

Отримані результати засвідчують, що іони кадмію негативно впливають, як 

на вміст фотосинтетичних пігментів, так і на міцність зв'язку хлорофілу з білково-

ліпідним комплексом. Зокрема СК здатна пом'якшувати токсичний вплив іонів 

важких металів на різні компоненти фотосинтетичного апарату, позитивно 

впливаючи на будову та функціонування фотосинтетичних пігментів, підвищуючи 

міцність зв'язку хлорофілу з мембраним комплексом за дії іонів кадмію, 

наближаючи значення до контрольних. 

Підсумок. Підтверджено негативний вплив кадмію хлориду на пігментну 

систему рослин пшениці, в результаті чого відбувалось зниження вмісту 
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хлорофілів а і b, та зростання феофітинів. Результати наших досліджень показали, 

що чутливішими до дії кадмій хлориду є молекули хлорофілу b. Встановлено 

незначне зростання кількості каротиноїдів та хлорофілу за дії саліцилової кислоти, 

проте із збереженням міцності зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом. 

В умовах кадмієвого впливу спостерігали вилучення хлорофілу з мембранного 

комплексу, що супроводжувалось руйнуванням хлорофілу та зменшенням його 

кількості загалом. Також у варіанті з кадмій хлоридом встановлено зростання 

вмісту каротиноїдів та феофітинів а і b. У рослин гречки СК також не мала 

істотного впливу на вміст хлорофілів, проте мала імовірний вплив на вміст 

каротиноїдів, зменшуючи їх кількість. У варіанті з кадмій хлоридом спостерігали 

аналогічні зміни показників кількості хлорофілів, каротиноїдів та феофітинів як і у 

рослин пшениці. 
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 3.4. Характеристика міцності зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним 

комплексом за сумісної дії чинників 

Щоб повністю дати оцінку стану пігментної системи за дії важких металів, 

потрібно пам'ятати, що фотосинтетичний апарат є скоординованою системою 

компонентів, які невідривно пов'язані між собою. Хлорофіл та інші 

фотосинтетичні пігменти зв’язані з ліпопротеїдним комплексом мембран.  

Як видно з нижче наведених діаграм (рис. 3.10-3.15) міцність такого зв’язку 

послаблюється, внаслідок порушення гідрофобної взаємодії хлорофілу з 

мембранами білків та ліпідів.  
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Рис. 3.10. Міцність зв'язку хлорофілу а з білково-ліпідним комплексом 14- 

добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.) за дії саліцилової кислоти та кадмій 
хлориду, % невилученого хлорофілу 

 
Функціональна активність хлорофілу залежить від міцності зв'язку його з 

білково-ліпідним комплексом. Міцність зв'язку залежить від багатьох факторів, а 

саме від: концентрації метала-забруднювача, виду рослини та умов зростання. 

За дії кадмієвого стресу ми спостерігали зміни функціонального стану 

пігментів фотосинтезу. Негативний вплив іонів Сd спостерігається на взаємодію 

хлорофілу а з білково-ліпідним комплексом. Залежно від концентрації 

розчинника, у варіанті з кадмієм, кількість хлорофілу а 14-добових рослин 

пшениці зменшувалась в середньому на 17 % порівняно з контролем (див. рис. 

3.10). Зі збільшення концентрації неполярного розчинника кількість 

екстрагованого хлорофілу збільшувалась. У варіанті з кадмій хлоридом, 1,2 % 

розчинник вилучав на 21-шу добу практично третину хлорофілу а порівняно з 

контролем (рис. 3.11).  
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Рис. 3.11. Міцність зв'язку хлорофілу а з білково-ліпідним комплексом 21- 

добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.) за дії саліцилової кислоти та кадмій 
хлориду, % невилученого хлорофілу 

 
Зазначимо, що за кількістю екстрагованого хлорофілу можна зробити 

висновок про міцність зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом. Також, 

хочемо додати, що за умови кадмій хлориду ми спостерігали вилучення як 

слабкозв’язаних, так і сильнозв’язаних форм хлорофілу.  

Результати показали, що чутливішими до дії кадмієвого стресу є хлорофіл b, 

особливо це проявляється на 21-шу добу росту пшениці, що мабуть пов'язане з 

тривалішою дією стресового чинника. У варіанті з кадмій хлоридом на 14-ту добу 

росту МЗХБК була практично на 30 % нижчою за дії 1,2 % неполярного 

розчинника (рис. 3.12). А на 21-шу добу росту рослин знижувалась практично в 6 

разів (рис. 3.13). 
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Рис. 3.12. Міцність зв’язку хлорофілу b з білково-ліпідним комплексом 14-
добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.) за дії кадмій хлориду та 

саліцилової кислоти, % невилученого хлорофілу 
 

   
Рис. 3.13. Міцність зв’язку хлорофілу b з білково-ліпідним комплексом 21-
добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.) за дії кадмій хлориду та 

саліцилової кислоти, % невилученого хлорофілу 
 

Найвищу міцність хлорофіл-білкових комплексів (хлорофілу а та b), 

незалежно від доби досліджень, спостерігали у варіантах з саліциловою кислотою 
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та у контрольному (рис. 3.10-3.13). Попередні наші дослідження також показали, 

що саліцилова кислота посилювала зв'язок хлорофілів з білково-ліпідним 

комплексом мембран тилакоїдів як за стресових, так і за контрольних умов. 

Характер впливу СК на стабільність пігмент-білково-ліпідних комлексів подібний 

у хлорофілів та каротиноїдів [25].  

Механізм впливу саліцилової кислоти на пігмент білкові комплекси за 

стресових і нестресових умов можуть полягати у регуляції активності ензимів 

метаболізму хлорофілу чи зниженні інтенсивності процесів перекисного 

окиснення ліпідів, які мають модифікаційний вплив на стан пігмент-білкових 

комплексів [25].   

           Узагальнено також можемо проаналізувати міцність зв’язку хлорофілу а+b 

за умови кадмій хлориду. Спостерігали вилучення як слабкозв’язаних, так і 

сильнозв’язаних форм хлорофілу (рис. 3.14, 3.15). 

 
Рис. 3.14. Міцність зв’язку хлорофілу a+b з білково-ліпідним комплексом 14-
добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.) за дії кадмій хлориду та 

саліцилової кислоти, % невилученого хлорофілу 
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 Наші дослідження показали, що присутність у середовищі кадмію хлориду 

протягом трьох тижнів росту рослин пшениці знижує вміст хлорофілів та порушує 

співвідношення хлорофілів а та b (див. табл. 3.2). 

 Показник міцності зв'язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом, саме 

порушення його, може бути наслідком редукції тилакоїдних мембран, 

зменшенням розмірів та числа хлоропластів, порушення їх ультраструктури (зміни 

гран, тилакоїдів, деформація, утворення пластоглобул), все це призводить і до 

зміни ліпідно-білкового складу мембран [49]. Тому можемо вважати, що 

кадмієвий стрес індукував окислювльний стрес, який призводив до перекисного 

окиснення ліпідів мембран. Даний метод дає можливість зробити висновок про дві 

форми хлорофіл-білкових комплексів: слабо- та сильнозв'язаних. Так 0,2 % і 0,4 % 

концентрації спирту приводять до руйнування слабкозв’язаних форм хлорофілу, 

тоді як 0,8 % і 1,2 % руйнують сильнозв’язані форми хлорофілу. 
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Рис. 3.15. Міцність зв’язку хлорофілу a+b з білково-ліпідним комплексом 21-

добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.) за дії кадмій хлориду тасаліцилової 
кислоти, % невилученого хлорофілу 
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 Результати наших досліджень показали, що чутливішими до дії кадмій 

хлориду є молекули хлорофілу b, хоч ми припускаєм, що це може бути пов'язане з 

його загальною кількістю у фотосистемі. Особливо це проявляється у 21-добових 

рослин пшениці, які зазнають тривалішого кадмієвого стресу. 

Отже, за дії іонів кадмію встановлено зниження вмісту хлорофілів а та b. 

Іони кадмію негативно впливають на міцність зв'язку хлорофілу з білково- 

ліпідним комплексом, а сумісна дія Cd та СК індукує зростання цього показника.  

Отримані результати свідчать проте що, хлорофіл-білкові комплекси є 

мішені за дії іонів важких металів. Ці дані також вказують на те, що саліцилова 

кислота ефективно проявляє стрес-протекторні властивості за токсичної дії 

кадмію. Попередня обробка СК призвела до покращення стану пігмент-білкових 

комплексів, що є важливою стадією адаптації метаболізму рослини до стресових 

умов і дає змогу ефективніше акумулювати енергію на цьому етапі фотосинтезу. 

Підсумок. Іони кадмію негативно впливають на міцність зв'язку хлорофілу з 

білково-ліпідним комплексом, де вилученню піддавались, як слабозв’язані, так і 

сильнозв’язані форми хлорофілів. Сумісна дія Cd та СК індукує зростання цього 

показника. Найвища міцність хлорофіл-білкових комплексів з мембранами білків 

та ліпідів виявлена за наявності СК, як у 14-, так і 21-добових рослин пшениці. 

1. Кавулич Я., Бойко І., Кобилецька М. Характеристика міцності зв’язку 

хлорофілу з білково-ліпідним комплексом у рослин пшениці за дії саліцилової 

кислоти та кадмій хлориду. Наукового Вісника Чернівецького Університету., 

2013; 5(4): 471–474. 

2. Кавулич Я., Бойко І., Кобилецька М. Участь саліцилової кислоти в 

адаптації пігментної системи рослин пшениці до токсичного впливу кадмій 

хлориду. Молодь і поступ біології: Збірник тез VIII Міжнародної наукової 

конференції студентів та аспірантів, Львів, 2012; 309–310. 
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 3.5. Активність хлорофілази в рослинах пшениці за дії кадмій хлориду 

та саліцилової кислоти 

 Можливою причиною зниження вмісту хлорофілу може бути підвищення 

гідролітичної активності хлорофілази [57]. 

    Хлорофілаза К.Ф. 3.1.1.14. − це ензим, який є компонентом пігмент-білково-

ліпідних комплексів, функцією якого є каталіз зворотної реакції відщеплення 

фітолу від хлорофілу з утворенням хлорофіліду. Єдиними субстратами для дії 

хлорофілази є пігменти. Відомо, що хлорофілаза відповідає за гідролітичне 

розщеплення деградованого хлорофілу, перетворення його у хлорофілід, та у 

подальшому в феофорбід, адже, як відомо, деградований хлорофіл не виконує 

своїх функцій та негативно впливає на стан фотосинтетичної системи. Активність 

хлорофілази залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів середовища, 

а також від функціонального стану мембран [100, 106]. 

    У низці робіт показано зменшення вмісту хлорофілів у листках рослин за дії 

іонів Ni, Cd і Pb, що виявлялося хлорозом, спричиненим інгібуванням синтезу 

хлорофілу. Встановлено також збільшення деградації хлорофілу за дії важких 

металів внаслідок підвищення активності хлорофілази [100, 105, 106, 155, 199].  

  За дії кадмій хлориду активність ензиму знижувалася на 50% у 14-добових 

рослин пшениці, та на 38 % – у 21-добових (рис. 3.16). Саліцилова кислота не 

впливала на активність хлорофілази, залишаючи значення практично на рівні з 

контрольними варіантами. Проте, за сумісного впливу з кадмій хлоридом 

саліцилова кислота імовірно проявляла стрес-протекторні властивості та 

активність ензиму достовірно зростала практично на 32 % у 14-добових, та на 77 

% – 21-добових рослин пшениці (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Активність хлорофілази (К.Ф. 3.1.1.14.) 14- та 21-добових рослин 
пшениці (Triticum aestivumL.) за дії кадмій хлориду та саліцилової кислоти,  

у % конверсії хлорофілу в хлорофілід 
 

 Отже, кадмій спричиняє зміни функціонального стану мембран, викликає 

перекисне окиснення ліпідів, руйнує хлорофіл-білкові комплекси, змінюючи 

мікрооточення ензиму. Унаслідок таких змін відбувається зміна конформації 

ензима, знижується його функціонування та активність. Саліцилова кислота не 

впливала на активність хлорофілази, залишаючи значення практично на рівні з 

контрольними варіантами. Проте, за сумісного впливу з кадмій хлоридом 

саліцилова кислота імовірно проявляла стрес-протекторні властивості. 

 Підсумок. За дії кадмієвого стресу активність хлорофілази знижувалася 

приблизно на 40 % у обраних часових точках росту. Саліцилова кислота 

достовірно підвищувала активність хлорофілази за дії кадмій хлориду відносно 

контролю на 32 %-70 %. У варіанті лише із СК активність хлорофілази не 

змінювалася і була практично на рівні з контрольними варіантами. 

 1. Кавулич Я., Бойко І., Кобилецька М. Участь саліцилової кислоти в 

адаптації пігментної системи рослин пшениці до токсичного впливу кадмій 
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хлориду. Молодь і поступ біології: Збірник тез VIII Міжнародної наукової 

конференції студентів та аспірантів, Львів, 2012; 309–310. 

 2. Кавулич Я., Бойко І., Кобилецька М. Вплив саліцилової кислоти на стан 

пігментної системи рослин пшениці за токсичного впливу кадмій хлориду. 

Збірник тез ХІІ конференції молодих вчених: Наукові, прикладні, та освітні 

аспекти фізіології, генетики і біотехнології рослин та мікроорганізмів, Київ, 2012; 

64–65. 

 

  3.6. Вплив кадмій хлориду та саліцилової кислоти на індукцію 

флуоресценції хлорофілу 

          Фотосинтез і флуоресценція є протилежними, але і взаємопов'язаними 

процесами розподілу поглинутої енергії. При активному фотосинтезі, коли всі 

реакційні центри перебувають у відкритому, робочому стані вся поглинута енергія 

світла використовується в процесі фотосинтезу. І тільки невелика кількість 

поглинутої світлової енергії (приблизно 3 % енергії), яка не використовується 

молекулами хлорофілу у ланцюгу фотосинтезу, випромінюється за рахунок 

процесів флуоресценції [2, 22].  

          У залежності від функціонального стану фотосинтетичного апарату 

інтенсивність флуоресценції хлорофілу in vivo може мінятися в значних межах. 

Інтенсивність сигналу флуоресценції спочатку різко збільшується, потім 

поступово знижується. Дане явище вперше було досліджене Каутським і назване 

на його честь "ефект Каутського" або "індукція флуоресценції хлорофілу" (ІФХ). 

Форма цієї кривої дуже чутлива до змін, які відбуваються всередині 

фотосинтетичного апарату. Тому "ефект Каутського" є досить популярним у 

сучасних дослідженнях процесів фотосинтезу [8, 11, 35]. На даному етапі роботи 

наші дослідження стосувались саме повільної фази індукції флуоресценції 

хлорофілу, оскільки саме ця фаза найкраще характеризує продуктивність 
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фотосинтезу. Інтенсивність флуоресценції чутлива до змін, в нашому випадку до 

дії іонів кадмію.  

 Встановлено зменшення ІФХ на 14-ту добу росту у рослин пшениці за 

стресових умов (рис. 3.17). Припускаємо, що негативний вплив кадмій хлориду на 

фотосинтетичну систему прямо чи опосередковано міг діяти і на показник індукції 

флуоресценції хлорофілу. Підвищення цього показника спостерігали у варіанті 

сумісного впливу кадмій хлориду та СК. Показники інтенсивності флуоресценції 

контрольних варіантів та СК перебували на середньому рівні в межах 1000 у. о 

(рис. 3.17).  

 

           

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Крива індукції флуоресценції хлорофілу 14-добових рослин пшениці 
(Triticum aestivum L.) за дії кадмій хлориду та саліцилової  

кислоти 
 

   Отримані нами показники узгоджуються з даними дослідників, які   

встановили, що індукція флуоресценції хлорофілу за дії іонів кадмію знижується, 

що свідчить про порушення відповідних ланок фотосинтезу, і закриття реакційних 
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центрів. Також відомо, що в хлорофілоносних тканинах флуоресціює хлорофіл а 

ФСІІ. За дії іонів кадмію реакційні центри фотосистеми переходять у закритий, 

неробочий стан, тоді поглинута енергія світла не використовується у процесі 

фотосинтезу і флуоресценція зростає − це характерно для швидкої фази 

флуоресценції хлорофілу [13, 22].  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Крива індукції флуоресценції хлорофілу 21-добових рослин пшениці 
(Triticum aestivum L.) за дії кадмій хлориду та саліцилової кислоти. 

 
Аналогічні показники індукції флуоресценції хлорофілу отримали у 21- 

добових рослин пшениці, з найнижчими показниками у варіанті з кадмій 

хлоридом, та зростання флуоресценції у варіанті з СК та кадмій хлоридом. 

Значення показників ІФХ трохи зросло у контролі та варіанті лише з СК (на рівні 

1200 у.о. інтенсивності флуоресценції), якщо порівнювати з 14-добовими 

рослинами пшениці, але все було нижчим за значення отримані у варіанті із 

сумісною дією кадмію та СК. Отже, на основі отриманих результатів можемо 



 98 

зробити висновок про стрес-протекторний вплив саліцилової кислоти на ІФХ, та 

наближення цих показників до контрольних (рис. 3.18).  

Підсумок. Виявлено, що індукція флуоресценції хлорофілу знижується за дії 

кадмій хлориду, що свідчить про порушення відповідних ланок фотосинтезу, і 

закриття реакційних центрів, та порушення повільної фази ІФХ. Іони кадмію 

прямо чи опосередковано впливають на функціонування електрон транспортного 

ланцюга на ділянці ФСІІ. Найвищі показники ІФК спостерігали у варіанті із 

саліциловою кислотою та кадмій хлоридом, СК нівелює вплив стресора, 

відновлюючи активність фотосистем до значень, вищих за контрольні. 
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 3.7. Зміна вмісту проліну за дії кадмію хлориду та саліцилової кислоти 

           Важливою захисною сполукою та осмопротектором у рослин є пролін, вміст 

якого визначали у різних органах рослин пшениці та гречки [97]. Варто відмітити, 

що білки багаті проліном локалізуються саме у клітинах ксилеми. Співставляючи 

літературні дані та отримані нами дані щодо вмісту проліну, припускаємо, що 

кадмій хлорид індукував зростання величини цього показника. Встановлено 

достовірне зростання вмісту проліну вдвічі у коренях 14-добових  та у 5 разів – у 

21-добових рослин пшениці порівняно з контрольними показниками (рис. 3.19). 

 
Рис. 3.19. Вплив кадмій хлориду та СК на вміст проліну у коренях 14- та 21-

добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.), мкмоль/г маси с.р. 
 

  Тенденцію зростання проліну у варіанті з кадмієм спостерігали як у рослин 

гречки, так і пшениці (рис. 3.19-3.22). У всіх інших дослідних зразках спостерігали 

практично однаковий рівень проліну. Враховуючи властивості саліцилату, у 

варіанті за сумісної дії кадмій хлориду і СК у рослин пшениці, не виявлено 

зростання вмісту проліну у пагонах, і наближення його значень до контрольних 

(рис. 3.20). 
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          Потрібно також враховувати, що невеликі зміни у пулі проліну можуть 

свідчити про активацію синтезу інших низькомолекулярних сполук, таких як – 

поліаміни, бетаїни та інші вільні амінокислоти [32, 34, 186, 210]. Вважають, що у 

рослин пшениці активніше реагують та відповідно швидше синтезуються бетаїни 

[32]. 

 
Рис. 3.20. Вплив кадмій хлориду та СК на вміст проліну у пагонах 14- та 21-

добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.), мкмоль/г маси с.р. 
 

           Щодо рослин гречки, варто відмітити достатньо високий вміст проліну на 

21-шу добу росту у контрольному варіанті у коренях. Кадмій хлорид імовірно 

спричиняв синтез проліну у коренях рослин гречки, з достовірним 2,4 разовим 

підвищенням на 14-ту добу росту. Натомість, у варіанті із сумісним впливом 

чинників, СК проявляла регуляторні властивості, і знижувала цей показник у 1,4 

рази на 14-ту добу, та у 0,8 рази на 21-шу добу росту. Вираженими є зміни вмісту 

проліну у варіанті лише із СК, де відносно контролю, вміст на 21-шу добу 

достовірно знижувався у 2,6 рази (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Вплив кадмій хлориду та СК на вміст проліну у коренях 14- та 21-
добових рослин гречки (Fagopurym esculentum Moenh.), мкмоль/г маси с.р.  

 

 У пагонах рослин гречки вміст проліну зростав за дії кадмію хлориду у 3,4 

рази на 14-ту добу росту, та у 1,6 рази на 21-шу добу росту рослин. Загалом вміст 

проліну був вищим у пагонах рослин гречки. Встановлений незначний 

достовірний вплив саліцилової кислоти на вміст проліну. На 14-ту добу росту 

вміст проліну зростав у 1,7 разів, на 21-шу добу встановлено 0,9 разове зменшення 

цього показника відносно контролю. Натомість, незначним було зниження 

осмопротектора за дії саліцилової кислоти та кадмій хлориду, де вміст як на 14-ту, 

так і на 21-шу добу росту рослин гречки знижувався у межах 0,7-1,7 разів (рис. 

3.22). Загалом, важко аналізувати зміну вмісту проліну у досліджуваних 

рослинних об’єктах, адже обрані нами часові точки знаходяться достатньо 

близько, проте ранні зміни все ж можна встановити. 
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Рис. 3.22. Вплив кадмій хлориду та СК на вміст проліну у пагонах 14- та 21-
добових рослин гречки (Fagopurym esculentum Moenh.), мкмоль/г маси с.р. 

 
          Аналізуючи отримані нами дані можна припускати про роль у процесах 

захисту низькомолекулярної сполуки проліну за дії кадмію хлориду. А також 

імовірність впливу саліцилової кислоти на процеси залучені у синтезі цього 

осмопротектора. 

          Підсумок. Встановлено, зростання вмісту проліну у коренях та пагонах 

пшениці та гречки, що є відповіддю рослин на дію кадмієвого стресу. В обох 

рослинних об'єктах у випадку дії саліцилової кислоти, сумісної дії саліцилату та 

кадмію хлориду збільшення вмісту проліну не відбувалося. Це свідчить 

паралельно про стреспротекторні та регулювальні механізми за участю 

саліцилової кислоти. 

 

          1. Кавулич Я., Кобилецька М., Терек О. Зміна вмісту вільного проліну в 

рослинах пшениці за умов зростання на середовищі з кадмієм та стреспротекторна 

роль саліцилату. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного 

природного парку, Шацьк, 2015; 36–37.  
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              3.8. Динаміка нагромадження фенольних сполук за дії іонів кадмію та 

саліцилової кислоти 

 Одним із наслідків впливу іонів кадмію на організм рослини є утворення 

активних форм Оксигену (АФО). Рівень АФО перебуває під контролем 

антиоксидантної системи, яка включає ензими та неензиматичні компоненти. До 

неензиматичних компонентів антиоксидантної системи належать, зокрема, й 

фенольні сполуки [127, 128, 152]. Індукція синтезу фенольних сполук 

спостерігається у відповідь на вплив патогенів, механічного пошкодження, УФ-

випромінювання, високу інтенсивність освітлення, нафтове забруднення, 

температурний стрес [28, 40, 63, 179]. 

 Встановлено, що феноли беруть участь у формуванні толерантності до 

патогенів, індукуючи хімічні та фізичні бар’єри, а також локальний і системний 

сигналінг для експресії захисних генів [88]. Головним діючим агентом, що 

забезпечує здатність фенольних антиоксидантів гальмувати вільнорадикальні 

процеси окиснення, є гідроксильна група, приєднана до ароматичного ядра, з 

рухливим атомом Гідрогену. Фенольні сполуки беруть участь у забезпеченні 

стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища, 

виступають ендогенними регуляторами фізіологічних процесів за дії іонів важких 

металів. Зокрема, їх нагромадження спостерігали за дії іонів кадмію [29]. 

 На підставі антиоксидантних властивостей фенольних сполук та їхньої 

здатності до взаємодії з іонами ВМ можна стверджувати про участь цих сполук у 

ролі хелаторів та у знешкодженні гіперпродукції АФО за умов оксидативного 

стресу. Утворюючи хелатні комплекси з ВМ, феноли зменшують плинність 

мембран, запобігаючи надходженню металів усередину клітини, також у вигляді 

таких комплексів відбувається їхній транспорт у вакуолю з подальшою 

детоксикацією [61].    

 Проте, за певних умов фенольні сполуки можуть посилювати 

окиснювальний стрес у клітинах рослин. Феноксил-радикал, який продукується 
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внаслідок антиоксидантних реакцій та під час біосинтезу лігніну, є потенційним 

прооксидантом. Зазвичай феноксил-радикал не впливає негативно, бо швидко 

перетворюється у нерадикальні продукти завдяки полімеризації або ензиматичній 

редукції. Цитотоксичний ефект феноксил-радикалу проявляється тоді, коли його 

тривалість життя подовжується спін-стабілізаторами, якими можуть бути іони 

металів [187]. 

   Сигнальну функцію серед фенолів забезпечує саліцилова кислота [129, 131, 

224]. Вважають, що ендогенний вміст СК можна підвищити екзогенною дією цієї 

сполуки, внаслідок чого зростає стресостійкість рослин [33]. Низькомолекулярні 

феноли здатні функціонувати як антиоксиданти, зокрема діяти як скавенджери 

вільних радикалів та АФО, а також виступати донором електронів для гваякол-

пероксидаз [125]. У відповідь на дію іонів Купруму в рослин спостерігали 

підвищений синтез лігніну [88, 98]. 

 За результатами наших досліджень вплив іонів кадмію зумовлював 

достовірне нагромадження фенольних сполук у 1,2-1,5 рази більше у коренях 

рослин пшениці на 14-ту та 21-шу доби росту рослин (рис. 3.23), аналогічні 

результати отримано для пагонів 14-добових рослин (рис. 3.24).  

 Виявлено нерівномірний розподіл фенольних сполук у рослинному 

організмі, зі значним переважанням їхнього вмісту у кореневій системі (рис. 3.23).  

 Встановлено, що за впливу низьких концентрацій іонів кадмію фенольні 

сполуки акумулювалися у коренях кукурудзи, а високі спричинювали їхнє 

нагромадження у пагонах [29]. Корені рослин є первинним бар’єром при 

проникненні іонів ВМ в організм рослини та нагромаджують значну їхню частку, 

тому акумуляція фенолів у коренях рослин пшениці є значно вищою (рис 3.23). 
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Рис. 3.23. Вплив кадмій хлориду та СК на вміст фенольних сполук у коренях 14- 
та 21-добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.), мг/г маси сирої речовини. 
Прим.: * тут і далі на всіх рис. – різниця щодо контролю статистично достовірна 

при p≤0,05   
 

 Показано обернену залежність між вмістом фенольних сполук та 

фотосинтетичною продуктивністю рослин. Високі концентрації фенольних сполук 

у тканинах рослин спричинюють зменшення розмірів листків та гальмують 

надходження нітрогену [206].  

Зниження вмісту фенолів під впливом СК у рослин, що росли в присутності 

кадмію, може бути однією із причин активування ростових процесів у 

досліджуваних умовах. Багатьма авторами показано протилежний ефект за дії 

стресу, зокрема внаслідок впливу іонів цинку, купруму [14, 156] та нафтового 

забруднення [28, 63], а саме виявлено вищий вміст фенолів у пагонах рослин.  

 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. 3.24). Водночас, преінкубація СК веде до 
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зниження загального вмісту фенольних сполук у органах рослин, що росли за 

умов стресу, порівняно із рослинами, які зазнавали лише дії кадмію.  

 

         
Рис. 3.24. Вплив кадмій хлориду та СК на вміст фенольних сполук у пагонах 14 та 

21-добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.), мг/г маси сирої речовини.  
 

 Щодо рослин гречки посівної, то за наявності в середовищі кадмій хлориду 

відбувалося зростання загального вмісту фенольних сполук у пагонах (рис. 3.25).  

 Встановлено зростання загального вмісту фенольних сполук за дії кадмію 

хлориду у 1,3 рази на 14-ту добу, та у 1,4 рази на 21-шу добу росту рослин, 

порівняно з контролем. У варіанті із СК вміст фенольних сполук достовірно 

зростав, проте СК за дії кадмій хлориду проявляла протекторні властивості та 

імовірно регулювала вміст цих сполук, знижуючи значення до контрольних 

показників (див. рис. 3.25). 
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Рис. 3.25. Вміст фенольних сполук у пагонах 14- та 21-добових рослин гречки 

(Fagopyrum esculentum Moench.) за дії саліцилату та кадмію хлориду, мг/г.  
        

 Підсумок. Досліджено зміну вмісту фенольних сполук у рослин гречки та 

пшениці. На фоні загального зростання фенольних сполук відбуваються зміни у 

окремих класах фенольних сполук, що є логічним перерозподілом протекторних 

систем рослинного організму за дії стресора.  
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 2. Кавулич Я., Кобилецька М., Терек О. Взаємозв’язок морфометричних 

показників і вмісту фенольних сполук у рослинах за умов зростання на середовищі 

з іонами кадмію та стреспротекторна роль саліцилату. Збірник тез ХІV 

Міжнародної наукової конференції молодих вчених: Шевченківська весна, Київ, 
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 9. Kavulych Y., Kobyletska M., Terek O. Effect of salicylic acid application on 

phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity and total phenolic content in wheat 
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 3.9. Вплив саліцилату та кадмію хлориду на вміст антоціанів у рослинах 

пшениці 

 Окремою групою фенольних сполук, що мають важливе значення у 

формуванні толерантності до впливу іонів ВМ належить антоціанам. Антоціани 

мають виражені антиоксидантні властивості. Особливістю їхньої будови є 

наявність у їхньому складі великої кількості гідроксильних груп [160].  

Показано зростання вмісту антоціанів на 45 % у варіанті з кадмій хлоридом 

у пагонах 14-добових та на 25 % у 21-добових рослин пшениці (рис. 3.26).  

     
Рис. 3.26. Вплив кадмій хлориду та СК на вміст антоціанів у пагонах 14- та 21-
добових рослин пшениці (Triticum aestivum L.), мг/г маси сирої речовини.  

 
Саліцилова кислота не спричинювала вірогідних змін пулу антоціанів у 14-

добових рослин пшениці, але посилювала їхню акумуляцію на 21-шу добу (рис. 

3.26).  

Антиоксидантні властивості фенолів зумовлені їхньою високою донорною 

активністю і здатністю їхніх радикалів стабілізувати та делокалізувати неспарений 

електрон, що зупиняє ланцюгові реакції [177, 178].  

�

�

� �

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Контроль СК Сd CK+Cd

вміст антоціанів, мг /г

14-добові 21-добові



 110 

Важливим аспектом дослідження участі антоціанів у антиоксидантному 

захисті є те, що після синтезу вони транспортуються у вакуолю і стають 

ізольованими від АФО. Проте, пероксид водню здатний вільно перетинати 

тонопласт і надходити всередину вакуолі, на відміну від інших АФО. Тому 

антоціанам надають вторинне значення у захисті рослин від окиснювального 

стресу. 

Вважають, що антоціани також беруть участь у захисті мембран тилакоїдів 

за умов стресу [160]. 

Встановлено високий вміст антоціанів у органах рослин гречки на 

початкових етапах росту, у всіх варіантах, окрім варіанту із СК, із зниженням на 

21-шу добу. Саліцилова кислота знижувала вміст антоціанів у коренях рослин 

гречки на 45 % відносно контрольних значень (рис. 3.27). 

 
Рис. 3.27. Вміст антоціанів у коренях 14- та 21-добових рослин гречки за дії 

саліцилату та кадмію хлориду, мг/г.  
 

Зокрема СК індукувала зростання вмісту антоціанів лише у 14-добових 

рослин гречки. Результати наших експериментів показали нерівномірний розподіл 
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антоціанів у рослинах гречки, з переважанням їхнього вмісту в пагонах (рис. 3.28), 

адже як відомо сорт гречки Рубра, який ми використовували для досліджень, 

характеризується високою концентрацією антоціанів саме у пагонах (соломі).  

Із джерел літератури відомо, що СК може мати різний ефект на вміст 

антоціанів: зафіксовано зростання вмісту антоціанів у рослин перцю під впливом 

УФ-випромінювання та СК [148], тоді як у рослин моркви, що росли в умовах 

засолення СК знижувала вміст цих сполук [104].  

 
Рис. 3.28. Вміст антоціанів у пагонах 14- та 21-добових рослин гречки за дії 

саліцилату та кадмію хлориду, мг/г. 
 

Нами виявлено різну тенденцію нагромадження досліджуваних сполук, 

зокрема вміст антоціанів у пагонах зростав, практично вдвічі, із віком рослин (див. 

рис. 3.26), тоді як загальний вміст фенолів зменшувався у всіх варіантах 

експерименту, крім контролю. Зростання частки антоціанів із віком зафіксовано, 

зокрема, у плодах аличі [17].  

Збільшення вмісту антоціанів упродовж тривалого впливу стресора 

узгоджується із твердженням про їхнє вторинне значення для подолання 
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оксидативного стресу. Ми ж отримали протилежні показники, особливо у пагонах 

та коренях рослин гречки. Встановлено зростання як загального вмісту фенольних 

сполук, так і антоціанів, зокрема на 14-ту добу росту рослин у коренях і пагонах 

(рис. 3.27, 3.28). Такий високий вміст антоціанів, ймовірно спричинений кількома 

факторами. По-перше, як зазначалось вище, це сортова особливість рослин. По-

друге, збільшення вмісту аноціанів у варіанті з кадмій хлоридом може свідчити 

про їхню участь у формуванні толерантності рослин до токсичної дії іонів важкого 

металу та вторинне значення у подоланні оксидативного стресу. По-третє, 

зростання вмісту антоціанів у варіанті з саліцилатом може бути спричинене тим, 

що екзогенна обробка саліциловою кислотою індукує збільшення вмісту 

фенольних сполук і, а як відомо, СК сама є речовиною фенольної природи.  

 Підсумок. Впродовж експерименту встановлено зростання вмісту антоціанів 

у пагонах рослин пшениці із зниженням на 21-шу добу росту. У рослин гречки був 

початково високий вміст цих сполук. Саліцилова кислота частково знижувала цей 

показник. У варіанті із сумісним впливом СК та кадмій хлориду вміст антоціанів 

також змінювався, що є наслідком впливу саліцилату.     

  1. Кавулич Я., Бойко І., Кобилецька М. Сумісний вплив саліцилової 

кислоти та кадмій хлориду на вміст антоціанів у рослин пшениці. Молодь і поступ 

біології: Збірник тез Х Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 

Львів, 2014; 284–285. 

  2. Малик Б., Кавулич Я., Кобилецька М., Терек О. Вплив саліцилової 

кислоти й кадмій хлориду на морфометричні показники та вміст антоціанів у 

рослинах гречки (Fagopyrum esculentum Moenh.). Молодь і поступ біології: 

Збірник тез ХІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 

2016; 336–337. 
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3.10. Зміна вмісту флавоноїдів за дії кадмію хлориду та саліцилової 

кислоти 

Відомо, що саліциловій кислоті властива сигнальна функція. Ендогенний 

вміст СК можна підвищити екзогенною дією цієї сполуки, (шляхом обробки 

насіння, обприскуванням пагонів чи використанням препаратів з вмістом 

саліцилату), внаслідок чого зростає стресостійкість рослин [42].  

Аналіз вмісту флавоноїдів показав, що за дії кадмій хлориду вміст цих 

сполук достовірно не змінювався відносно контролю. Дослідники вважають, що 

ВМ здатні індукувати так звані ознаки “окиснювального спалаху”, який активував 

антиоксидантну систему, що, у свою чергу, може підвищувати будь яку ланку 

захисту: активацію ензимів-антиоксидантів, синтез стресових білків, активацію 

синтезу фенольних компонентів (фенілпропаноїдного шляху), зниження 

інтенсивності енергетичного обміну в тканинах тощо [152]. 

 

 
Рис. 3.29. Вміст флавоноїдів у пагонах 14- та 21-добових рослин гречки за дії 

саліцилату та кадмію хлориду, мг/г.  
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У варіанті із саліциловою кислотою вміст флавоноїдів у пагонах достовірно 

зростав у 1,5 рази на 14-ту добу росту рослин гречки, з подальшим зниженням на 

21-шу добу (рис. 3.29). Встановлено, що вміст флавоноїдів за дії лише кадмію 

хлориду не мав часової залежності і залишався на однаковому рівні як на 14-ту, 

так і 21-шу доби росту рослин гречки. У варіанті із СК та кадмій хлоридом була 

схожа тенденція до нагромадження цих сполук, як і у варіанті з самостійним 

впливом СК (рис. 3.29). 

Саліцилова кислота стимулювала локальне збільшення флавоноїдів у 1,5 

разів на початкових етапах росту, з подальшим їх зменшенням на 21-шу добу 

росту рослин і максимально наближаючи значення до контрольних (рис. 3.30). 

Кадмій хлорид індукував зростаня вмісту флавоноїдів у коренях на 21-шу добу 

росту (у 2,6 рази).  

 
Рис. 3.30. Вміст флавоноїдів у коренях 14- та 21-добових рослин гречки за дії 

саліцилату та кадмію хлориду, мг/г. 
 

Такий різний характер утворення флавоноїдів за дії стресового чинника 

може мати багато пояснень, одне з них було встановлено дослідниками, які 
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вважали що відсутність високого вмісту флавоноїдів може свідчити про 

перетворення цих сполук у інші компоненти фенольного метаболізму. Як 

наслідок, бар’єрна функція флавоноїдів реалізовується за рахунок утворення 

дубильних речовин та лігніну [107, 152]. 

Встановлено також, що дія саліцилової кислоти спричиняє підвищення 

вмісту флавоноїдів, що вказує на активацію відповідних синтетичних процесів, 

спрямованих на знешкодження окисного стресу та запобігання стрес-індукованої 

деградації біомолекул. Показано зміни балансу антиоксидантних систем за дії 

саліцилової кислоти, що супроводжувалися сплеском загальної відновлюючої 

активності. Такі події можуть бути наслідком накопичення речовин з радикал-

зв'язуючими властивостями одночасно з прямою активацією ензиматних систем 

детоксифікації АФО [27].  

Істотне зростання флавоноїдів у варіанті з впливу саліцилату спричинене 

тим, що СК має спільний шлях синтезу із цими сполуками, що й могло привести 

до такого значного зростання їхнього вмісту, як у коренях, так і пагонах рослин. 

Зменшення вмісту флавоноїдів на 21-шу добу росту рослин може бути спричинене 

їх розпадом, що пов’язано із зростанням вмісту інших класів фенольних сполук. У 

варіанті з впливом іонів кадмію спостерігали 8 % зменшення вмісту флавоноїдів в 

коренях на 14-ту добу, та збільшення на 21-шу добу (див. рис. 5.8). При цьому, 

вміст цих сполук за дії кадмію хлориду в пагонах не змінювався протягом періоду 

досліджень (див. рис. 3.29).  

В наших дослідженнях рослини гречки, вирощені на середовищі з іонами 

кадмію мали підвищений вміст фенольних сполук та антоціанів, щодо контролю 

та знижену тенденцію до утворення флавоноїдів. Такі зміни вказують на роль 

флавоноїдів як хелаторів іонів важких металів, та компонентів антиоксидантної 

системи для подальшого їх розпаду та перетворення. Екзогенна обробка 

саліциловою кислотою нівелювала токсичний вплив кадмію, підвищуючи чи 
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зменшуючи вміст флавоноїдів, наближаючи до контрольних значень та до значень 

із самостійною дією саліцилату. 

Підсумок. Встановлено, що кадмій хлорид не мав істотного впливу на зміну 

вмісту флавоноїдів. Початково високий вміст, з подальшим зменшенням, 

спостерігали у варіанті із СК. За впливу кадмію хлориду та саліцилової кислоти 

вміст флавоноїдів частково змінювався як у пагонах так і коренях на обидві доби 

росту. 

 1. Kavulych Y., Kobyletska M., Terek O. Investigation of salicylic acid-induced 

change on flavonoids production under cadmium toxicity in buckwheat (Fagopyrum 

esculentum Moench.) plants. Eureka: Life Sciences. Biochemistry, genetics and 

molecular biology., 2019; 5: 13–18. 

2. Саїк У., Кавулич Я., Кобилецька М., Терек О.  Вплив саліцилової кислоти 

на морфометричні показники та вміст флавоноїдів за дії стресора – кадмій 

хлориду. Молодь і поступ біології: Збірник тез ХІІ Міжнародної наукової 

конференції студентів та аспірантів, Львів, 2016; 339–340. 

3. Кавулич Я., Кобилецька М., Терек О. Флавоноїди як ефективні 

стреспротектори за дії саліцилової кислоти та абіотичного стресу спричиненого 

кадмій хлоридом у рослин пшениці та гречки. Збірник тез ІІІ Міжнародної 

наукової конференції: Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології, 

Дніпро, 2015; 167–168. 

 

3.11. Активність ключового ензиму фенольного метаболізму – 

фенілаланін аміак-ліази (К.Ф. 4.3.1.5) в стресових умовах середовища 

Важливим процесом в рослинному організмі є синтез фенольних чи 

поліфенольних сполук за дії стресових факторів, чому передує зміна активності 

ензимів фенольного метаболізму, один із таких – фенілаланін аміак-ліаза (ФАЛ). 

Це ключовий ензим фенолпропаноїдного біосинтезу та синтезу сполук, які 

відіграють важливу роль в індукції неспецифічної стійкості рослин до дії 
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стресорів [137]. Багато авторів вважають, що даний ензим може слугувати 

маркером стійкості до патогенів та стресових чинників [15, 46]. Відомо, що за дії 

різноманітних стресових факторів активність ФАЛ в тканинах рослин може 

значно змінюватись за короткий проміжок часу [146]. Зміни активності ензиму 

можуть індукуватись не тільки за дії іонів кадмію чи інших важких металів, а й за 

дії механічних пошкоджень, світла, впливів еліситорів та патогенів. Підвищена 

активність ФАЛ тісно асоційована із синтезом фенольних сполук, а вони у свою 

чергу компенсують, як індикатори активних форм Оксигену, роботу ключових 

антиоксидантних ензимів – супероксиддисмутази, каталази та пероксидази [111].  

Ми також спостерігали достатньо швидкі коливання активності в межах 

трьох обраних часових точок. В межах обраних часових точок (7-му, 14-ту, і 21-

шу доби росту) виявлено достатньо різкі зміни активності ФАЛ у коренях пшениці 

та гречки (рис. 3.31, 3.33). Найвищу активність ФАЛ у коренях гречки за дії Сd 

спостерігали на 7-му добу, а в пагонах – на 21-шу добу росту (рис. 3.31). 

 

Рис. 3.31. Активність ФАЛ (К.Ф. 4.3.1.5.) в коренях рослин гречки за дії кадмій 
хлориду та саліцилової кислоти.  
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Попередні наші дослідження показали зростання кількості загальних 

фенольних сполук, антоціанів, флавоноїдів за дії кадмій хлориду [25]. Показано, 

що за дії біотичного стресу в результаті зміни активності ФАЛ синтезувались та 

накопичувались фенольні сполуки, які підвищували рівень стійкості до 

патогенних організмів [15, 46, 47].  

Одержані нами результати засвідчують, що активність ФАЛ у пагонах 

гречки на порядок вища від аналогічних показників у коренях та органах пшениці 

(рис. 3.32). У варіанті з кадмій хлоридом на 21-шу добу росту спостерігали пік 

активності ФАЛ у пагонах гречки (у 7 разів вище контролю).  

 
Рис. 3.32. Активність ФАЛ (К.Ф. 4.3.1.5.) в пагонах рослин гречки за дії кадмій 

хлориду та саліцилової кислоти.  
 

Наші результати засвідчують, що активність ФАЛ зростає у коренях на 

початкових етапах росту рослин гречки та пшениці, але в подальшому 

відбувається зниження, що спостерігається практично у всіх варіантах досліджень 

(див. рис. 3.31, 3.33). Найвищу активність ФАЛ спостерігали у пшениці в коренях 

і пагонах – на 14-ту та 21-шу доби росту, що вказує на видові відмінності у 
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надходженні та транспортуванні цього елемента до органів рослин. Застосування 

СК призводило до підвищення активності ФАЛ у органах 7-добових дослідних 

рослин без внесення кадмію. Натомість при сумісному 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 (рис. 3.33, 

3.34). 
 

 
Рис. 3.33. Активність ФАЛ (К.Ф. 4.3.1.5.) в коренях рослин пшениці за дії кадмій 

хлориду та саліцилової кислоти.  
 

Зростання активності ФАЛ у варіанті із СК є закономірним адже відомо, що 

цей ензим бере активну участь у синтезі фенольних сполук в тому числі і 

саліцилової кислоти.  

Порівнюючи наші результати з літературними, варто відмітити, що у рослин 

пшениці виявляють зазвичай ранній пік активності ФАЛ. Було показано 

короткострокове підвищення активності ФАЛ і пероксидази – ензимів, які 

активують захисні механізми рослин. Є також дані про те, що зміни активності 



 120 

ФАЛ спричинені дією біогенних еліситорів – хітозана і саліцилової кислоти [36]. 

У варіанті з кадмій хлоридом на 21-шу добу росту спостерігали пік активності 

ФАЛ у пагонах пшениці (у 1,7 разів вище контролю) (рис. 3.34). Таким чином, СК 

впливає на активність ФАЛ, змінюючи характер дії кадмій хлориду на загальний 

вміст фенольних сполук. 

 
Рис. 3.34. Активність ФАЛ (К.Ф. 4.3.1.5.) в пагонах рослин пшениці за дії кадмій 

хлориду та саліцилової кислоти.  
 

 Підсумок. Дані наших експериментів показали зміни активності ензиму, що 

не мали чіткої часової та видової залежності. Водночас активність ензиму 

залежить від різних чинників (кадмію хлориду, саліцилової кислоти), які 

досліджувались. Виявлена вища активність ФАЛ у рослин гречки. Саліцилова 

кислота у варіанті із кадмій хлоридом стабілізувала роботу ензиматної системи, 

позитивно впливаючи на утворення фенольних сполук, наближаючи значення до 

контрольних.  

 1. Kavulych Y., Kobyletska M., Terek O. Effect of salicylic acid application on 

phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity and total phenolic content in wheat 
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(Triticum aestivum L.,) and buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) plants under 

cadmium stress. X International Agriculture Symposium: Agrosym 2019, Jahorina, 

Bosnia and Herzegovina, 2019; 487. 

 

 3.12. Вплив кадмію хлориду на утворення ксантонів у рослин та роль 

саліцилової кислоти 

 Рослинний організм виробив численні адаптаційні пристосування до 

несприятливих чинників. Наша увага приділена вторинним метаболітам фенольної 

природи, які відіграють важливу роль в антиоксидантному захисті,  або тим 

фенольним сполукам, дія яких за біотичних стресів ще мало досліджена. До таких 

відносять мангіферин, найпоширеніший із ксантонів. 

 Важлива роль у підтримці рослинного організму в необхідному для життя 

відновленому стані належить сполукам фенольної природи, серед яких є такі, які 

мають структуру дибензо-g-пірона – ксантони.  

Серед великого числа відомих ксантонів особливо поширені С-глікозиди 

мангіферин та ізомангіферин. Вперше мангіферин був виділений із манго 

(Mangifera indica L.), але відомо що він поширений і в інших квіткових рослинах. 

Дана речовина відома перш за все через свою високу біологічну активність. 

Загалом ксантони це дуже чисельна група оксигеновмісних гетероциклічних 

сполук [38]. Важлива роль ксантонів у медичній хімії. Біологічна активність цих 

сполук пов'язана із їх трициклічною будовою та змінюється залежно від природи 

та положення груп-замісників. Більшість ксантонів володіє антимікробними, 

ензимрегулюючими властивостями [149].   

Результати наших досліджень показали достатньо високий вміст ксантонів 

на 14-ту добу та зменшення їх вмісту в пагонах рослин пшениці на 21-шу добу 

росту рослин у всіх варіантах, окрім контрольних (рис. 3.35).  
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 Вміст ксантонів у варіанті з кадмієм показав 1,3 разове зростання на 14-ту 

добу росту, та однакові показники на 21-шу добу росту, у порівнянні з 

контрольними значеннями (рис. 3.35). 

 

 
Рис. 3.35. Вміст ксантонів у пагонах рослин пшениці за дії кадмію хлориду 

та саліцилової кислоти, %.  
 

У літературі мало даних про те, як змінюється вміст цих сполук за дії 

стресових чинників, особливо за дії іонів важких металів. Авторами показано, що 

ксантони як фенольні сполуки та вторинні метаболіти рослинного організму, 

захищають його від окислювального пошкодження, а у стресових умовах їх синтез 

посилюється [83, 92, 200].  

Саліцилова кислота спричиняла незначне зростання ксантонів, що може 

бути пов’язане зі спільним синтезом сполук фенольної природи, та її 

стреспротекторною властивістю. Припускаємо, що СК спричиняє зменшення 

синтезу фенольних сполук, тим самим позитивно впливаючи на ростові 

показники. Щодо рослин гречки, то часової різниці у вмісті досліджуваних сполук 
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не виявлено, можливо через високий загальний вміст фенольних сполук і відносно 

незначного вмісту в цих об’єктах ксантонів (рис. 3.36). Невелике зростання 

спостерігали лише у варіанті з кадмій хлоридом на 21-шу добу росту (рис. 3.36). 

Не виключаємо, що це сортова ознака, адже ми досліджували сорт гречки Рубра, 

який багатий антоціанами, що і могло вплинути на загальний рівень фенольних 

сполук. 

  
Рис. 3.36. Вміст ксантонів у пагонах рослин гречки за дії кадмію хлориду та 

саліцилової кислоти, %.  
 

 Підсумовуючи дані щодо вмісту ксантонів, чіткої залежності ми не виявили. 

Як рослини гречки, так і рослини пшениці практично не містили ксантонів у 

коренях, тому ми представили тільки результати у пагонах. Щодо самих пагонів, 

відсотковий вміст ксантонів все ж переважав в умовах кадмієвого забруднення. 

Вплив СК на вміст ксантонів в пагонах досліджуваних рослин був незначним, але 

із достовірним зменшенням вмісту цих сполук порівняно з контролем. Більший 

вміст їх виявлено у рослин гречки, що є сортовою специфікою. 
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 Підсумок. Вміст ксантонів переважав в умовах кадмієвого забруднення, 

порівняно з іншими варіантами дослідження, але очевидно, що їх роль в умовах 

стресу була незначною, і залишалась на однаковому рівні. 

 1. Kavulych Y., Kobyletska M., Terek O. Change in the content of xanthones and 

lignin in buckwheat and wheat plants under salicylic acid and cadmium ions. Bulletin of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv., 2016; 72 (2): 60–63. 

 

 3.13. Утворення лігніну, як наслідок дії кадмію хлориду на рослини 

гречки та пшениці  

Відомо, що лігнін разом з геміцелюлозою та целюлозою є основними 

складовими клітинних стінок і важливими компонентами природних 

лігнінцелюлозних матеріалів. Сам процес лігніфікації відбувається шляхом 

проникнення лігніну в клітинні стінки та заповнення її структур, що своєю чергою 

підвищує твердість, забезпечує збільшення механічних тканин та ущільнення 

клітинних структур, а також зміну водопровідності [78].  

Лігнін як вторинний метаболіт впливає на ріст і розвиток рослин, має 

важливі біологічні функції, зокрема впливає на стійкість до хвороб [60]. Процес 

лігніфікації важливий для злакових, адже саме лігнін запобігає виляганню, та є 

опорою від згинів, розривів та пошкоджень (в місцях пошкоджень рослини стають 

більш вразливі для інших супутніх захворювань) [154]. Всі ці фактори впливають 

на ріст та врожайність сільськогосподарських культур [78]. Дослідження показали, 

що стійкість до вилягання у злакових тісно пов'язана з висотою пагона, біомасою, 

діаметром стебла та будовою клітинних стінок [109, 211, 237]. Акумуляція лігніну 

в клітинних стінках значно підвищує механічну стійкість стебел рослин [216].  

Кадмій високомобільний токсичний елемент, потрапляючи через кореневу 

систему поширюється всією рослиною, індукує активність пероксидаз, ФАЛ, і 

посилює лігніфікування клітинної оболонки [102, 173].  
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Нашим завданням було дослідити як саме СК впливає на лігніфікування 

клітинної оболонки клітин надземної частини гречки і пшениці в умовах 

присутності кадмій хлориду, і чи існує видова чи часова специфіка цього впливу. 

Саліцилова кислота індукувала утворення лігніну, особливо у рослин гречки, як на 

14-ту так і на 21-шу доби росту рослин (див. рис. 3.37, 3.38). Результати 

досліджень свідчать про різницю у нагромадженні лігніну в зоні метаксилеми 

надземною частиною рослини залежно від умов вирощування. 

       

Рис. 3.37. Локалізація та утворення лігніну (поздовжній зріз) у пагонах 14-добових 
рослин гречки за дії кадмію хлориду та саліцилової кислоти  

 
Зміна умов середовища впливає на інтенсивність нагромадження лігніну у 

вегетативних органах рослин. Серед факторів навколишнього середовища, які 

значною мірою впливають на процес нагромадження лігніну в рослинах є зміни 

водного режиму, зокрема посуха [141].  
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Активне утворення лігніну пов’язане з надмірним нагромадженням у 

середовищі іонів важких металів. Різні тканини однієї рослини можуть 

відрізнятися за складом лігніну, що може бути результатом різної експресії генів 

біосинтезу лігніну [107].  
  

     

Рис. 3.38. Локалізація та утворення лігніну (поздовжній зріз) у пагонах 21-добових 
рослин гречки за дії кадмію хлориду та саліцилової кислоти  

 
Зазначимо, що для виявлення лігніну в наших дослідженнях обирали різні 

частини рослини, а саме листок, стебловий вузол, листкову піхву. При цьому всі 

дослідні рослини перебували на фазі другого (14 доба) чи третього листка (21 

доба). На представлених фото зображена стеблова частина, поблизу стеблового 

вузла, де найкраще видно наромадження лігніну на 14-ту та 21-шу доби росту, 

порівняно з іншими частинами рослини.  
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Наприклад, вміст лігніну значно відрізняється у вузлах і міжвузлях тростини 

(Arundo donax). Вузол має більш високу щільність, ніж міжвузля [60, 107]. 

Причиною цього може бути високий вміст фенольних кислот (кумарової і 

ферулової кислот). Показано, що жасмонова кислота, чи метилжасмонат може 

значно збільшити вміст лігніну за рахунок індукції експресії халконсинтази [107, 

200]. Встановлено позитивний ефект СК на процес лігніфікації у рослин пшениці 

(рис. 3.39, 3.40). Такий ефект СК на процес лігніфікування у пшениці, ймовірно, 

пов'язаний з її фенольною природою 

     
Рис. 3.39. Локалізація та утворення лігніну (поздовжній зріз) у пагонах 14-добових 

рослин пшениці за дії кадмію хлориду та саліцилової кислоти 
 

Наші результати показують різницю у нагромадженні лігніну надземною 

частиною рослини в залежності від умов зростання. Поєднання впливу СК і 
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кадмій хлориду супроводжувалося зростанням об’єму лігніфікованих тканин, як у 

пшениці, так і гречки (див. рис. 3.38, 3.40).  

Відомо, що першим бар'єром для надходження металу всередину рослини є 

клітинна стінка, яка активно бере участь у поглинанні та транспортуванні важкого 

металу. Відповідно, першим бар'єром у рослини є корені, тобто процес лігніфікації 

також активно працює у кореневій системі [93]. Відкладення лігніну в клітинній 

стінці кореневої системи в ендодермі перешкоджає транспортуванню важких 

металів у ксилему чи у судинний пучок [101]. 

                     

Рис. 3.40. Локалізація та утворення лігніну (поздовжній зріз) у пагонах 21-добових 
рослин пшениці за дії кадмію хлориду та саліцилової кислоти 

  
Показано зростання рівня експресії генів SOD, APX залучених у процесі 

лігніфікації за дії різних металів (Zn, Cd), це було показано на рослинах 

Arabidopsis та Thlaspi caerulescens [198]. Також кадмієвий стрес індукував 
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зростання лігніфікації в рослинах рису. Отже, лігніфікація тканин ксилеми кореня 

може зменшувати надходження кадмію у пагони [101, 112, 146, 220].   

Процес лігніфікації тісно повязаний з процесами перекисного окиснення 

тканин. Показано на проростках рису, що підвищені концентрації купруму індукує 

гідроген пероксид, і як наслідок регулює полімеризацію мономерів лігніну. Це у 

свою чергу впливає на транспорт цього елементу по рослині [236].     

Із отриманих результатів важко судити про роль іонів кадмію у процесі 

лігніфікації, але різницю в утворенні лігніну у клітинних стінках можна чітко 

окреслити, також видно видову специфіку. Щодо часової залежності, то обрані 

нами часові точки не показали значної різниці у нагромадженні цієї сполуки. Але 

як видно з фото, наромадження лігніну залежить від умов в яких зростали 

рослини. Контрольні групи рослин нагромаджували значно менше лігніну 

порівняно з рослинами, які зростали в умовах кадмієвого стресу чи за дії 

саліцилової кислоти (див. рис. 3.37, 3.38, 3.39). 

 Підсумок. Процес лігніфікації відбувався активно у всіх варіантах 

досліджень, окрім контрольних, з переважанням у рослинах гречки, що є видовою 

ознакою. Утворення лігніну відрізнялось часовою залежністю, зі зростанням на 

21-шу добу росту рослин. Саліцилова кислота однозначно впливає на процес 

лігніфікації.  

 1. Kavulych Y., Kobyletska M., Terek O. Change in the content of xanthones and 

lignin in buckwheat and wheat plants under salicylic acid and cadmium ions. Bulletin of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv., 2016; 72 (2): 60–63. 

 2. Kavulych Y., Kobyletska M., Terek O. Investigation of salicylic acid-induced 

change on flavonoids production under cadmium toxicity in buckwheat (Fagopyrum 

esculentum Moench.) plants. Eureka: Life Sciences. Biochemistry, genetics and 

molecular biology., 2019; 5: 13–18. 
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РОЗДІЛ 4 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Проблема забруднення навколишнього середовища іонами важких металів 

досі залишається відкритою. Важкі метали використовуються людьми тисячі 

років, і хоч на сьогоднішній день використання їх стає все меншим та 

обережнішим, все ж в деяких частинах світу, зокрема у менш розвинених країнах, 

викиди залишаються на високому рівні. Надходження ВМ у навколишнє 

середовище відбуваються через повітря в основному через горіння, видобуток, 

переробку; у поверхневі води через стічні води підприємств, транспорт, та у ґрунт, 

а звідти у всі живі організми [168, 223].  

Рослини першими зазнають впливу ВМ, концентрація металу, наявна у 

рослинному організмі, часто відповідає його концентрації у ґрунті. Високі 

концентрації ВМ у рослинному організмі негативно впливають на всі метаболічні 

процеси, і за тривалої дії можуть призводити до загибелі. Рослини еволюційно 

виробили багато механізмів захисту від ВМ, в тому числі, за рахунок змін вмісту 

та активності фітогормонів, синтезу протекторних білків, зростання кількості 

каротиноїдів, вмісту фенольних сполук і т.д. Важкі метали також активно 

взаємодіють з мінеральними елементами, які необхідні для росту і розвитку 

рослин. Вони часто вступають у антагоністичні, синергічні та адитивні зв'язки, 

надходячи активним чи пасивним транспортом, та заміняючи основні елементи 

живлення.  

Загалом надходження ВМ у рослини не має обмежень, рослина лише 

частково може регулювати транспорт чи сповільнювати його [121, 158]. Тобто, 

проблема надходження ВМ у культурні рослини, а саме у ту частину рослини яка 

має харчову цінність, досі залишається актуальною проблемою, що потребує 

вирішення. Важливим також є виявлення і рослин-акумуляторів важких металів, 

які здатні акумулювати високі концентрації ВМ без істотних пошкоджень для 
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самої рослини. Такі рослини є цінними для фіторемедіації забруднених ґрунтів 

[158].  

Для людини споживання рослинної продукції з високим вмістом ВМ 

небезпечне для здоров’я і може спричиняти хронічні захворювання. Потрапляння 

металів у організм людини може відбуватись через прямий контакт із 

забруднювачем, дихальні шляхи. Важливим тут є концентрація забруднювача та 

тривалість контакту людини з металом. Одним із найбільш небезпечних для 

людини важких металів є кадмій. Найчастіше його надходження відбувається 

через їжу, паління. Наслідками надходження кадмію у організм людини є 

ураження легеневих шляхів, ниркова недостатність, що проявляється у дисфункції 

ниркових каналів та секреції низькомолекулярних білків (β-2-мікроглобулін, α-1-

мікроглобулін). Встановлено утворення каменів у нирках у людей які піддавались 

впливу кадмію, що могло бути причиною посиленої секреції кальцію. Тривалий 

вплив кадмію також може призводити до остеомаляції та остеопорозу. Кадмій 

належить до канцерогенів, адже як вважають, може викликати рак легень та 

нирок, хоча дослідження досі тривають і поки кадмій відносять до “ймовірно 

канцерогенної категорії” [144, 218]. 

Враховуючи всі вище перелічені наслідки впливу кадмію на організм 

людини, питання багатостороннього дослідження цього металу, його 

властивостей, поширення, транспортування у навколишньому середовищі є дуже 

актуальним на сьогоднішній день [161, 172, 214]. Акумуляція кадмію рослинами 

має тенденцію до зростання, внаслідок широкого застосування його в різних 

сферах та галузях промисловості [55, 213].  

На сьогоднішній день знайдено багато стреспротекторних рослинних сполук 

ендогенного та екзогенного походження, здатних виконувати захисну роль за дії 

кадмію. Відомою сполукою фенольного походження є саліцилова кислота, багато 

її функцій ще не до кінця вивчені, невідомі механізми її впливу. При надлишку 

ВМ синтез СК у рослинному організмі посилюється. У коренях рису показано 



 132 

збільшення кількості СК за дії іонів кадмію [139, 165]. Захисні ефекти екзогенної 

саліцилової кислоти спостерігались в умовах дії ВМ на рослину, зокрема кадмію, 

нікелю, плюмбуму. 

У нашій роботі проаналізовано характер стрес-протекторного впливу 

саліцилової кислоти на вміст фенольних сполук, фотосинтетичну систему, 

активність ензимів та ріст рослин пшениці та гречки. Слід зазначити, що дуже 

мало літератури знайдено щодо впливу важких металів і окремо кадмію на 

рослини гречки. Більш дослідженими є рослини пшениці через широкий ареал 

поширення та використання цієї культури [230]. Тим не менш гречку на 

сьогоднішній день розглядають як перспективну альтернативну харчову і технічну 

культуру у світі [198, 207].    

Початкові наші дослідження показали позитивний ефект саліцилової 

кислоти на ранні етапи проростання насіння пшениці та водночас відсутність 

впливу на схожість насіння. Преінкубація насіння гречки із саліциловою кислотою 

у концентрації 0,05 мМ імовірно чинила позитивний ефект, що проявлявся у 

стимуляції коренеутворення та активації початкових етапів росту проростків, 

зокрема видовження пагона у порівнянні з проростками, насіння яких було 

замочене у дистильованій воді.   

Як вже зазначалось кадмій не є необхідним для росту рослин, але він легко 

потрапляє та накопичуються рослинами і концетрація його у ґрунті може прямо 

корелювати з його біодоступністю [170]. Це призводить до зниження 

продуктивності, порушення росту та розвитку чи взагалі повної загибелі рослин 

[57]. Підвищені концентрації ВМ можуть призводити до загальних 

малоспецифічних фізіологічних та біохімічних змін. Найзагальнішими проявами 

фітотоксичності іонів важких металів є хлороз та затримка росту і розвитку. 

Внутрішньо ці зміни проявляються у ряді вторинних ефектів, таких як: 

фігормональний дисбаланс, дефіцит мінеральних елементів, інгібування 

фотосинтезу, порушення транспорту асимілятів, зміна водного режиму, які у свою 
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чергу затримують загальний ріст і розвиток рослини [121, 158, 168, 223]. Тому, 

ріст як інтегральний показник може служити індикаторним фактором щодо 

впливу кадмій хлориду.  

Дослідження впливу СК на ріст рослин гречки за умов кадмій хлориду дали 

змогу встановити позитивний вплив СК за цих умов. У варіанті із сумісною дією 

чинників виявлено достовірне зростання висоти пагона, порівняно з рослинами, 

що зазнавали впливу кадмію, і наближення цих значень до контрольних. Щодо 

росту коренів гречки, то за впливу кадмій хлориду, як на 14-ту, так і на 21-шу 

доби росту ми спостерігали збільшення довжини коренів. Збільшення довжини 

коренів може свідчити про так зване “уникнення” поглинання іонів кадмію. такий 

ріст коренів часто можна побачити за дії посухи чи дефіциту мінеральних 

елементів [163]. Дані, отримані на пшениці, відрізнялися від гречки — СК за 

впливу кадмій хлориду не спричиняла вірогідних змін у висоті пагонів, частково 

впливала на площу листкової поверхні, лише на 21-шу добу росту рослин 

спричиняла достовірний позитивний вплив на масу пагона. Результати досліджень 

показали, що за тривалої токсичної дії кадмій хлориду на рослини пшениці 

відбувається значне зниження маси сухої речовини та висоти пагона, але без 

видимих змін у показниках площі листкової поверхні. Дія лише саліцилової 

кислоти не показала, відмінних від контролю, змін у всіх досліджуваних ростових 

показниках. 

Cпостерігається негативний вплив ІВМ на фотосинтез рослин. Важкі метали 

індукують хлороз листків, які є локальним накопиченням ВМ [59, 114]. Для 

багатьох культурних рослин характерним було 50% зниження рівня фотосинтезу 

за дії іонів Cd [164].  

Результати наших досліджень показали негативний вплив кадмію хлориду 

на пігментну систему рослин пшениці, в результаті чого відбувалось зниження 

вмісту хлорофілів а і b, та зростання – феофітинів. Чутливішими до дії кадмій 

хлориду є молекули хлорофілу b. Встановлено незначне зростання кількості 
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каротиноїдів та хлорофілу за дії саліцилової кислоти, проте із збереженням 

міцності зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом. В умовах кадмієвого 

впливу спостерігали вилучення хлорофілу з мембранного комплексу, що 

супроводжувалось руйнуванням хлорофілу та зменшенням його кількості загалом. 

Також у варіанті з кадмій хлоридом встановлено зростання вмісту каротиноїдів та 

феофітинів а і b. У рослин гречки СК також не мала істотного впливу на вміст 

хлорофілів, проте мала імовірний вплив на вміст каротиноїдів, зменшуючи їх 

кількість. У варіанті з кадмій хлоридом спостерігали аналогічні зміни показників 

кількості хлорофілів, каротиноїдів та феофітинів як і у рослин пшениці.  

Використання методу Окунцова дало змогу дослідити різні форми хлорофіл-

білкових комплексів, саме слабозв’язані та сильнозв’язані [58]. Даний метод 

показав, що іони кадмію негативно впливають на міцність зв'язку хлорофілу з 

білково-ліпідним комплексом, де вилученню піддавались, як слабозв’язані, так і 

сильнозв’язані форми хлорофілів. Сумісна дія Cd та СК індукує зростання цього 

показника. Найвища міцність хлорофіл-білкових комплексів з мембранами білків 

та ліпідів виявлена за наявності СК, як у 14-ти, так і 21-добових рослин пшениці. 

 Відомо, що хлорофіл, вилучений з мембранного комплексу не виконує своїх 

функцій та негативно впливає на стан фотосинтетичної системи. Встановлено, що 

хлорофілаза відповідає за гідролітичне розщеплення деградованого хлорофілу, 

перетворення його у хлорофілід, та у подальшому в феофорбід. Активність 

хлорофілази залежить від функціонального стану мембран, а також від зовнішніх 

факторів середовища [100, 106]. У наших дослідженнях за дії кадмієвого стресу 

активність хлорофілази знижувалася приблизно на 40 % у обраних часових точках 

росту. Саліцилова кислота достовірно підвищувала активність хлорофілази за дії 

кадмій хлориду відносно контролю на 32 %-70 %. У варіанті лише із СК 

активність хлорофілази не змінювалася і була практично на рівні з контролем. 

Найчутливішою ділянкою фотосинтетичного електронтранспортного 

ланцюга до впливу важких металів є фотосистема ІІ. Кадмій більше впливає на 
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світлову фазу фотосинтезу, при чому фотосистема ІІ пошкоджується більше ніж 

фотосистема І. Відомо, що енергетична характеристика процесу фотосинтезу є 

важливим показником роботи фотосинтетичного апарату [54]. Використовуючи 

метод вимірювання інтенсивності флуоресценції хлорофілу можна дослідити 

функціональний стан фотосинтетичного апарату. Інтенсивність флуоресценції 

чутлива до змін, в нашому випадку до дії іонів кадмію. Виявлено, що індукція 

флуоресценції хлорофілу знижується за дії кадмій хлориду, що свідчить про 

порушення роботи відповідних ланок фотосинтезу, і закриття реакційних центрів, 

та порушення повільної фази ІФХ. Іони кадмію прямо чи опосередковано 

впливають на функціонування електрон транспортного ланцюга на ділянці ФСІІ. 

Найвищі показники ІФК спостерігали у варіанті із кадмій хлоридом та 

саліциловою кислотою, СК нівелює вплив стресора, відновлюючи активність 

фотосистем. 

Дослідження вмісту проліну, як важливого осмопротектора за дії кадмію 

хлориду, показало зростання вмісту проліну у коренях та пагонах пшениці та 

гречки. що є відповіддю рослин на дію стресу. Встановлено, що у варіанті із 

саліциловою кислотою, сумісною дією саліцилату та кадмію хлориду збільшення 

вмісту проліну не було значним. Це може свідчити про стреспротекторні та 

регулювальні механізми за участю саліцилової кислоти і скоординовану роботу 

протекторних систем.  

Фенольні сполуки беруть участь у забезпеченні стійкості рослин до 

несприятливих факторів навколишнього середовища, виступають ендогенними 

регуляторами фізіологічних процесів за дії іонів важких металів. Зокрема, їх 

нагромадження спостерігали за дії іонів кадмію [29]. Проте, за певних умов 

фенольні сполуки можуть посилювати окиснювальний стрес у клітинах рослин. 

 Сигнальну функцію серед фенолів забезпечує саліцилова кислота [129, 131, 

224]. Екзогенна саліцилова кислота може впливати, як на вміст фенольних сполук, 

так і підсилювати ендогенний вміст саліцилатів [33]. 
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Встановлено зміну вмісту загальних фенольних сполук у рослин пшениці та 

гречки. Показано, що на фоні зміни вмісту фенольних сполук відбуваються зміни 

у окремих класах фенольних сполук та відбуваються зміни активності основного 

ензиму фенольного метаболізму – фенілаланін аміак-ліази.  

У рослин пшениці за дії кадмію хлориду відбувалось зростання загального 

вмісту фенольних сполук у коренях та пагонах. Очевидно, що вміст цих сполук 

був вищим у коренях, що може свідчити про роль цих сполук як хелаторів ВМ та 

для запобігання подальшого транспортування у надземну частину рослини. У 

рослин гречки за наявності у середовищі кадмій хлориду також спостерігали 

зростання вмісту фенольних сполук у пагонах. Саліцилова кислота не спричиняла 

вірогідних змін пулу фенольних сполук, порівняно з контрольними значеннями у 

рослин пшениці та гречки.  

Окремою групою фенольних сполук, що мають важливе значення у 

формуванні стійкості до впливу важких металів належить антоціанам, які мають 

виражені антиоксидантні властивості [160]. Нами встановлено зростання вмісту 

антоціанів за дії кадмію хлориду. Показано також нерівномірний розподіл 

антоціанів у рослинах гречки, з переважанням їхнього вмісту в пагонах, що 

імовірно є сортовою специфікою даного виду гречки. Цікавим є те, що вміст 

антоціанів впродовж експерименту змінювався – зростав на початкових етапах 

росту із зниженням на 21-шу добу росту, що може свідчити про подальші 

перетворення цих сполук. Існують дані літератури, які містять інформацію про 

протилежне – вміст цих сполук зростає впродовж експерименту за дії стресу.  

У рослинах пшениці встановлено зростання вмісту антоціанів у пагонах, як 

за дії кадмію хлориду, так і за сумісного впливу кадмію та саліцилату.  

У літературі мало даних про те, як змінюється вміст ксантонів за дії 

стресових чинників, особливо за дії іонів важких металів. Показано, що ксантони 

як вторинні метаболіти рослинного організму, захищають його від 

окислювального пошкодження, а у стресових умовах їх синтез посилюється [83, 
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92, 200]. Більш відома роль ксантонів у медичній хімії. Властивості цих сполук 

пов'язані із їх трициклічною будовою та змінюється залежно від природи та 

положення груп-замісників. Більшість ксантонів має антимікробні, 

ензимрегулюючі властивості [149]. Нами встановлено зростання вмісту ксантонів 

в умовах кадмієвого забруднення, порівняно з іншими варіантами дослідження у 

рослин пшениці та гречки. Зростання вмісту антоціанів спостерігали у пагонах 

рослин гречки на початкових етапах росту. У рослин гречки зростання вмісту цих 

сполук відбувалось на 21-шу добу росту. Стверджувати про їх невід’ємну роль за 

дії кадмії хлориду не можемо, але очевидно, що їх роль в умовах стресу була, хоч і 

незначною. Саліцилова кислота у варіанті із сумісним впливом чинників 

індукувала незначне зменшення вмісту ксантонів у пагонах рослин пшениці та 

гречки.  

Зміна вмісту фенольних сполук є неспецифічною реакцією рослинного 

організму на стрес. Синтез фенольних сполук зростає за впливу важких металів, 

зміна їх вмісту є результатом роботи ензимів фенольного метаболізму, один із 

таких – фенілаланін аміак-ліаза. Це ключовий ензим фенолпропаноїдного 

біосинтезу та синтезу сполук, які відіграють важливу роль в індукції 

неспецифічної стійкості рослин до дії стресорів [137]. Вважають, що даний ензим 

може слугувати маркером стійкості до патогенів та стресових чинників [15, 46]. 

Зміна вмісту фенольних сполук за рахунок зміни активності ФАЛ тісно 

асоційована із ключовими антиоксидантними ензимами – супероксиддисмутазою, 

каталазою та пероксидазою [111].  

Відомо, що за дії різноманітних стресових факторів активність ФАЛ в 

тканинах рослин може значно змінюватись за короткий проміжок часу [146].  

Показано, що зміна активності фенілаланін аміак-ліази має варіантну 

залежність (із зростанням за дії стресу), сортову залежність (активність якої є 

вищою у рослин гречки) та часову різницю (підвищеною активністю на 

початкових етапах росту рослин). Одержані дані засвідчують зростання активності 
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ФАЛ у пагонах 21-добових рослин пшениці та гречки за дії кадмій хлориду. Пік 

активності був зафіксований у пагонах гречки на 21-шу добу, де активність 

ензиму зростала у 7 разів порівняно з контролем. Натомість у коренях рослин 

гречки найвищу активніть спостерігали на початкових етапах росту. У коренях 

рослин пшениці активність ензиму зростала на 14-ту та 21-шу доби росту. У 

варіанті із саліциловою кислотою активність ензиму також зростала, особливо на 

початкових етапах росту, окрім пагонів рослин гречки, де активність ФАЛ 

зростала на 21-шу добу росту практично вдвічі. У варіанті із впливом саліцилової 

кислоти та кадмію хлориду, СК знижувала активність ензиму до значень рівних до 

контрольних.  

 Як вже зазначалось, кадмій хлорид негативно впливає на ріст рослин, що 

супроводжується збільшенням вмісту різних класів фенольних сполук, в тому 

числі і лігніну. Вважають що сповільнення росту може бути насліком збільшення 

кількості лініну у пагонах та збільшення вмісту фенольних сполук у коренях за 

тривалої експозиції із кадмієм. Активація синтезу вторинних метаболітів та 

лігніфікації є загальною неспецифічною відповіддю рослин на кадмієвий стрес 

[102].  

 Основним нашим завданням було встановити вплив кадмій хлориду та 

саліцилової кислоти на процес лігніфікації у рослин пшениці та гречки. Якісна 

реакція на лігнін дала змогу побачити, що за умов кадмій хлориду лігніфікація 

клітинних стінок у пагонах гречки та пшениці посилювалася. Встановлено також, 

що саліцилова кислота індукувала лігніфікацію, особливо у рослин гречки.  

 Результати досліджень свідчать про різницю у нагромадженні лігніну в зоні 

метаксилеми надземної частини рослин гречки та пшениці. Дані цитохімічних 

досліджень свідчать про збільшення лігніфікації саме у тканинах ксилеми 

молодих листків, що супроводжується втратою платичності цих тканин і 

сповільненням транспорту води та мінеральних елементів у надземну частину 

рослини [102]. Відсутність високого вмісту флавоноїдів за дії стресу у цьому 
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випадку може свідчити про перетворення цих сполук у інші компоненти 

фенольного метаболізму. Як наслідок, бар’єрна функція флавоноїдів 

реалізовується за рахунок утворення дубильних речовин та лігніну [107, 152]. У 

наших дослідженнях вміст флавоноїдів у пагонах гречки істотно не змінювався. 

Лише у коренях рослин гречки встановлено достовірне зростання на 21-шу добу, 

без видимих змін у пагонах. Натомість саліцилова кислота підвищувала вміст 

флавоноїдів у органах рослин на початкових етапах росту рослин гречки.  

 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 

фотосинтетичного апарату та у регулюванні вмісту різних класів фенольних 

сполук на початкових етапах онтогенезу рослин. 
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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. 
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 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 

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 
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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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