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ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертаційну Кавулич Яни Зіновіївни «Вміст 
фенольних сполук у рослин пшениці (TRITICUM AESTIVUM L.) та гречки 
(FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH.) за дії саліцилової кислоти та 
кадмію хлориду», подану до захисту на здобуття наукового ступеня 
кандидата біологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.04 – 
біохімія 
 

Дисертаційна робота Кавулич Яни Зіновіївни «Вміст фенольних сполук 
у рослин пшениці (TRITICUM AESTIVUM L.) та гречки (FAGOPYRUM 
ESCULENTUM MOENCH.) за дії саліцилової кислоти та кадмію хлориду», 
присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми, пов‘язаної із 
встановленням ролі саліцилової кислоти в регуляції стійкості рослин до дії на 
рослини важких металів, зокрема іонів кадмію. 

Впродовж життя, рослини піддаються дії різних умов середовища. 
Зміна щонайменше, одного із факторів  навколишнього середовища можуть 
впливати на увесь метаболізм клітин. Ці фактори можуть бути як абіотичної 
природи, так і біотичної. Абіотичні стреси викликають затримку проростання 
насіння, росту і розвитку рослин. Зокрема, вони сповільнюють розвиток 
репродуктивних органів рослин, що призводить в кінцевому підсумку до 
втрати насіннєвої продуктивності 

Саліцилова кислота є фітогормоном фенольної природи, одним з 
ключових регуляторів відповіді рослин на дію стресів. Для успішного 
виживання в умовах постійних змін навколишнього середовища рослини 
сформували мережу стратегій акліматизації та адаптації. Одним з основних 
важелів цього складного механізму є регуляція вмісту фенольних сполук у 
рослин, індукована дією ряду стресових чинників. 

Про важливість та актуальність дисертаційної роботи Кавулич Яни 
Зіновіївни свідчить і те, що вона виконувалася в рамках науково-дослідної 
теми «Дослідження впливу біологічно активних речовин на стійкість до дії 
стресових факторів» (2017-2019 рр., № держреєстрації 0117U000894) на 
кафедрі фізіології та екології рослин біологічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

Дисертаційна робота викладена на 170 сторінках рукопису, у роботі 
наведено 62 рисунка та 3 таблиці, список використаних джерел містить 239 
найменувань, із них – 173 англомовних. 
 Дисертаційна робота написана за класичною схемою. Мета досліджень 
та завдання дисертаційної роботи тісно пов’язані і поступово розкриті у 
вступі та  основній частині, що містить розділ огляду літератури, результати 
досліджень та їх обговорення, узагальнення і висновки. 

Стан наукової проблеми, широкий спектр підходів до розуміння 
механізмів формування стійкості рослин до дії абіотичних факторів довкілля 
висвітлені у огляді літератури. Авторка добре володіє сучасним станом та 
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розвитком напрямків досліджень по даній проблемі, про що свідчать 
посиланнями на використані першоджерела, викладено добре 
систематизований матеріал, спрямований на з’ясування особливостей 
метаболізму клітин рослин за умов дії важких металів, перш за все іонів 
кадмію. Дисертанткою приведено загальну характеристика порушення росту 
та розвитку, в основі яких є зміни  фізіолого-біохімічних процесів у рослин за 
дії іонів важких металів, зокрема іонів кадмію. 
 Методика досліджень описана у розділі 2 «Матеріали і методи 
досліджень», який містить 15 підрозділів та повною мірою відповідає 
поставленим задачам. Високому рівню вірогідності наведених у дисертації 
результатів та обґрунтованості зроблених висновків безумовно слугує 
використання широкого спектру методів досліджень. 

Результати досліджень та їх обговорення, логічно структуровані та 
викладені у розділі 3 на 60 сторінках. 
 Результати досліджень впливу передпосівної обробки саліциловою 
кислотою на схожість та енергію проростання насіння приведені в підрозділі 
3.1. Дисертанткю показано, що передпосівна обробка насіння рослин гречки 
екзогенною саліциловою кислотою стимулювала коренеутворення та 
видовження пагона, у порівнянні з проростками, що росли з насіння 
замоченого у дистильованій воді. 

В підрозділі 3.2. приведені результати досліджень впливу іонів кадмію 
та саліцилової кислоти на морфометричні показники рослин пшениці та 
гречки. За результатами проведених  досліджень встановлено, що за тривалої 
токсичної дії кадмій хлориду на рослини пшениці виявлено значне зниження 
висоти пагона та маси сухої речовини, але без видимих змін у показниках 
площі листкової поверхні.  

У розділі 3.3. приведені результати досліджень впливу іонів кадмію на 
вміст пігментів рослин гречки та пшениці. Результати досліджень Яни 
Зіновіївни свідчать, про те що чутливішими до дії кадмій хлориду є молекули 
хлорофілу b. В умовах кадмієвого впливу спостерігали вилучення хлорофілу 
з мембранного комплексу, що супроводжувалось руйнуванням хлорофілу та 
зменшенням його кількості. Як свідчать наведені в дисертації результати 
досліджень, у рослин гречки іони кадмію обумовлювали аналогічні зміни 
показників кількості хлорофілів, каротиноїдів та феофітинів як і у рослин 
пшениці. 

Результати дослідження міцності зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним 
комплексом за сумісної дії чинників (розділ3.4.) свідчать проте що, хлорофіл-
білкові комплекси є мішенями дії іонів важких металів,  вказують на те, що 
саліцилова кислота ефективно проявляє стрес-протекторні властивості за 
токсичної дії іонів кадмію. Попередня обробка саліциловою кислотою 
обумовлювала стабілізацію пігмент-білкових комплексів, що є важливою 
стадією адаптації метаболізму рослини до дії важких металів, забезпечує 
ефективну акумуляції енергії фотосинтезу. 
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Вважливі результати приведені Яною Зіновіївною у розділі 3.6., де 
подані дані досліджень впливу кадмій хлориду та саліцилової кислоти на 
індукцію флуоресценції хлорофілу. 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 індукції флуоресценції хлорофілу. Іони кадмію прямо чи 
опосередковано впливають на функціонування електрон транспортного 
ланцюга на ділянці фотосистеми ІІ. Найвищі показники індукції 
флуоресценції хлорофілу дисертантка відмітила у варіанті із саліциловою 
кислотою за дії іонів кадмію, саліцилова кислота нівелює вплив стресора, 
відновлюючи активність фотосистем . 

За результатами досліджень Яни Зіновіївни встановлено, що вплив іонів 
кадмію спричиняв нагромадження фенольних сполук у коренях пагонах 14-
добових рослин пшениці. Виявлено нерівномірний розподіл фенольних 
сполук, зі значним переважанням їхнього вмісту у кореневій системі. Щодо 
рослин гречки посівної, то за наявності в середовищі іонів кадмію  
відбувалося зростання загального вмісту фенольних сполук у пагонах. У 
варіанті із саліциловою кислотою вміст фенольних сполук достовірно 
зростав, разом з тим саліцилова кислота за дії кадмій хлориду проявляла 
протекторні властивості. 

Дисертаційна робота є цілісним, завершеним самостійним  
дослідженням ролі фенольних сполук у рослин пшениці (TRITICUM 
AESTIVUM L.) та гречки (FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH) за дії іонів 
кадмію. 

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. 

Зміст автореферату повністю відображає структуру дисертаційної 
роботи Кавулич Яни Зіновіївни. Висновки наведені в роботі є чіткими, 
достатньо обґрунтованими, вони логічно випливають з експериментальних 
даних отриманих Яною Зіновіївною та повністю відображають їх зміст. 

Завершуючи аналіз дисертаційної роботи Кавулич Яни Зіновіївни та 
високо оцінюючи в цілому дисертаційну роботу змушений констатувати,  в 
дисертаційній роботі Яни Зіновіївни відмічає, зокрема:   

1.! На стор. 71 «Щодо рослин пшениці, візуально різниці у проростанні 
насіння з активацією корене утворення, порівняно з контрольними 
варіантами ми не побачили… 

Різниця, якщо вона є може бути лише достовірною, яка визначається не 
візуально, а методами статистики. 

2.! Далі: «Преінкубація насіння гречки саліциловою кислотою у 
концентрації 0,05 мМ  імовірно  чинила позитивний ефект…» 

 




