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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Кадмій (Cd) -  високотоксичний важкий метал (ВМ), 
що за потужної індустріалізації виступає лімітуючим фактором продуктивності 
урботериторіальних агрофітоценозів (Margenat et al., 2018). Неконтрольоване 
внесення добрив та недотримання агротехнологій з метою збільшення врожаю 
веде до концентрації йонів кадмію у ґрунтах (Цвей, 2003) та надходження в 
рослини (Azzi et al., 2017). Фітотоксичності кадмію сприяє його висока 
біологічна активність у поєднанні з хімічною схожістю до Zn та інших 
двовалентних мікроелементів мінерального живлення (Kumar et al., 2016), що 
відображається у низці серйозних порушень на рівні метаболому і призводить 
до зниження продуктивності рослини (Daud et al., 2015). Відмінності прояву 
адаптивної пластичності та стрестолерантності на рівні генотипу доведено для 
різних таксономічних рангів, проте сьогодні сортоспецифічність виступає 
рушієм нутрицевтичної та біофортифікаційної фітофізіології (Scarano et al., 
2018).

Зараз надзвичайно популярним є використання потенційно-ефективного 
альтернативного виду добрив на основі нанорозмірних форм основних 
есенціальних металів, що позиціонуються у якості екологічно-безпечних 
промоторів адаптивної стійкості рослин до стресових факторів різноманітної 
природи (Pant et al., 2017; Jurezmaldonado et al., 2018). Застосування такого роду 
добрив поступово вводиться і в середовище приміських хортикультуральних 
систем, де за умов невеликих площ посіву та антропогенного контролю значно 
легше виявити результати їх впливу. Відомо, що наночастинки металів (НЧМ) 
проявляють вищу біологічну активність, здатні полегшено проникати в клітини 
та більш ефективно залучатися в метаболічні каскади рослинного організму 
(Lee et al., 2017), можуть брати участь в індукції механізмів захисту рослин за 
умов абіотичного стресу (Servin et al., 2015), зокрема зниженні токсичного 
впливу деяких ВМ (Choppala et al., 2014), а також підвищувати продуктивність 
рослин (Jacobson et al., 2018; Torabian et al., 2018). Однак, висока біологічна 
активність різних видів НЧМ порівняно з йонною формою провокує 
вірогідність як позитивного, так і негативного впливу на агроценози (Trujillo- 
Reyes et al., 2014; Tripathi et al., 2017). Тому дослідження фітоадаптивної 
пластичності за впливу низькоконтамінованого трансформованого середовища 
є актуальним напрямком сучасної фітофізіології.

Салат (Lactuca sativa L.) внаслідок метал-кумулятивної здатності, 
швидкого приросту та нутрицевтичної привабливості вважається зручною 
хортикультуральною тест-системою для дослідження впливу мінеральних 
стресорів (Tang et al., 2016). Неензиматична ланка антиоксидантного (АО) 
захисту рослин, представниками якої є низькомолекулярні сполуки фенольної 
природи, забезпечує високу харчову цінність рослинної продукції. Тому, 
сортоспецифічність прояву адаптивної пластичності до мінеральних стресорів у 
фенотипово відмінних за проявом антоціанового забарвлення рослин салату є 
перспективним напрямком сучасного рослинництва.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на базі науково-дослідної лабораторії
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«Фізіологічних основ продуктивності рослин» Навчально-наукового центру 
«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка у рамках бюджетних науково-дослідних тем кафедри біології 
рослин: «Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій 
адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з використанням біоінформаційних 
технологій» (2011-2015 рр., №11БФ036-02; № державної реєстрації
011Ш004649) та «З’ясування закономірностей формування та інтеграції 
механізмів стрестолерантності рослин для прогнозування та управління їх 
функціонуванням за екстремальних умов» (2016-2018 рр. № державної 
реєстрації 0116Ш04779).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з'ясування 
адаптивних реакцій у фенотипово відмінних за проявом антоціанового 
забарвлення сортів Ь. яаііусі Ь. внаслідок впливу йонів кадмію та наночастинок 
металів мінерального живлення.

Відповідно до мети поставлено наступні завдання:
1. визначити вплив йонів кадмію на ростові показники та вміст 

антоціанових пігментів у проростків салату Ь. 8аИуа Ь. відмінних за проявом 
антоціанового забарвлення сортів;

2. дослідити особливості акумуляції та розподілу кадмію в органах 
вегетативно зрілих рослин досліджуваних сортів салату;

3. встановити специфіку механізмів стрестолерантності вегетативно 
зрілих рослин салату відмінних за проявом антоціанового забарвлення сортів за 
дії йонів кадмію в умовах хортикультури;

4. з'ясувати сортоспецифічність впливу наночастинок металів
есенціальних елементів на фізіолого-біохімічні параметри вегетативно-зрілих 
рослин відмінних за забарвленням сортів салату;

5. оцінити участь антиоксидантних ензимів та сполук фенольної природи 
у формуванні антиоксидантного статусу рослин двох відмінних у прояві АЦ- 
забарвлення сортів салату за дії НЧМ та Сб-контамінованого середовища 
живлення.

Об’єкт  дослідження: процеси адаптації рослин до дії йонів кадмію та 
наночастинок металів-мікроелементів мінерального живлення.

Предмет  дослідження: оцінка адаптивної пластичності рослин салату за 
маркерами окиснювального гомеостазу та вторинними метаболітами фенольної 
природи за дії йонів Сd та наночастинок металів мікроелементного складу.

Методи дослідження: у роботі використано безґрунтовий метод водної 
культури та метод барботування для передпосівної обробки насіння. Внаслідок 
схеми модельного експерименту дослідження проведено в 3 етапи на двох 
фазах онтогенезу з використанням методів фітометрії, світлової мікроскопії, 
спектрофотометрії, мас-спектрометрії та фізіоло-біохімічного аналізу. 
Отримані дані опрацьовані статистично.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено та 
обґрунтовано комплексне дослідження впливу йонів кадмію та наночастинок 
есенціальних металів окремої та сумісної дії на різних фенологічних фазах 
розвитку Ь. 8аИуа Ь.; виявлено різноспрямованість стратегій адаптивної 
відповіді рослин салату відмінних за антоціановим забарвленням фенотипів та
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запропоновано нові підходи до визначення критеріїв підбору хортикультур для 
закритого ґрунту. Встановлено високий ступінь толерантності антоціанового 
фенотипу салату до підвищеного рівня кадмію в середовищі на стадії 
вегетативної зрілості. Виявлено потенційну ефективність застосування 
передпосівної обробки сумішшю (Cu,Fe,Mn,Zn)-наночастинок у концентрації 
2 мг/л для зеленого сорту салату Лоло. Експериментально доведено відсутність 
нівеляції фітотоксичності Cd при обробці НЧМ досліджуваної концентрації.

Доповнено підбір маркерів та біофортифікаційних методів для 
покращення споживчої цінності фенотипово відмінних за проявом АЦ- 
забарвлення листових салатів. Розширено уявлення про особливості роботи 
ензиматичної ланки системи АО-захисту в споживчо-цінних органах рослин 
салату за впливу мінеральних факторів хортикультуральних систем. 
Удосконалено комплексний аналіз формування стрестолерантності рослин на 
фізіолого-біохімічному та анатомо-морфологічному рівнях.

Практичне значення одержаних результатів. Поглиблено та 
розширено інформативну базу щодо застосування альтернативних методів 
підживлення рослин хортикультуральних систем. Отримані експериментальні 
дані сортоспецифічного прояву біофортифікаційних властивостей споживчо 
цінних рослин салату можуть бути використані для проведення скринінгу 
сортів за рівнем стійкості до досліджуваного фітотоксиканта та поглиблення 
фортифікаційних процесів на різних рівнях агротехнології рослинництва.

Результати досліджень можуть бути використані спеціалістами та 
студентами у навчальному процесі, при викладанні фізіології та біохімії рослин 
та при проведенні прикладних і фундаментальних досліджень.

Особистий внесок здобувача. Спільно з науковим керівником д. б. н., 
професором Н.Ю. Таран розроблено робочу гіпотезу, поставлено мету і 
завдання дослідження. Усі наукові результати отримано здобувачкою 
самостійно. Дисертанткою проведено інформаційний пошук, підібрано 
методологічну базу та модельну лабораторну схему; виконано
експериментальні дослідження та підготовку публікацій до друку. В 
інтерпретації та узагальненні отриманих результатів брали участь: науковий 
керівник та співробітники к.б.н., доц. Косик О.І. та к.б.н., с.н.с. Бацманова Л.М., 
що висвітлено у спільних публікаціях.

Апробація результатів дисертації. Основні тези дисертаційної роботи 
висвітлено у доповідях на звітних наукових семінарах ННЦ «Інститут біології 
та медицини» (2016-2018), всеукраїнських та міжнародних наукових 
конференціях та конгресах: Міжнародній конференції «Біологія: від молекули 
до біосфери» (м. Харків, 2012-2013); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Клеточная биология и биотехнология растений» (Минск, 
Беларусь, 2013, 2018); Міжнародній науковій конференції «Шевченківська 
весна. Біологічні науки» (Shevchenkivska vesna: Biology, м. Київ, 2013-2018); 
Міжнародній науковій конференції «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 2013
2014, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Nanotechnology 
And Nanomaterials» NANO (Yaremche-Lviv, 2014; Chemivtsi, 2017; Kyiv, 2018); 
ХІ Українському біохімічному конгресі (м. Київ, 2014); ХШ конференції 
молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики,
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біотехнології рослин і мікроорганізмів» (м. Київ, 2016); Міжнародній науковій 
конференції «Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и 
устойчивом использовании разнообразия растительного мира» (г. Минск, 
Беларусь, 2017); Міжнародній науковій конференції «Регіональні проблеми 
вивчення і збереження біорізноманіття» (м. Чернівці, 2017); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Nowoczesne techniki, innowacje i 
doswiadczenie praktyczne w dziedzinie nauk biologicznych» (Lublin, Polska, 2017); 
Міжнародній конференції «Plant functioning under environmental stress» (Cracow, 
Poland, 2018).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 26 наукових праць -  
5 статей, з них 4 статті у наукових виданнях України, які входять до 
міжнародних наукометричних баз даних (1 -  у виданні міжнародної
наукометричної бази даних SCOPUS) та 21 теза доповідей у матеріалах 
наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 
анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалу, методів та умов 
проведення досліджень, 4 експериментальних розділів, аналізу та узагальнення 
результатів, висновків, списку використаних джерел, що включає 280 джерел. 
Роботу викладено на 150 сторінках, ілюстровано 33 рисунками (з них 7 фото), 
також містить 5 таблиць, 4 схеми та один додаток.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Проаналізовано та узагальнено дані світової наукової літератури стосовно 

фітотоксичності кадмію та загального впливу НЧМ мікроелементного 
живлення. Проаналізовано наслідки техногенного забруднення для 
хортикультуральних систем виробництва зеленої продукції. Розглянуто шляхи 
поглинання та детоксикації надлишку металів у рослинному організмі. 
Проаналізовано відмінності прояву адаптивної пластичності за параметром 
фенольного метаболізму.

Матеріали та методи досліджень
Моделювання Cd-трансформованого середовища здійснювали в умовах 

водної культури, додаючи в середовище установки CdSO4 у концентрації 
0,1 мМ. Експериментальне дослідження проводили у 3 етапи з використанням 
коренів та листків рослин двох сортів салату посівного (L. sativa L. var secalina) 
-  зеленого Лоло та червоного (антоціанового) Лоло Росса на двох фенологічних 
стадіях онтогенезу -  формування справжніх листків та вегетативної стиглості 
(Feller et al., 1995). Передпосівну обробку НЧМ, які належать до есенціальних 
мікроелементів (суміш Cu,Fe,Mn,Zn; 2 мг/л (Lopatko et al., 2009)) проводили із 
застосуванням методу барботування насіння у водному розчині.

Аналіз акумуляції та розподілу Cd-йонів у органах вегетативно-стиглих 
рослин салату двох сортів проводили за допомогою методу ICP-спектрометрії 
на емісійному спектрофотометрі ICAP6300 Duo MEC (США); згідно отриманих 
результатів обчислено фактор транслокації (ФТ) металу (Meng et al., 2017; Azzi 
et al., 2017). Фітометричні параметри визначали стандартними методами 
(Смірнов та ін., 2014). Для визначення рівня стійкості проростків салату за умов 
присутності йонів кадмію в середовищі використовували тест Вілкінса (Wilkins,
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1978) з подальшим обрахуванням індексу толерантності (ІТ) (Saleh, 2006; 
Konotop et al., 2014; Konate et al., 2017) та ріст-інгібування (РІ) (Konate et al., 
2017). Масову частку сухої речовини визначали ваговим методом; водний 
статус рослин оцінювали за показниками водного дефіциту (ВД) та відносної 
тургесцентності (ВТ) листків; концентрацію клітинного соку визначали 
рефрактометричним методом (Паршикова, 2010). Стоматографічні параметри 
адаксіальної та абаксіальної епідерми справжніх листків досліджували методом 
відбитків із застосуванням світлових мікроскопів: Ломо (Росія), Bresser Biolux 
LCD (Smimov et al., 2014). Кількісний аналіз вмісту та співвідношення окремих 
груп фотосинтетичних пігментів проводили спектрофотометрично з 
використанням формул за Вінтерманс де Мотс (Паршикова, 2010).

У якості маркерів окиснювального гомеостазу рослин визначали 
інтенсивність генерації продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) -  
тіобарбітурат-активних (ТБК) продуктів (Kumar et al., 1993); серед показників 
ензиматичного АО-статусу -  пероксидазну активність (КФ 1.11.1.7) гваякол- 
пероксидази (ГПО, Dias et al., 1983), активність виражали в умовних одиницях 
на 1 г протеїну, який визначали спектрофотометрично згідно методу Бредфорд 
(Bradford, 1976). Аналіз вмісту продуктів фенольного метаболізму (кількісний 
аналіз накопичення антоціанів (АЦ) (Giusti, Wrolstad, 2001; Wu et al., 2005; 
Smirnov et al., 2015), флавоноїдів (ФД) (Petry, 2011; Smirnov et al., 2015) та 
фенольних сполук (ФС) (Bobo-Garca, 2015; Smirnov et al., 2015)) проводили 
спектрофотометрично. Вміст виражали у мг відповідного продукту на 1 г сухої 
речовини. Активність фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ, КФ 4.3.1.24) як ключового 
ензиму фенольного метаболізму визначали за методом Цукера у модифікації 
(Zucker, 1969; Smirnov et al., 2015) та виражали у мкмоль транс-коричної 
кислоти за хвилину на 1 г протеїну.

Статистичне опрацювання даних та побудову графіків проводили за 
допомогою програмних пакетів Microsoft Excel 2010. Отримані результати 
наводили із обрахунком середнього арифметичного (М) та стандартної похибки 
від середнього (SEM), вважаючи значущими за p < 0,05, проводили 
корелятивний аналіз з урахуванням коефіцієнтів Пірсона (r).

Результати досліджень та їх обговорення
Рання адаптивна відповідь проростків салату відмінних фенотипів за 

дії йонів кадмію. Параметр росту рослини є інтегральним показником 
протікання сукупності фізіолого-біохімічних реакцій і продуктивності 
організму в цілому. Отримані нами результати показують, що на ранніх етапах 
онтогенезу, основний негативний ефект дії Cd2+ спрямований на пригнічення 
росту як підземної, так і надземної частин проростків салату обох сортів. 
Водночас, аналіз показників РІ свідчить про більш інтенсивний токсичний 
вплив кадмію на ростові показники рослин червоного сорту салату Лола Росса. 
(табл. 1).

За умов короткочасної експозиції салату в розчині йонів кадмію 
спостерігали суттєве зростання рівня антоціанів у надземній частині та значне 
зниження їхнього вмісту у коренях обох сортів, що може свідчити про активну 
участь цих низькомолекулярних антиоксидантів у хелатуванні надлишкових
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доз металу (Fedenko et al., 2005; Shahid et al., 2016) та апелює до подальшого 
поглибленого дослідження системної відповіді вегетативно зрілих рослин.

6

Таблиця 1
Вплив йонів кадмію на ростові показники та вміст АЦ-пігментів у 
_______ проростків салату сортів Лоло та Лоло Росса________________

Варіант
Довжина
коренів
(см)

РТкорен.
(%)

Довжина
пагона
(см)

РТпагон.
(%)

Вміст АЦ 
(мг/г сир. 
реч.), 
корінь

Вміст АЦ 
(мг/г сир. 
реч.), 
пагін

Лоло (К) 8,94±0,47 - 1,84±0,03 - 0,13±0,016 0,15±0,01
Лоло
(Cd2+) 7,44±1,06* 17,1 1,66±0,08* 8,32 0,12±0,007 0,29±0,06*

Лоло Росса 
(К)

7,2±0,86 - 1,35±0,11 - 0,15±0,021 0,23±0,03

Лоло Росса 
(Cd2+) 5,73±0,53* 16,61 1,13±0,11* 12,37 0,09±0,01* 0,43±0,06*

2іде К -  контроль, Cd -  вплив кадмію в концентрації 0,1 мМ; M±SEM, n=8, 
*p < 0,05 у порівнянні з контролем.

Акумуляція та розподіл кадмію в органах фенотипово відмінних за 
проявом антоціанового забарвлення сортів Ь. зайуа Ь. Для більшості культур 
харчового спрямування характерним є поступове накопичення кадмію у 
надземній частині лише при досягненні певної критичної концентрації у 
тканинах кореня (Ьї еї аі., 2014; Оуєб й  аі., 2016; Мargemt й  аі., 2018). Наші 
дослідження зафіксували критичне зростання вмісту Сб2+у кореневій системі та 
певну його акумуляцію у надземній фітомасі обох досліджуваних сортів салату. 
За ідентичної локалізації та темпів динаміки, у коренях салату Лоло виявили

2 - 1-40-кратне, а у Лоло Росса 154-кратне накопичення Cd (рис. 1, а)
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•  2  - 1-Рис. 1. Кількісний розподіл Cd (а) та показник ФТ (б) у вегетативній 
масі рослин салату зеленого сорту Лоло та червоного Лоло Росса за дії 0,1 мМ 
Сб2+, М±БЕМ, * - р < 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, ** - р < 0,05 у 
порівнянні з контролем Лоло Росса

Однак, ФТ засвідчив надзвичайно низький ступінь транслокації металу в 
надземну вегетативну масу, особливо для сорту Лоло Росса (рис. 1, б), що



вказує на максимальну активацію захисних механізмів для забезпечення 
зниження мобільності та проникності кадмію в надземну частину і визначає 
високу нутрицевтичну споживчу цінність досліджуваних рослин та 
недоцільність їх використання у фіторемедіації (Елизарьева, 2016).

В плив йонів кадмію на морфофізіологічні показники дослідних рослин  
салату. В плив йонів кадмію на морфо-фізіологічні показники дослідних 
рослин салату. Параметр біомаси часто використовується для оцінки 
толерантності до Cd у багатьох видів рослин (Копоїюр й  аі., 2014; Копаїе й  аі., 
2017). Показник загальної адаптивної відповіді, виражений параметром ІТ, 
свідчить про високий рівень стрестолерантності дослідних рослин салату до 
присутності кадмію в середовищі живлення, з більш потужним проявом 
горметичного ефекту рослин червоного сорту Лоло Росса (рис. 2, б). Вплив 
кадмію призводить до зниження фотосинтетичної активності, що проявляє 
негативний ефект на метаболом та рівень адаптивної спроможності рослин до 
дії стресору. У дослідних зразків обох сортів салату відмічено зниження вмісту 
двох ключових ланок пулу фотосинтетичних пігментів -  хлорофілів групи а та 
Ь (табл. 2), що свідчить про чутливість системи фотохімічного перебігу 
фотосинтезу до дії досліджуваного металу (Ве§1тпосеп1:і, 2014; Оуєб, 2016).

Таблиця 2
Вміст та співвідношення пластидних пігментів у листках Ь. яаїїуа сортів 

Лоло та Лоло Росса за дії іонів кадмію у концентрації 0,1мМ

7

Варіант досліду

Вміст пігменту, мг/г сухої 
речовини*

Співвідношення
пігментів

хлорофіл а хлорофіл Ь каротино
їди

Ъа + 
Ь а /  Ь Ъа + Ь/ 

карот.

К
(Лоло)

1 доба 4,53 ± 0,22 1,95±0,01 0,79±0,04 6,48 2,33 8,16
7 доба 4,47± 0,21 2,25±0,11 0,46±0,02 6,72 1,98 14,55
14
доба 4,25±0,2 1,77±0,09 0,36±0,02 6,02 2,40 16,65

Сб
(Лоло)

1 доба 4,26±0,21 1,73±0,09 0,23±0,01 5,99 2,46 25,65
7 доба 4,31±0,21 1,67±0,08 0,27±0,01* 5,98 2,58 22,30
14
доба 3,05±0,14* 0,85±0,03* 0,22±0,01 3,89 3,60 18,10

К
(Лоло
Росса)

1 доба 3,47±0,16 1,27±0,06 0,62±0,03 4,74 2,74 7,64
7 доба 5,61±0,28 2,36±0,12 0,96±0,05 7,97 2,38 8,27
14
доба 7,07±0,35 3,40±0,17 1,05±0,05 10,47 2,08 10,01

Сб
(Лоло
Росса)

1 доба 1,87±0,09* 0,72±0,04 0,49±0,03 2,58 2,60 5,27
7 доба 2,95±0,15* 0,74±0,04* 0,89±0,04 3,69 3,97 4,13
14
доба 6,88±0,34 1,49±0,07* 2,70±0,14* 8,37 4,61 3,09

2|
де К -  контроль, Cd -  вплив кадмію в концентрації 0,1 мМ; М±БЕМ, 

п=10, *р < 0,05 у порівнянні з контролем



Однак, наприкінці експозиції дослідні рослини червоного сорту салату 
Лоло Росса відзначилися вищим адаптивним потенціалом, який проявився у 
активному зростанні вмісту каротиноїдів та хлорофілу а. Одними із основних 
акцепторів АФК є кисневмісні похідні каротину -  ксантофіли, які виступають в 
ролі антиоксидантів хлоропласту. Результати наших експериментів показали 
зниження рівня компонентів віолаксантинового циклу на початкових добах 
експозиції у дослідних зразках обох сортів (рис. 2, а).
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Рис. 2. Співвідношення вмісту ксантофілів віолаксантинового циклу (а) та 
показник ІТ (б) рослин салату сортів Лоло та Лоло Росса за впливу 0,1 мМ Cd2+: 
1 -  контроль Лоло, 2 -  вплив Cd Лоло; 3 -  контроль Лоло Росса; 4 -  вплив 
Cd2+ Лоло Росса; M±SEM, *p < 0 ,05 у порівнянні з контролем Лоло, **p < 0,05 -  
з контролем Лоло Росса.

Особливе зниження вмісту зеаксантину (на 65%, рис. 2, аз) за дії йонів 
кадмію відзначено для рослин сорту Лоло Росса наприкінці експозиції, що 
можна пояснити активною участю віолаксантинового циклу в знешкодженні 
наслідків досліджуваного металу.

Стоматографічний аналіз досліджуваних рослин за впливу йонів 
кадмію. Зміни продихового апарату у відповідь на модифікації навколишнього 
середовища є проявом адаптації рослини на анатомо-морфологічному рівні 
(Смірнов О., 2014). Результати дослідження параметрів водного обміну 
свідчать про високий прояв ксероморфності листків досліджуваних сортів, що 
зафіксовано у зростанні кількості продихових клітин (рис. 3, а, б). Водночас, 
дослідні рослини червоного сорту Лоло Росса за кількісним показником 
продихових клітин та станом апертурної динаміки проявляли вищі адаптивні 
можливості в умовах впливу Cd2+ (рис. 3,б).
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В плив йонів кадмію на активність ФАЛ та вміст антоціанів у  
досліджуваних сортів салату. Вміст антоціанів (АЦ) може виступати 
інформативним маркером стресового стану рослини (Gould et al., 2010). За умов 
Cd Завантаження ми спостерігали зростання вмісту АЦ-пігментів (рис.4, б) 
ціанідинового ряду (Wu, Prior, 2005) та активності ключового ензиму 
фенольного метаболізму рослин -  ФАЛ (рис. 4, а) обох досліджуваних сортів
салату на стадії вегетативної зрілості, що підтверджується високим 
коефіцієнтом позитивної кореляції для зеленого сорту Лоло (г = 0,79) та для 
червоного сорту Лоло Росса (г = 0,99).
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Рис. 4. Активність ФАЛ (а) та вміст АЦ (б) у листках салату сорту Лоло 
та Лоло Росса за дії 0,1 мМ Сб2+, М іББМ , * - р < 0,05 у порівнянні з контролем 
Лоло, ** - р < 0,05 у порівнянні з контролем Лоло Росса

У червоного сорту Лоло Росса відмічено вищий конститутивний рівень 
АЦ впродовж експерименту. Підвищений вміст захисних вторинних 
метаболітів, а також активізація додаткових систем детоксикації 
неензиматичної (Титов и др. 2014, Singh et al., 2016) природи може свідчити



про високий потенціал пластичності і становити основу адаптивної стратегії 
даного сорту в умовах негативного впливу підвищеного C d^-фону середовища.

Феноміка стійкості рослин салату відмінних за антоціановим  
проявом фенотипів до дії йонів кадмію та суміші наночастинок металів 
мінерального складу. Метал-індуковане зростання активності вторинного 
метаболізму призводить до перебудов клітинної стінки, часто запускаючи 
накопичення глюканів (Konotop et al., 2016) та лігнінів (Michalak et al., 2006; 
Pawlak-Sprada et al., 2011) для укріплення механічного бар’єру на шляху метал- 
транслокації (Cass et al., 2015), що результується в зростанні маси сухої 
речовини. Аналіз індексів толерантності показав високий адаптивний потенціал 
обох сортів салату за всіх досліджуваних варіантів обробки (рис. 5).
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Рис. 5. Показники ІТ дослідних рослин салату сортів Лоло (а) та Лоло 

Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-мікроелементів та 
0,1 мМ Cd2+, М±SEM, * - р < 0,05 у порівнянні з контролем

Згідно показників водного обміну, у рослин зеленого сорту салату Лоло 
зафіксовано незначне зростання дефіциту вологи у всіх варіантіах досліду. 
Водночас, нами не виявлено значного нівелюючого впливу НЧМ-обробки за 
експозиції кадмієм. Слід відзначити високу стабільність параметрів рослин 
червоного сорту Лоло Росса у середовищі хортикультури (табл. 3).

Таблиця 3
Водний статус рослин салату відмінних за проявом антоціанового 

забарвлення сортів Лоло Та Лоло Росса за впливу йонів кадмію та НЧМ- 
__________ ________ ______  обробки _______ _______ ______________

Сорт Лоло ВД, %
ВТ,
%

Концентрація. 
кл. соку, % ВТ, % ВД, %

Сорт Лоло 
Росса

контр.

1
доба

24,6 ± 
1,2

74,3±
2,7

1,9 ± 
0,095

2,3±
0,11

72,7±
3,6

25,8±
1,3

1
доба

контр.7
доба

18,8 ± 
0,9

80,3 
± 0,9

3,1 ± 
0,156

3,2±
0,16

68,5 ± 
3,4

29,7±
1,4

7
доба

14
доба

18,3 ± 
0,9

80,5±
1,02

3,8 ± 
0,19

2,9±
0,14

72,4±
3,5

25,8±
1,2

14
доба
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Продовження Таблиці 3

0,1 мМ 
Cd2+

1
доба

26,8 ± 
1,3

71,9±
3,5

1,6 ± 
0,08*

2,1±
0,11

76,8±
3,7

21,6±
1,08*

1
доба

0,1 мМ 
Cd2+

7
доба

20,6 ± 
1,04

78,1 
± 3,7

2,3 ± 
0,115*

2,7±
0,15*

77,8±
3,8*

19,8±
0,98*

7
доба

14
доба

20,6 ± 
0,98

77,2 
± 3,6

3 ± 
0,17*

2,5±
0,12*

72,3±
3,6

24,7±
1,2

14
доба

НЧМ

1
доба

25,3 ± 
1,26

73,5 
± 3,6

2,1 ± 
0,103

3,7±
0,19*

76,5±
3,8

21,7±
1,08*

1
доба

НЧМ7
доба

18,6 ± 
0,93

80,3±
4,01

2,4 ± 
0,12*

2,2±
0,1*

69,2±
3,3

28,6±
1,3

7
доба

14
доба

22,4 ± 
1,1*

76,3 
± 3,9

3,1 ± 
0,15*

2,5±
0,13*

77,1±
3,9

20,7±
1,03*

14
доба

Cd + 
НЧМ

1
доба

28,2±
1,34*

70,4 
± 3,5

1,2 ± 
0,06*

3,5±
0,17*

65,7±
3,2

31,5±
1,5*

1
доба

Cd + 
НЧМ

7
доба

20,2 ± 
0,91

78,6 
± 3,9

1,5±
0,07*

3,1±
0,14

61,6±
3,1

35,1±
1,7*

7
доба

14
доба

24,4 ± 
1,3*

73,6 
± 3,7

2,6±
0,13*

2,4±
0,11*

80,0±
3,5

17,7±
0,8*

14
доба

де контр. -  контрольні рослини, НЧМ -  передпосівна обробка сумішшю 
(Cu,Fe,Mn,Zn)-HaH04acrnH0K, Cd+НЧМ -  вплив 0,1 мМ Cd2+ на рослини, 
попередньо оброблені сумішшю есенціальних НЧМ ; M±SEM, n=10, *p < 0,05 у 
порівнянні з контролем

Виявлено зниження концентрації клітинного соку обох досліджуваних 
сортів за всіх типів обробки (табл. 3). Очевидно, підвищений вміст металів 
спричинює метаболічні модифікації, що побічно впливають на протікання 
процесів ендо- та екзогенного водного обміну і проявляються у зниженні 
оводненості. Оскільки основну частину осмолітів складають саме розчинні 
вуглеводи, а більшість вторинних метаболітів хімічно є глікозидами (Vogt, 
2010), існує імовірність залучення депо цукрів до синтезу низькомолекулярних 
АО.

1 доба 7 доба 14 доба 1 доба 7 доба 14 доба
Контроль ■ Cd '> НЧМ ^ Cd+НЧМ

Рис. 6. Вміст МДА у дослідних рослин салату сортів Лоло (а) та Лоло 
Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-мікроелементів та 
0,1 мМ Сб2+, М±БЕМ, * - р < 0,05 у порівнянні з контролем



Основою впливу стресорних металів є порушення окиснювального 
гомеостазу рослини. Результати дослідження динаміки вмісту прооксидантів 
свідчать про інтенсифікацію процесів ПОЛ за дії йонів кадмію (рис. 6, а, б). 
Нами виявлено високий ступінь чутливості рослин зеленого сорту Лоло, про що 
свідчить зростання вмісту МДА за всіх видів обробки (рис. 6, а).
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Рис. 7. Активність ГПО у дослідних рослин салату сортів Лоло (а) та
Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-мікроелементів та

2+0,1 мМ Сб (результат виражено у мМ продукту -  тетрагваяколу -  на мг 
розчинного протеїну), М±БЕМ, * - р < 0,05 у порівнянні з контролем

Активність ензиматичної ГПО-ланки АО-захисту зростала в обохлі
досліджуваних сортів за дії Cd (рис. 7). Проте за обробки НЧМ спостерігали 
підвищену активність ензиматичних скавенджерів АФК у рослин червоного 
сорту (рис. 7, б), що призводило до нівеляції окисних процесів у мембранах і 
проявлялося у зниженні продуктів ПОЛ (рис. 6,б) на відміну від зеленого сорту.

Флавоноїди (ФД) - клас фенольних метаболітів, мультифункціональні 
сполуки вторинного синтезу, є привабливим об’єктом біофортифікації 
рослинної продукції, оскільки сприяють покращенню органолептичних та 
нутрицевтичних властивостей (Scarano, 2018). АЦ, які становлять групу ФД- 
сполук, відповідають за прояв забарвлення рослини та є основними сполуками 
неензиматичної ланки АО-захисту клітини (Vogt, 2010; Smirnov, 2015). За дії 
кадмію у рослин зеленого сорту Лоло підвищувався вміст ФД та АЦ за варіанту 
передпосівної обробки сумішшю есенціальних НЧМ (рис. 8, а), в той час як у 
рослин червоного сорту Лоло Росса обидва параметри знижувалися впродовж 
експозиції (рис. 8, б), що вочевидь є проявом потужних хелаторних 
властивостей АЦ (Fedenko et al., 2005; Феденко, Шемет, 2011).
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-  Контроль Сё ■ НЧМ ■ Сё+НЧМ
Рис. 8. Вміст ФД (1) та АЦ (2) у листках дослідних рослин салату сортів 

Лоло (а) та Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-лі
мікроелементів та 0,1 мМ Сё , М±ББМ, * - р < 0,05 у порівнянні з контролем

Нами відзначено зростання активності ФАЛ у обох сортів салату за всіх2+
варіантів впливу кадмію (рис. 9). Активація ФАЛ за дії Сб у листках сорту 
Лоло залежить від терміну експозиції (рис. 9, а).

а
14

1 доба 7 доба 14 доба

б

1 доба
—Контроль

НЧМ

7 доба 14 доба
Cd
Cd+НЧМ

6

0

Рис. 9. Активність ФАЛ у листках дослідних рослин салату сортів Лоло 
(а) та Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-лі
мікроелементів та 0,1 мМ Сё , М±ББМ, * - р < 0,05 у порівнянні з контролем

Отже, для рослин зеленого сорту Лоло показано індуцибельне зростання 
вмісту фенольних речовин в умовах трансформованого середовища, тоді як 
дослідні рослини червоного сорту Лоло Росса активно використовували 
наявний високий конститутивний пул АЦ для знешкодження токсичності Cd2+. 
Вочевидь, представники зеленого сорту швидше використовують депо АО- 
біолігандів і раніше запускають синтез речовин de novo.

Аналізуючи одержані результати зазначаємо, що передпосівна обробка 
салату сумішшю есенціальних НЧМ не призводила до значних флуктуацій 
конститутивних значень досліджуваних параметрів у обох сортів і не 
підтвердила нівелюючий вплив НЧМ на фітотоксичність кадмію. Окрім того, 
рослини зеленого Лоло за сукупністю показників сприймали дію НЧМ в якості 
додаткового мінерального стресору на противагу рослинам червоного сорту 
Лоло Росса, обробка яких підвищувала антиоксидантний статус.

Сукупність досліджених показників та параметрів рослинної відповіді на 
присутність високоактивних форм металів у середовищі чітко проявляє



адаптивну пластичність на рівні цілісної рослини, залучаючи різні ланки 
метаболому. Нами встановлено різну спрямованість метаболічних процесів у 
фенотипово відмінних за проявом АЦ-забарвлення рослин, що дозволяє 
розширити та доповнити інформацію про механізми формування 
стрестолерантності до трансформованого середовища мінерального живлення.

ВИСНОВКИ
Згідно отриманих результатів виявлено сортоспецифічність прояву 

адаптивних реакцій відмінних за кольоровою ознакою фенотипів салату 
(ЬасШса яаИуа Ь. var. secalina) на дію йонів кадмію та наночастинок металів- 
мікроелементів. Адаптивна відповідь досліджуваних рослин салату до 
мінеральних стресорів проявляється на рівні цілісного організму як інтеграція 
різнорівневих систем і сукупність екзо- та ендогенних механізмів нівеляції 
негативного впливу трансформованого середовища.

1. Встановлено, що рослини салату досліджуваних сортів проявляють 
неспецифічну реакцію інгібування ростових процесів та активацію механізмів 
внутрішньоклітинної детоксикації важкого металу за впливу кадмієвого 
навантаження на ранніх етапах онтогенезу, що проявляється у зниженні вмісту 
антоціанів у коренях та акумуляції даних сполук у листках.

2. Виявлено, що рослини червоного фенотипу салату сорту Лоло Росса 
більш інтенсивно накопичували Сб2+ в коренях порівняно із зеленим сортом 
Лоло. При цьому зафіксовано надзвичайно низький ступінь транслокації металу 
в надземну вегетативну масу обох сортів, що забезпечує високу харчову 
привабливість та неефективність їх використання у фіторемедіації.

3. Адаптивні реакції рослин зеленого сорту салату Лоло за впливу кадмію 
проявлялись у зниження вмісту фотосинтетичних пігментів, активності 
антиоксидантних ензимів на тлі активації низькомолекулярних антиоксидантів 
та зміні параметрів водного обміну, що відобразилось на анатомо- 
морфологічному рівні у збільшенні ксероморфності листових пластинок. 
Рослини червоного сорту Лоло Росса утримували гомеостаз на 
конститутивному рівні за даних умов.

4. Обробка наночастинками есенціальних металів проявляла гормезисний 
ефект на ростові показники та активність ензиматичної (гваякол-пероксидаза, 
фенілаланін аміак-ліаза) та неензиматичної (низькомолекулярні фенольні 
пігменти) ланок антиоксидантного захисту рослин лише червоного сорту Лоло 
Росса.

5. Сукупний вплив йонів кадмію та наночастинок есенціальних металів 
призводив до активації фенілаланін аміак-ліази та зростання вмісту 
низькомолекулярних метаболітів фенольної природи (флавоноїдів, антоціанів) 
у рослин зеленого сорту Лоло. Натомість у рослин червоного сорту Лоло Росса 
спостерігали підвищену активність гваякол-пероксидази при зниженні 
ключового ензиму фенольного метаболізму.
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АНОТАЦІЯ
Хоменко І.М. Адаптивні реакції рослин салату (Lactuca sativa L.) за дії 

йонів кадмію та наночастинок металів. -  Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.12 -  фізіологія рослин. -  Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2019.

Дисертацію присвячено вивченню сортоспецифічності механізмів 
формування стрес-толерантності до йонів кадмію та наночастинок металів- 
мікроелементів у рослин салату (Lactuca sativa var secalina L.) двох сортів, 
відмінних за проявом антоціанового забарвлення (зелений сорт Лоло та 
червоний або антоціановий -  Лоло Росса). Виявлено різноспрямованість 
адаптивної відповіді сортів до досліджуваних стресорів на стадії проростків та 
вегетативної стиглості. За використаної дози Сб2+-навантаження середовища 
виявлено потужну акумуляцію металу в коренях рослин обох сортів з 
превалюванням для червоного сорту. За фізіолого-біохімічними параметрами 
характеристики метаболому виявлено підвищену толерантність сорту Лоло 
Росса в умовах присутності 0,1 мМ Cd . Використана доза передпосівної 
обробки наночастинками (Си,Бе,Мп,7п)-суміші (НЧМ) виявляє пролонгований 
вплив для сорту Лоло Росса на стадії вегетативної стиглості. Поєднання 
досліджуваних чинників призводило до незначної нівеляції негативного впливу 
Cd2+ в рослин зеленого Лоло, на відміну від сталості прояву фіксованих 
параметрів рослин сорту Лоло Росса. Показано різноспрямованість 
фенотипового прояву ознак за впливу досліджуваних чинників, та встановлено, 
що адаптивна пластичність досліджуваних сортів проявлялась на рівні 
цілісного організму як інтеграція екзо- та ендогенних механізмів нівеляції 
негативного впливу трансформованого середовища.

Ключові слова: Lactuca sativa var secalina L., стрес-толерантність, йони 
кадмію, (Си,Бе,Мп,7п)-наночастинки, водний статус, пероксидне окиснення 
ліпідів, гваякол-пероксидаза, фенольний метаболізм, фенілаланін аміак-ліаза, 
антиоксидантний захист.
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АННОТАЦИЯ
Хоменко И.М. Адаптивные реакции растений салата (ЬасШса 

5аИуа Ь.) вследствие действия ионов кадмия и наночастиц металлов. -
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.00.12 - физиология растений. - Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2019.

Диссертация посвящена изучению сортоспецифичности механизмов 
стресс-толерантности у растений салата (ЬасШса 8аИуа уат 8всаИпа L.) двух 
отличительных за проявлением антоциановой окраски сортов (зеленый сорт 
Лоло и красный или антоциановый -  Лоло Росса) вследствие влияния ионов 
кадмия и наночастиц металлов-микроэлементов питания. Обнаружена



разнонаправленность адаптивного ответа сортов на действие исследуемых 
стрессоров в стадии проростков и вегетативной зрелости. Использованная доза 
Сё2+-ионов стимулировала мощную аккумуляцию металла в корнях растений 
обоих сортов с превалированием для красного сорта. Физиолого
биохимические параметры характеристики метаболома обнаруживают 
повышенную толерантность сорта Лоло Росса в условиях присутствия 
0,1 ммоль Сё -ионов. Использованная доза предпосевной обработки 
наночастицами смеси (Си,Ее,Мд,7п)-металлов (НЧМ) выявляла 
пролонгированное влияние НЧМ-обработки для сорта Лоло Росса в стадии 
вегетативной зрелости. Сочетание исследуемых факторов приводило к 
незначительному нивелированию негативного влияния Сё2+-ионов в растениях 
зеленого сорта Лоло, в отличие от постоянства проявления исследуемых 
параметров у растений сорта Лоло Росса. Показано разнонаправленность 
фенотипического проявления признаков при воздействии исследуемых 
факторов, и установлено, что адаптивная пластичность используемых сортов 
проявлялась на уровне целостного организма как интеграция экзо- и 
эндогенных механизмов нивелирования негативного влияния 
трансформированного среды.

Ключевые слова: Lactuca sativa var secalina L., стресс-толерантность, 
ионы кадмия, (Си,Бе,Мп,7п)-наночастицы, водный статус, перекисное 
окисление липидов, гваякол-пероксидаза, фенольный метаболизм, фенилаланин 
аммиак-лиаза, антиоксидантная защита.

SUMMARY
Khomenko I.M. Adaptive reactions of lettuce plants (Lactuca sativa L.) 

under the action of cadmium ions and metal nanoparticles. - Manuscript.
The thesis for a candidate degree in biological sciences, specialty 03.00.12 -  

plant physiology. -  Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019.

The thesis deals with the study of variety-specific adaptive reactions of two 
different in phenol metabolism lettuce varieties (Lactuca sativa var secalina L., green 
Lolo variety and red/anthocyanin variety -  Lolo Ross) under increased cadmium ions 
and metal nanoparticles influence in the substratum.

According to the obtained results, the sortspecificity of the adaptive reactions 
of different anthocyanin-colored phenotypes of lettuce (Lactuca sativa L. var. 
secalina) to the action of cadmium ions and nanoparticles of metal-micronutrient 
elements was revealed. The adaptive response to mineral stressors of investigated 
lettuce plants manifests itself at the level of a holistic organism as the integration of 
multi-level systems and set of exogenous and endogenous mechanisms of leveling the 
negative effects of the transformed nutritional medium.

It has been established that early-ontogenic lettuce plants of the studied 
varieties demonstrated a non-specific reaction of growth inhibition and activation of 
heavy metal intracellular detoxification mechanisms for the influence of the 
cadmium-loaded environment, which manifests itself in reducing the anthocyanin 
content in the roots and accumulation of these compounds in the leaves.
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It was found that red Lolo Ross's lettuce phenotype more intensively 
accumulated Cd2+, compared with the green Lolo variety, with a significant 
prevalence of root content.

Estimation of the translocation factors of different in anthocyanin level lettuce 
phenotypes indicates the high protective ability of the Lolo Ross red variety under the 
influence of cadmium in comparison with the green Lolo. The obtained translocation 
factor results are important for the assessment of the plant nutritional value of the 
transformed environment but demonstrate the inapplicability of this culture use in 
phytoremediation purposes.

It was shown that Lolo Ross lettuce variety is able to support the metabolism 
homeostasis under the influence of cadmium ions, whereas green Lolo variety plants 
showed the increase in xeromorphic features of the leaf blades, a decrease of 
photosynthetic pigments content and peroxidase activity against the background of 
increasing the non-enzymatic antioxidant metabolites content.

It was established that pre-treatment of lettuce plant with metal nanoparticles 
of nutritive microelements contributed to seed germination and increase of growth 
parameters of both early-ontogenic investigated varieties, and also showed the 
induction of the phenolic activity of green lettuce Lolo, in contrast to the red Lolo 
Ross variety. Moreover, it was shown that pre-treatment with metal nanoparticles 
showed the prolonged influence on red Lolo Ross lettuce variety under the obtained 
parameters of tolerance index, guaiacol-peroxidase activity, photosynthetic and 
phenolic pigments content.

A slight leveling of the essential metal nanoparticles pre-treatment for the 
negative Cd-effect in the green Lolo variety was established, which is manifested in 
the growth of the dry mass, the maintenance of the photosynthetic apparatus pigment 
composition, the decrease of the lipid peroxidation process products content, and the 
accumulation of phenolic compounds with a decrease of the guaiacol-peroxidase 
enzyme activity.

Key words: Lactuca sativa var secalina L., stress tolerance, cadmium ions, 
(Cu,Fe,Mn,Zn)-nanoparticles, water status, lipid peroxidation, guaiacol peroxidase, 
phenolic metabolism, phenylalanine ammonia lyase, antioxidant defense.
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