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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 стрестолерантності 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). 

Постійно зростаючий рівень населення потребує збільшення виробництва 

рослинних продуктів харчування, для якого необхідним є оптимальне 

управління мікроелементами рослинного живлення. Приміські 

хортикультуральні системи піддаються забрудненню внаслідок як прямого 

впливу індустріалізації суспільства, так і опосередковано через атмосферу та 

водоносні шари, що призводить до зниження їх продуктивності та економічних 

збитків. Неконтрольоване внесення добрив та хімікатів, а також недотримання 

агротехнологій у бажанні приросту темпів рослинництва веде до концентрації 

йонів Cd у ґрунтах, що, окрім прямого фітотоксичного впливу побічно 

призводить до порушень мінерального живлення і відображається в зниженні 

продуктивності цінних культур. З огляду на вищезазначене, тенденція 

застосування потенційно-ефективного альтернативного виду добрив на основі 

нанорозмірних форм основних есенціальних металів мікроелементного 

живлення рослин набуває успіху. Застосування подібних добрив поступово 

вводиться також і в середовище приміських хортикультуральних систем, де за 

умов невеликих площ посіву та антропогенного контролю значно легше 

виявити результати їх впливу. Однак висока біологічна активність різних видів 

наночастинок металів (НЧМ), порівняно з йонною формою, та структурна 

вигідність при поглинанні провокує вірогідність як позитивного, так і 
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токсичного впливу на агрофітоценози . З цієї причини, дослідження проявів 

фітоадаптивної пластичності за впливу низькоконтамінованого 

трансформованого середовища є актуальним напрямком сучасної 

фітофізіології. Відмінності прояву стрес-толерантності на рівні генотипу 

доведено для різних таксономічних рангів, проте сортоспецифічність виступає 

рушієм нутрицевтичної та біофортифікаційної фітофізіології. Саме тому, для 

постановки задач та моделі експерименту нами було використано суміш 

неіоногенних колоїдних наночастинок металів Cu, Zn, Mn та Fe, що входять до 

стандартного мікроементного живлення рослин, та водний 0,1 мМ розчин 

CdSO4 для моделювання впливу трансформованого хортикультурального 

середовища. Дослідження проводилось в три етапи на двох фазах онтогенезу 

рослин зеленого та червоного сортів салату.  

При дослідженні впливу Cd-йонів на ранніх етапах онтогенезу рослин 

салату нами було виявлено системну фітотоксичність важкого металу (ВМ), 

про що свідчить потужне ріст-інгібування (РІ) як підземної, так і надземної 

частин проростків обох сортів, галуження кореня, а отже і тургорного стану 

надземної частини, запуск механізмів екзогенного (що спостерігалось в 

ослизненні та побурінні коренів у більшій мірі червоного сорту) та ендогенного 

(зростання ланки антоціанів, АЦ) захисту. Цікаво, що не зважаючи на 

генетично-детермінований підвищений вміст низькомолекулярних 

антиоксидантів, на ранніх етапах онтогенезу аналіз досліджуваних показників 

виявив більш токсичний вплив кадмію на проростки червоного сорту, хоча в 

цілому динаміку вмісту АЦ сорти проявляли досить ідентично. Це дало 

підставу подальшого більш поглибленого дослідження системної відповіді 

вегетативно-зрілих рослин протилежних за рівнем фенольного метаболізму 

сортів на дію Cd-йонів. 

Дослідження фітокумулятивної здатності кадмію виявило активне 

накопичення металу в вегетативних органах салату, при чому за ідентичної 

локалізації та темпів динаміки, сорти проявляли відмінність у кількостях 

депонованого Cd. Згідно аналізу, рослини зеленого Лоло містили сорокакратні 
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значення металу в коренях, червоний Лоло Росса проявив 154-разове зростання 

кореневого вмісту металів від конститутивного рівня, що дозволяє відносити 

листові салати до акумуляторів кадмію. При значному депонуванні йонів 

кадмію у коренях, обраховані транслокаційні фактори засвідчили надзвичайно 

низький ступінь транслокації металу в надземну вегетативну масу, при чому 

червоний сорт проявляє більш активне інгібування мобільності металу до 

надземних органів. Тому в результаті виявлено високу нутрицевтичну 

привабливість та відсутність рекомендацій щодо застосування у 

фіторемедіативних цілях обох сортів. 

В цілому на даному етапі дослідження було встановлено високу 

адаптивну пластичність вегетативно-зрілих рослин сорту Лоло Росса у 

середовищі 0,1 мМ Cd2+. Показник абсолютного росту, виражений параметром 

індексу толерантності (ІТ), свідчить про горметичний ефект обраної дози Cd2+-

обробки з активним проявом у рослин червоного сорту. 

Присутність Cd2+ у середовищі живлення спричинила порушення 

метаболічних процесів та призвело до зростання ксероморфності у зеленого 

сорту, про що свідчать зміни за параметрами водного обміну та 

стоматографічної провідності. Окрім того, виявлено негативний вплив кадмію 

на вміст фотосинтетичних пігментів та осмолітів обох сортів. Проте, 

збереження метаболічної активності та зростання пулу каротиноїдів і елементів 

віолаксантинового циклу проявляє стрес-толерантні властивості червоного 

сорту Лоло Росса. 

Аналіз результатів показує зростання вмісту АЦ-пігментів ціанідинового 

ряду та активності ключового ензиму фенольного метаболізму рослин – 

фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ) на фоні зниження пероксидазної активності у 

сирій фітомасі обох досліджуваних сортів салату стадії вегетативної зрілості. 

Оскільки ми упевнилися в здатності підвищеного Cd-фону середовища 

призводити до ряду негативних метаболічних змін у подальшому етапі 

експериментальних досліджень було вирішено перевірити можливість 

конкурентного інгібування негативного впливу Cd-йонів за передпосівної 
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обробки сумішшю есенціальних мікроелементів. За допомогою 

барботувального методу насіння рослин впродовж доби піддавали обробці 

колоїдного розчину металів, що дозволило отримати повну схожість та 

позитивно вплинуло на ростові показники проростків обох сортів. 

На більш пізніх етапах онтогенезу виявлено пролонговану дію НЧМ-

обробки на вегетативно-зрілі рослини за трансформованого середовища.  

Метал-індуковане зростання активності вторинного метаболізму 

призводить до перебудов клітинної стінки, часто запускаючи накопичення 

глюканів та лігнінів для укріплення механічного бар’єру на шляху метал-

транслокації, що результується також і в зростанні маси сухої речовини. Аналіз 

індексів толерантності показав високий адаптивний потенціал обох сортів 

салату за всіх досліджуваних варіантів обробки. 

При дослідженні показників водного обміну не виявлено значного 

нівелюючого впливу НЧМ-обробки за Cd-експозиції, однак червоний сорт 

проявляє вищу стабільність параметрів у середовищі хортикультури. Виявлено 

зниження концентрації клітинного соку досліджуваних сортів за всіх типів 

обробки. Поєднуючи ці результати з отриманими при дослідженні вмісту 

фотосинтетичних пігментів виявлено досить потужний синергічно-негативний 

вплив використаних типів обробок на фотосинтетичну продуктивність, 

основою якої є синтез вуглеводів. Окрім того, осмоліти, основну відсоткову 

частку яких в тонопласті складають саме цукри, є мультифункціональними 

сполуками, а оскільки більшість вторинних метаболітів хімічно є глікозидами, 

існує імовірність залучення депо цукрів в синтезі низькомолекулярних 

антиоксидантів (АО), що і виявляє зниження їх вмісту при дослідженні. 

Основою впливу стресору будь-якої природи є порушення 

окиснювального гомеостазу рослини, тому дослідження динаміки вмісту 

прооксидантів є важливим пунктом вивчення дії обраних металів. Виявлено, що 

дія 0,1 мМ кадмію викликає інтенсифікацію процесів пероксидного окиснення 

ліпідів (ПОЛ), виявлено високий ступінь чутливості рослин зеленого сорту 

Лоло, про що свідчить зростання вмісту тіобарбітурат-активних сполук за всіх 
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видів обробки. Результати дослідження активності ензиматичної ГПО-ланки 

АО-захисту стверджують про зростання активності в обох досліджуваних 

сортів за дії Cd2+, проте НЧМ-обробка проявляє сортоспецифічність рослин 

салату. Підвищена активність ензиматичних скавенджерів активних форм 

кисню (АФК) у рослин червоного сорту призводила до нівеляції окисних 

процесів у мембранах, що результується у зниженні продуктів ПОЛ, на відміну 

від зеленого сорту Лоло. В цілому рослини червоного сорту Лоло Росса здатні 

до активного знешкодження негативних впливів мінеральних стресорів, а 

додаткова НЧМ-обробка досить позитивно впливає на підтримку анти-

прооксидантної рівноваги. 

У даній роботі нами було досліджено динаміку вмісту різних класів 

фенольних сполук та ФАЛ в тканинах листків двох відмінних за проявом АЦ-

забарвлення сортів салату та виявлено зростання активності ключових ланок 

фенольного біосинтезу. Перемикання біосинтезу рослин Лоло на активну 

продукцію речовин фенольного метаболізму за трансформованого середовища, 

ймовірно, є неспецифічним проявом, тоді як сорт Лоло Росса є генетично-

детермінованим за показником вмісту низькомолекулярних флавоноїдних 

дериватів, а отже на початкових етапах активну участь у знешкодженні 

фітотоксичності Cd-йонів приймав конститутивний пул АЦ, з відстроченням 

запуску додаткового синтезу. Зелений сорт вочевидь швидше використовує 

депо АО-біолігандів і запуск синтезу речовин де-ново відбувається відчутно 

раніше. Проте, зазначити, що природні АО здатні також проявляти 

прооксидантні властивості і баланс анти/прооксидантної активності таких 

низькомолекулярних сполук, як феноли, флавоноїди, антоціани та каротиноїди 

залежить від багатьох чинників.  

Варто відзначити, що використана доза суміші есенціальних НЧМ не 

призводила до значних флуктуацій конститутивних значень досліджуваних 

параметрів у обох сортів. Проте загальні результати не підтверджують значного 

нівелюючого впливу передпосівної НЧМ-обробки за присутності кадмію. 

Окрім того, рослини зеленого Лоло за сукупністю показників сприймали НЧМ-
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обробку в якості додаткового мінерального стресору. В цілому рослини 

червоного сорту Лоло Росса здатні до активного знешкодження негативних 

впливів мінеральних стресорів, а додаткова НЧМ-обробка досить позитивно 

впливає на підтримку анти-прооксидантної рівноваги.  

Сукупність досліджених параметрів рослинної відповіді на присутність 

високоактивних форм металів у середовищі яскраво проявляє адаптивну 

пластичність на рівні цілісної рослини, залучаючи різні гілки та процеси 

метаболізму. Нами визначено кооперативну дію метаболічних процесів, які по-

різному проявляючись у фенотипово-відмінних за проявом АЦ-забарвлення 

рослин, дозволяють розширити та доповнити інформацію щодо механізмів 

формування стрес-толерантності до трансформованого середовища 

мінерального живлення. 

Ключові слова: Lactuca sativa var secalina L., стрес-толерантність, йони 

кадмію, (Cu,Fe,Mn,Zn)-наночастинки, водний статус, пероксидне окиснення 

ліпідів, гваякол-пероксидаза, фенольний метаболізм, фенілаланін аміак-ліаза, 

антиоксидантний захист. 

 

  



8 

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 the variety-specific mechanisms of the stress 

tolerance to cadmium ions and nanoparticles of metal microelements in lettuce plants 

(Lactuca sativa var secalina L.) of two varieties, different in the anthocyanin 

coloration (green Lolo variety and red/anthocyanin variety – Lolo Rossa). 

The constantly growing population needs to increase the plant foods 

production, which requires optimal management of plant nutrition elements. 

Suburban horticultural systems are subjected to pollution as a result of the direct 

effect of industrialization of society and indirectly through the atmosphere and 

aquifers, which leads to a decrease in their productivity and economic losses. The 

uncontrolled introduction of fertilizers and chemicals, as well as non-compliance with 

agrotechnologies in the desire to increase the pace of plant cultivation leads to the Cd 

ions concentration in soils, which, in addition to direct phytotoxic effects indirectly, 

leads to violations of mineral nutrition and reflected in the decline in the productivity 

of valuable crops. Therefore, the tendency of using a potentially effective alternative 

kind of fertilizers based on nanosized forms of basic essential (biogenic) metals of 

micronutrient nutrition of plants is successful. The use of this kind of fertilizers is 

gradually introduced also in the suburban horticultural systems, where, under the 

conditions of small areas of sowing and anthropogenic control, it is much easier to 

find out the results of their influence. However, the high biological activity of various 

types of metals nanoparticles (MNPs), compared to the ionic form, and the structural 

utility in absorption, provokes the probability of both positive and toxic effects on 

agrophytocenoses. For this reason, the investigation of the feature of phytoadaptive 

plasticity due to the influence of the low contaminate transformed medium is an 

actual direction of modern phytophysiology. Differences in the stress-tolerance at the 
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genotype level have been shown for different taxonomic ranks, but variety specificity 

serves as a stimulus of nutraceutical and biofortificational phytophysiology. 

Therefore, for the objectives and the model of the experiment we used a mixture of 

non-ionic colloidal nanoparticles of metals Cu, Zn, Mn and Fe,  that are part of the 

standard micronutrient nutrition of plants, and an aqueous 0.1 mM CdSO4 solution to 

simulate the effects of the transformed horticulture medium. The study was 

conducted in three stages on two phases of ontogenesis of plants green and red lettuce 

varieties. 

In the study of the influence of Cd-ions on the early stages of ontogenesis of 

lettuce plants, we have detected systemic phytotoxicity of heavy metal (HM), as 

evidenced by the powerful growth-inhibition of both underground and above-ground 

parts of the seedlings of both varieties, root branching , and hence the turgor state of 

the aerial parts, the launch of mechanisms of exogenous (as observed in 

mucilaginized and browning roots in the largely red variety) and endogenous 

(growing anthocyanin level, AC) protection. Interestingly, despite the genetically 

determined high content of low molecular weight antioxidants, in the early stages of 

ontogenesis, the analysis of the studied parameters revealed a more toxic effect of 

cadmium on the sprouts of the red variety, although in general, the dynamics of AC 

in varieties showed quite identical. This gave rise to a further more in-depth study of 

the systemic response of vegetatively-mature plants of opposite degree of phenolic 

metabolism of varieties to the action of Cd-ions. 

The study of the phytocumulative capacity of cadmium revealed an active 

metal accumulation in the vegetative organs of the lettuce plants. It was established 

that cultivars have a difference in the Cd deposited quantities for identical 

localization and rate of dynamics. According to the results,  green Lolo plants 

contained an about 40-fold value of the metal in the roots, and red Lolo Rossa had a 

154-fold increase of metal content from the constitutive level, which allows relating 

leaf lettuce to cadmium accumulators. With significant depositing of cadmium ions in 

the roots, the estimated translocation factors have shown an extremely low level of 

metal translocation to an overlying vegetative mass, with the red variety showing 
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more active inhibition of the metal mobility to the abobe-ground organs. Therefore, a 

high nutraceutical attractiveness and lack of recommendations for the use of both 

varieties in the phytoremediation purposes were revealed. 

In general, at this stage of the study, high adaptive plasticity of vegetatively-

mature plants of the Lolo Rossa variety in an environment of 0.1 mM Cd2+ was 

established. The indicator of absolute growth, expressed by the index of tolerance 

(IT), indicates the hormetic effect of the chosen dose of Cd2+-treatment with the 

active expression in plants of red variety. 

The presence of Cd2+ in the medium caused a disruption of metabolic processes 

and growth of xeromorphism of green cultivars, according to the parameters of water 

exchange and stomatological conductivity. In addition, the negative influence of 

cadmium on the content of photosynthetic pigments and osmolytes of both varieties 

was revealed. However, the preservation of metabolic activity and the growth of a 

carotenoids pool and elements of the violaxanthin cycle indicate stress tolerance 

properties of the red Lolo Rossa cultivar.  

The analysis of the results shows an increase in the content of the anthocyanin 

(AC)-pigments of the cyanidin series and the activity of the key enzyme in the 

phenolic metabolism of plants – phenylalanine ammonia-lyase (PAL) on the 

background of reducing the peroxidase activity in the raw phytomass of both studied 

lettuce varieties in the stage of vegetative maturity. 

As we were sure of the ability of the elevated Cd background environment to 

lead to a series of negative metabolic changes, it was decided to check the possibility 

of competitive inhibition of the negative effect of Cd-ions on pre-sowing processing 

with a mixture of essential micronutrients in the subsequent phase of experimental 

studies. Due to the seed bubbling method with a colloidal solution of metals 

nanoparticles during the day we obtain a complete emergence and positively 

influenced on the seedlings growth parameters of both varieties. 

At later ontogenetic stages, prolonged action of MNP-treatment on 

vegetatively-mature plants in a transformed medium was detected.  
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The metal-induced increase in the activity of the secondary metabolism leads 

to cellular wall reorganization, often triggering the accumulation of glucans and 

lignins to strengthen the mechanical barrier in the metal-translocation pathway, which 

also results in the growth of the mass of dry matter. The analysis of tolerance indexes 

showed a high adaptive potential of both of lettuce cultivars for all investigated 

treatment options.  

In the study of the water metabolism index, no significant leveling effect for 

the MNP -treatment under Cd-exposure was observed. However, the red cultivar 

shows higher stability of the parameters in the horticulture conditions. The decrease 

in the concentration of cell juice of investigated varieties for all types of treatment 

was found out. Combining these results with the study of the content of 

photosynthetic pigments revealed a rather strong synergistic negative impact of the 

used treatment types on the photosynthetic productivity, which is based on the 

synthesis of carbohydrates. In addition, osmolites, the main percentage of which in 

the tonoplast are saccharides, are multifunctional compounds, and since most 

secondary metabolites are chemically glycosides, there is a probability of involving 

the depot of sugars in the synthesis of low molecular weight antioxidants, which also 

reduces their content in the study. 

The basis of the influence of any nature stressors is the disturbance of the 

oxidative homeostasis of plants; therefore, the study of the dynamics of prooxidant 

content is an important part of the investigation of the impact of selected metals. It 

was found that the action of 0.1 mM of cadmium causes the intensification of lipid 

peroxidation (LPO) processes. A high degree of sensitivity of cv. Lolo plants was 

revealed, as evidenced by the increase in the content of thiobarbiturate(TBA)-reactive 

substances for all types of treatment. The results of the study of the guaiacol 

peroxidase enzymatic activity confirm the increase of this parameter in both studied 

cultivars under Cd2+ stress, but the MNP-treatment shows the cultivar-specific 

influence on lettuce plants. The increased activity of enzymatic scavengers of 

reactive oxygen species (ROS) in red plants led to the leveling oxidation processes in 

the membranes, resulting in a decrease of the TBA-reactive substances, in contrast to 
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the Lolo green cultivar. In general, Lolo Rossa red plants are capable of actively 

neutralize the negative effects of mineral stressors influence, and additional MNP-

treatment has a quite positive effect on maintaining anti-prooxidant balance.  

In this study, the dynamics of contents of different classes of phenolic 

compounds and PAL in the leaves tissues of two opposite for the content of these 

metabolites lettuce cultivars were investigated. The increase of the activity of key 

components of phenolic biosynthesis was revealed. Switching biosynthesis of plant 

Lolo to actively produce substances of phenolic metabolism under transformed 

environment is likely to be a nonspecific reaction, while the Lolo Rossa cultivar is 

genetically determined by the indicator of the content of low molecular weight 

flavonoid derivatives, and therefore, at an early stage the constituent pool of AC 

actively participates in the decontamination of the phytotoxicity of Cd-ions, with the 

delay in launching additional synthesis. The green variety obviously uses depot 

antiovadative bioligand more quickly and the start of synthesis of substances de-novo 

occurs significantly earlier. However, it's worth mentioning that natural antioxidants 

can also exhibit pro-oxidant properties and the balance of anti / prooxidant activity of 

such low molecular compounds as anthocyanins, flavonoids, phenols and carotenoids 

depends on many factors. 

It is worth noting that the used dose of a mixture of essential MNPs did not 

lead to significant fluctuations of the constitutive values of the studied parameters in 

both varieties. However, the overall results do not confirm the significant leveling 

effect of pre-planting MNP- treatment in the presence of cadmium. 

In addition, plants of green Lolo on the aggregate of indicators perceived 

MNP-treatment as an additional mineral stressor. In general, Lolo Rossa red plants 

are capable of actively neutralize the negative effects of mineral stressors, and 

additional MNP-treatment has a quite positive effect on maintaining anti-prooxidant 

balance. 

The combination of studied parameters of the plant response to the presence of 

highly active forms of metals in the medium clearly shows adaptive plasticity at the 

level of the whole plant, involving different branches and metabolism processes. The 
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cooperative effect of metabolic processes, which differ in phenotypically different in 

the expression of AC-coloration plants, was determined, which allow expanding and 

supplementing information on the mechanisms of stress tolerance to the transformed 

medium of mineral nutrition.  

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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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Не зважаючи на тривалий період дослідження 

процесів та адаптивних механізмів проблема формування стрес-толерантності 

рослинних організмів до дії потенційно небезпечних факторів середовища 

залишається актуальною серед фітофізіологів світового рівня. Зростаючі темпи 

трансформації навколишнього середовища внаслідок сукупності процесів 

індустріалізації та урбанізації становить серйозну загрозу для всіх ланок 

харчових ланцюгів [1].  

Зниження продуктивності та життєздатності фітоценозів внаслідок 

впливу Cd-контамінованих угідь здатне призвести до глобальних наслідків в 

умовах постійно зростаючого попиту на рослинні продукти харчування [2]. 

Неконтрольоване внесення добрив та хімікатів, а також недотримання 

агротехнологій у бажанні приросту темпів виробництва веде до концентрації 

Cd-йонів у грунтах [3], що проявляючи кумулятивні властивості здатний 

створювати високомобільні комплекси в грунтовому середовищі та досить 

легко поглинається коренями. [4, 5] Фітотоксичності кадмію сприяє його 

висока біологічна активність у поєднанні з хімічною схожістю на Zn та інші 

двовалентні мікроелементи рослинного живлення [6]. Більшість наявних 

досліджень даного спрямування слабко орієнтуються у адаптивних механізмах 

Cd-індукованих змін транскриптому та метаболому, зосереджуючись натомість 

на процесах надходження металу на рівні грунт-рослина, акумуляції у 

фітотканинах для фіторемедіативного пошуку та токсичності для основних 

ростових параметрів [7]. З цієї причини, прояв фітоадаптивної пластичності за 

впливу низькоконтамінованого трансформованого середовища є актуальним 

напрямком сучасної фітофізіології.  

Пріоритетним питанням розвитку сталого сільського господарства є 

оптимізація управління поживними елементами для прискорення виходу 

продукції при низькій екологічній токсичності [8]. Часто перевищення 

необхідної дози металів навіть звичного мінерального складу призводить до 
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негативних наслідків. Зважаючи на це, наразі набуває успіху тенденція 

застосування потенційно-ефективного альтернативного виду добрив на основі 

нанорозмірних форм основних есенціальних металів, що позиціонуються у 

якості екологічно-безпечних промоторів адаптивної стійкості рослин до стрес-

факторів різноманітної природи [9]. Наразі існують наукові повідомлення щодо 

їх позитивного впливу на показники фітопродуктивності [10], можливості 

зниження токсичного впливу деяких ВМ [11] та в процесах індукції механізмів 

захисту від абіотичного стресу [12, 13]. Проте, зростаюче застосування НЧМ 

сприяє вивільненню значних обсягів наночастинок у навколишнє середовище, 

проте їх вища біологічна активність, порівняно з йонною формою, та 

структурна вигідність при поглинанні провокує вірогідність як позитивного, 

так і токсичного впливу на агрофітоценози [14,15].  

На сьогодні літературні дані підтверджують факт генетично-

детермінованої здатності рослин до накопичення ВМ на рівні родини, роду та 

виду, проте сортоспецифічність даного прояву виявлено нещодавно [16]. Салат 

(Lactuca sativa L) внаслідок метал-кумулятивної здатності, швидкого приросту 

та комерційної привабливості вважається зручною тест-системою дослідження 

впливу мінеральних стресорів [17]. А зростаюча кількість повідомлень про 

універсальність, мультифункціональність та нутрицевтичну цінність 

флавоноїдних сполук рослинного організму зумовлює актуальність відбору 

фенотипово відмінних за ступенем фенольного метаболізму сортів для 

висвітлення адаптивних механізмів формування метал-толерантності.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на базі науково-дослідної лабораторії 

«Фізіологічних основ продуктивності рослин» Навчально-наукового центру 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка у в межах 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; 
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№ державної реєстрації 0111U004649) та «З’ясування закономірностей 

формування та інтеграції механізмів стрестолерантності рослин для 

прогнозування та управління їх функціонуванням за екстремальних умов» 

(2016-2018 рр. № державної реєстрації 0116U004779). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з'ясування 

адаптивних реакцій у фенотипово відмінних за проявом антоціанового 

забарвлення сортів L. sativa L. 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 L. sativa L. 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 

атоціанового забарвлення сортів салату за дії наночастинок металів та Cd-

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 при дії йонів Сd та наночастинок металів мікроелементного складу. 



24 

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 

(стоматографічний аналіз), фізіоло-біохімічного аналізу (водного статусу, 

виділення та ідентифікації фотосинтетичних пігментів, маркерів 

окиснювального гомеостазу та антиоксидантних ензимів, фенольних сполук та 

ключового ензиму фенольного синтезу), спектрофотометрії та мас-

спектрометрії. 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 L. sativa L.; виявлено різноспрямованість стратегій адаптивної 

відповіді рослин салату відмінних за антоціановим забарвленням фенотипів та 

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 Cd2+ 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 
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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. 

Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів 

мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей 

здобувачки. 

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 
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And Nanomaterials» NANO (Yaremche-Lviv, 2014; Chernivtsi, 2017; Kyiv, 2018); 

ХІ Українському біохімічному конгресі (м. Київ, 2014); ХIІІ конференції 

молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, 

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 

doświadczenie 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, 3 експериментальних розділів, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, списку використаних джерел, що включає 227 джерел. 

Роботу викладено на 148 сторінках (основний текст), ілюстровано 33 

рисунками (з них 6 фото), також містить 5 таблиць, 4 схеми та один додаток. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Проблема фітотоксичності кадмію за впливу трансформованого 

середовища хортикультури 

Стрімкий розвиток населення завжди виступає стимулом попиту на 

продукти харчування. Для виконання даного завдання надзвичайно актуальним 

є визначення засобів та механізмів досягнення сталого сільськогосподарського 

виробництва. Можливості оптимального управління факторами мінерального 

живлення у забезпеченні розвитку рослинництва є пріоритетним напрямком 

сучасного наукового пошуку. Одним із проявів даного питання є активне 

впровадження хортикультури, тобто проектованого біоценозу, в умовах 

трансформованого урбосередовища. Хортикультуральні системи приміського 

середовища здатні виконувати ряд екологічних, соціально-економічних 

функцій та послуг, наприклад: локальні поставки свіжих овочів, надання 

рекреаційної, ландшафтної структури та інших екологічних послуг [2]. Проте 

поруч із цим, внаслідок прямого впливу індустріалізації суспільства (через 

атмосферу та водоносні шари), хортикультуральні системи піддаються дії 

факторів трансформованого середовища, що призводить до зниження їх 

продуктивності та економічних збитків [187]. 

Одним із лімітуючих факторів мінерального середовища є вміст важких 

металів, зокрема кадмію. Стабільне зростання вмісту кадмію в літосфері 

стимулює його накопичення в рослинних організмах, що при подальшому 

трансфері в харчових ланцюгах, становить досить серйозну проблему як для 

екології так і для здоров’я людини, а отже викликає не лише суто наукову, а й 

цілком практичну цікавість. Оскільки кадмій здатний ініціювати розвиток ряду 

хвороб та метаболічних порушень, більшість дослідників відносять його до 

класу канцерогенних сполук [18, 19].  

Шляхи надходження. Вперше відкритий у 1817 р., кадмій відноситься 

до рідкісних та розсіяних у земній корі металів. Основними природними 

джерелами надходження Cd вважають вулканічну активність та вивітрювання 
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гірських порід – метал часто виступає супутником Zn-руд, а близька 

концентрація в літосфері за різними даними становить 0,1–0,2 мг/кг [11, 7]. 

Проте, саме антропогенні заходи: видобуток та спалювання викопного палива, 

утилізація сміття та металобрухту, металургійна промисловість та 

металообробка, виробництво акумуляторів, викиди автотранспорту та 

сільськогосподарського виробництва є основними джерелами підвищення 

грунтового Cd [11,7]. А основними джерелами трагічного зростання кадмію в 

ґрунтах сільськогосподарського призначення залишається внесення добрив, 

агрохімікатів та стабільне використання забруднених стічних вод для іригації 

угідь [20]. Кадмій та інші ВМ є супутниками фосфатних сполук, входять до 

добрив фосфатно-нітратного типу у якості мікродомішок; отже ненормоване та 

підвищене внесення добрив не лише знижує дефіцит певних типів 

мікроелементів живлення, а й полегшує акумуляцію та мобільність ґрунтового 

Cd [4, 5]. За різними оцінками, за останні сто років застосування добрив 

виявлено зростання вмісту Cd-металу в сільськогосподарських територіях країн 

Європи на 7-43% [7]. 

Також існують дані, що досить значну умову розподілу ВМ у ґрунті та їх 

доступності для рослин становить саме тип джерела забруднення. Природній 

фон того ж кадмію проявляється у незначній акумуляції металу в гумусовій 

фазі, посилюючись при просуванні ґрунтового профілю, натомість техногенна 

трансформація середовища відображає накопичення металу у найбільш 

фітодоступних фазах, де метали створюють мобільні сполуки з компонентами 

ґрунтового розчину та гуміновими кислотами [21, 7]. Відрізняються також і 

форми акумульованого ВМ – за природного забруднення найчастіше 

виявляються сульфатно-сульфідно-карбонатні форми, тоді як техногенні 

метали накопичуються у вигляді високотоксичних сполук оксидів та вільних 

йонів [21].  

Біодоступність Cd в ґрунті. Варто відзначити, що ступінь 

фітотоксичності певних типів ВМ обумовлено рядом розрізнених умов та 

властивостей – від електронної конфігурації та редокс-статусу до хімічної 
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спорідненості та здатності формувати сполуки всередині клітини [21]. Тому 

сумарний вміст різних ВМ в середовищі живлення не обов’язково є прямо 

пропорційним фактором фітотоксичного прояву. Тим не менш, кадмій 

вважається відносно доступним для фітоадсорбції, у ґрунтовому розчині 

зазвичай присутній в йонній формі, рідше у вигляді неорганічних (обернено-

зв’язані комплекси з Fe і Mn) та органічних біолігандів, мобільність та 

кумулятивна здатність яких залежить від грунтового редокс-статусу, рН, 

температури, текстури та мікробіоти грунту, присутності інших метал-

комплексів та конкуруючих металів [7]. 

Поглинання кадмію коренями. До нинішнього часу не було 

ідентифіковано окремих специфічних транспортерів кадмію. Серед механізмів 

його надходження в клітини кореня розрізняють пасивний та активний 

транспорт, що потребує додаткового використання енергії, для переміщення 

Cd-йонів проти градієнту концентрації.  

Для забезпечення пасивного транспорту відбувається неселективне 

катіонне перенесення металу: 1) Ca2+-каналів деполяризації мембрани (DACC, 

depolarization-activated calcium channels), 2) Ca2+-каналів гіперполяризації 

мембрани (HACC, hyperpolarization-activated calcium channels) та 3) нечутливих 

до змін електричного потенціалу катіонних каналів (VICC – voltage-insensitive 

cation chanels) [21, 22].  

Літературні джерела повідомляють, що у процесі активного транспорту 

бере участь велика кількість генів різноманітних протеїнових родин, що є 

транспортерами більшості мікроелементів рослинного живлення. Специфічних 

транспортерів металів, що не є необхідними для життєдіяльності рослини на 

сьогодні не виявлено. Найбільш вивченими родинами, участь яких у транспорті 

кадмію є підтвердженою, вважають:  

ZIP- (zink-iron-regulated transporter) та частково підродина IRT1-

транспортерів (iron regulated transporter), що розрізняються за локалізацією і 

забезпечують надходження Fe2+, Zn2+, Cu2+ та Mn2+, а роль OsIRTs в поглинанні 

Cd залежить від типу рослин [22, 7]; також існують дані, що різні представники 
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даної родини беруть участь у загрузці ксилеми та транслокації кадмію в 

надземні органи рослин [23]; 

ABC- (ATP-binding cassette) – універсальні транспортери двовалентних 

хелатів через тонопласт у вакуолю; 

ОРТ- (oligopeptide transporters) та підродини YS (yellow-stripe) / YSL 

(yellow-strip1-like) – транспортерів, що функціонують у симпорті з протоном 

[21], переносять Fe2+, Zn2+, Cu2+ та в меншій мірі Mn2+ і Cd2+ в комплексі з 

нікотиндіаміном через плазмалему; 

NRAMP (natural resistance associated macrophage protein) – універсальні 

переносники двовалентних катіонів через плазмалему/тонопласт; 

CDF (CATION DIFFUSION FACILITATOR) або MTP (Metal Tolerance 

Protein) – переносники йонів Zn, Cd, Co, Ni та Mn через цитозоль 

всерединувакуолі, забезпечує симпластну транслокацію металів; 

CTR (The Copper Transporter Family) – переносять Cu2+, локалізований у 

плазмалемі – відіграє ключову роль у поглинанні та транспорті міді в рослині; 

Родина транспортних ензимів АТФаз P1В- та V-типів – забезпечують 

роботу Cd2+/H+-антипорту та дальню симпластну транслокацію металу [21, 24];  

FRD (Ferric Reductase Defective) – транспортери йонів Fe, функціонують у 

дальньому транспорті та загрузці ксилеми.  

Окрім цього, було виявлено, що всі описані генні ензиматичні родини є 

учасниками транспорту металів мікроелементного складу як при їх надлишку в 

середовищі живлення так і при нестачі.  

Всередині рослини йони кадмію здатні рухатись симпластним та 

апопластним шляхом, за окремими даними – йони ВМ легко проникають в 

рослину через зону меристематичних клітин, початковій зоні розтягнення та на 

початку зони перших кореневих волосків [18]. 

Дальный транспорт металу можливий у складі ксилемного соку, 

найчастіше у мобільній формі комплексів з органічними кислотами (цитрат, 

малат), амінокислотами (аспарагін, глутамін, гістидин) [21, 23]. За даними 

Фуджимакі зі співавт. [30], швидкість руху кадмію в коренях проростків рису 
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досить висока. За допомогою міченого Cd107 було виявлено даний ВМ в стеблі 

вже через годину експозиції; проте у листові плвстинки метал поступає через 

36 годин, що автори вважають можливим через затримку в судинних тканинах 

та потовщених стеблових вузлах. Перенесення металу через плазмалему клітин 

кореня, симпластний транспорт до судин, завантаження в ксилемний потік в 

комплексі з біолігандами – основні етапи, що впливають на транслокацію 

кадмію в рослині [18, 21]. Окрім цього можливим є транспорт металу в судинах 

флоеми за системою «донор-акцептор», у комплексі з нікотинаміном, 

глутатіоном та фітохелатинами [21]. Але вважають, що нікотинамін звязується 

таким чином саме з мікроелементами звичного металевого складу (Cu2+, Fe2+, 

Mn2+, Zn2+), які транспортують YSL-протеїни, які було знайдено на внутрішній 

мембрані клітин у основі судин флоеми [23].  

Вплив кадмію на ріст і розвиток рослин. ВМ здатні зв’язуватись із 

рецепторами плазмалеми і генерувати стрес-сигнал. Подальшу участь у 

транслокації сигналу приймають сигнальні молекули (АФК, фітогормони), 

система Ca2+-кальмодуліну (зростання внутрішньоклітинного вмісту кальцію 

зв’язується з ензимом кальмодуліном і зумовлює активацію фосфорилаз) та 

каскад фосфорилювання мітоген-активованих кіназ (МАРК) [25, 23]. 

Однією із ранніх відповідей рослини на дію ВМ є посилення генерації 

АФК. Н2О2 – ключова сигнальна молекула, що активує МАР-каскади, які в 

свою чергу виступають регуляторами експресії захисних генів [25, 22, 23]. 

Поруч з АФК, активними трансдукторами сигналу за дії кадмію можуть 

виступати фітогормони (етилен, саліцилова та жасмонова кислоти). В 

кінцевому етапі трансдукція Cd-зумовленого сигналу зумовлює синтез 

транскрипційних факторів  та генної експресії захисних ензимів.  

Транскрипційні фактори за дії йонів Cd: AP2/EREF (APETALA2/ethylene-

responsive element binding factor), bHLH (basic helix-loop-helix) [26, 23], bZIP 

(basic leucine zipper proteins), WRKY [27, 23] (транскрипційні фактори даної 

родини звязуються з W-box-послідовністю промоторної частини , PR-генів 

(pathogen related)) та MYB (MYeloBlastosis protein). 
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Підвищені концентрації кадмію у середовищі можуть призводити до 

загальних фізіолого-біохімічних змін [28]. Локалізується кадмій у основному в 

коренях [29] та менше в стеблі, черешках і головних жилках листків [19]. При 

підвищеній концентрації кадмію у рослин спостерігається хлороз листків, 

червоно-буре забарвлення їх країв, затримка росту та пошкодження кореневої 

системи [31, 16]. Токсичність Cd для рослин пояснюється його близькістю за 

хімічними властивостями до Zn (та інших двовалентних життєво-необхідних 

елементів) а, отже, заміщенням у багатьох біохімічних процесах, що 

призводить до інгібування активності ферментів-учасників протеїнового, 

нуклеїнового та інших обмінів, порушення гормонального, водного, 

фотосинтетичного та редокс-статусу, порушення транспірації та фіксації СО2, 

зміни проникності клітинних мембран, гальмування надходження в метаболізм 

інших двовалентних йонів [32]. 

У основі токсичної дії кадмію лежить його здатність утворювати міцно-

зв’язані кон’югати із сіркою біомолекул. Зв’язуючись із SH-групами білків він 

призводить до змін у клітинному метаболізмі та нормальному протіканню 

фізіологічних процесів. На сьогодні відомо більше 100 ферментів синтезу та 

деградації біомолекул різноманітних ланок метаболізму, що інактивуються під 

дією важких металів [33].  

Кадмій викликає інгібування розвитку кореневих систем, за його дії 

посилюється синтез абсцизової кислоти, прискорюється відмирання кореневих 

апексів, посилюється лігніфікація та суберинізація клітин та найбільше йони 

кадмію впливають на здатність кореня поглинати мінеральні речовини. ВМ і 

особливо кадмій у більшості випадків інгібує поглинання клітинами кореня як 

катіонів, так і аніонів [7, 30].  

Параметр росту найбільш чутливий до шкідливого впливу металів [28]. 

Особливо це помітно на зменшенні росту головних та інгібуванні розвитку 

бічних коренів, які є основним місцем акумуляції йонів ВМ. Це відбувається в 

результаті зменшення росту клітин як поділом, так і розтягненням. У основі 

цього можуть лежати такі фактори, як зменшення оводненості рослинних 
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тканин, подовження мітотичного циклу, деградації та фрагментації мембран, 

порушення еластичності клітинних стінок та формування компонентів 

цитоскелету [34]. Також негативний вплив кадмію на процес клітинного поділу 

залежить від ряду побічних чинників – зниження інтенсивності поділу, 

збільшення тривалості окремих фаз циклу. Окрім того, ранні дослідження 

клітин меристеми коренів виявили генотоксичність кадмію, що проявляється у 

спіралізації хромосом, нерівномірному розходженню хромосомних плечей до 

полюсів при поділі або повне інгібування розходження, утворення тетраплоїдів, 

розривах ДНК, хромосомних абераціях та порушенні генетичної експресії [21, 

99].  

За присутності йонів кадмію в середовищі живлення рослини 

спостерігаються зміни на анстомо-морфологічному рівні – метал негативно 

впливає на продихову провідність, знижуючи кількість та розміри клітин-

замикачів [21, 113]. Кадмій здатний знижувати рівень фотосинтетичних 

процесів шляхом зменшення вмісту хлорофілів в результаті як інгібування їх 

синтезу так і деградації цих молекул. При дії підвищених концентрацій кадмію 

знижується активність ключових ферментів фотосинтезу РуБФ-карбоксилази, 

ФЕП-карбоксилази та інгібується активність карбоангідрази. Впливає також і 

на світлову фазу фотосинтезу, порушуючи транспорт електронів, пов’язаний із 

фотосистемою II, що обумовлено змінами в ліпідному складі тилакоїдних 

мембран і порушенням синтезу їх компонентів [35, 36]. Шанкер [18] припустив, 

що зменшення співвідношення хлорофілу a/b веаслідок токсичної дії Cr (VI) в 

обумовлено дестабілізацією та деградацією білків периферичної частини. Cd2+ 

впливає на реакційний центр фотосистеми (ФС) II і на СЗК, що призводить до 

неефективної передачі енергії із СЗК до РЦ молекули хлорофілу. 

Вплив ВМ на дихання вивчено недостатньо, але є дані щодо зниження 

поглинання кисню коренями за умов викликаного стресу. Відбуваються 

порушення у передачі електронів та протонів у мітохондріях, що веде до 

негативних змін у роботі електрон-транспортного ланцюга та накопичення 

реакційно-здатних активних форм кисню (АФК) [7, 18, 21]. В основному, 
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токсичність кадмію на процес дихання проявляється більшою мірою в 

інгібуванні експресії ензиматичних генних родин та власне ензимів, внаслідок 

інактивації через зв’язування із сульфгідрильними залишками амінокислот. 

Окрім того, загальний вплив на про/антиоксидантний гомеостаз побічно 

приводить до інгібування дихання через активацію процесів ПОЛ у мембранах 

мітохондрій [107]. 

Вплив металів на водний обмін вивчено меншою мірою, проте наявні дані 

стверджують про зниження рівня водонасиченості фтотканин за впливу йонів 

кадмію, що пов’язують із зниженням транспіраційних потоків та зменшенням 

кількості й діаметру провідності судин. Негативний вплив кадмію на ріст 

кореня, особливо в зоні кореневих волосків призводить до зниження сисної 

здатності підземних органів. Побічне зростання абсцизової кислоти (АБК) та 

інших стресових фітогормонів також відображається у зниженні водного 

потенціалу рослини [21, 107, 113] 

Отже, можна стверджувати про негативний вплив кадмію практично на 

всі фізіологічні процеси в рослинній клітині, проте на забруднених територіях 

також існують рослини, які пристосувалися до подібних умов шляхом 

використання специфічних адаптивних механізмів. Дослідження даної 

проблеми також має велике практичне значення для наукового обґрунтування 

вибору конкретних видів рослин з метою фіторемедіації природних середовищ, 

забруднених викидами важких металів. Одержані результати доцільно 

використовувати при дослідженні захисної ролі АЦ у формуванні стійкості 

рослин до токсичної дії кадмію. 

 

1.2. Фізіолого-біохімічні основи продуктивності рослин за впливу 

наночастинок есенціальних металів 

Дефіцит мікроелементів у продуктах харчування є глобальною 

продовольчою проблемою. Фортифікація продовольчих культур здатна знизити 

дефіцит мікронутрієнтів, що в результаті сприятиме росту рослин 

несприятливих територій, проте великі кількості внесених добрив призводять 
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до трансформації угідь. НЧ есенціальних елементів живлення можуть 

виступати заміною звичайних добрив, що є більш ефективними внаслідок 

меншого розміру та високої активності, порівняно з йонною формою солей 

добрив [37]. 

Усі НЧ оксидів металів впливають на ріст і розвиток рослин. Вони, як 

правило мають різноспрямований вплив на проростання насіння, параметри 

росту, накопичення фітомаси та фізіолого-біохімічні показники. Деякі види 

рослин не проявляють значних змін метаболому, хоча спостерігаються значні 

коливання про/антиоксидантної рівноваги та підвищення регуляції білків 

теплового шоку. Будь-які більш точні механізми уникнення токсичної дії 

нанорозмірних частинок на разі не вивчено. Поглинання та транслокація НЧ 

оксидів металів у різних частинах рослини залежать від їх біодоступності, 

концентрації, розчинності та часу експозиції. Окрім того, ці НЧ можуть 

надходити до інших організмів, тварин та людей через харчові ланцюги, що 

може трансформувати біорізноманіття [119]. 

Такі мікроелементи, як Zn, Fe, Se і Mn, відіграють важливу роль у 

пом'якшенні Cd-стресу для рослин. Вони здатні залучатися до активації певних 

механізмів уникнення негативної дії та/або толерантності до йонів Cd у рослин 

[38]. Механізми формування стрес-толерантності включають: (1) синтез 

фітохелатинів та металотіонеїнів; (2) конкуренцію між мікроелементами та Cd 

для універсальних мембранних транспортерів; (3) полегшення окиснювального 

стресу продукцією антиоксидантних сполук; (4) відновлення структури 

хлорофілу, пошкодженого токсичністю Cd [11]. 

Такі есенціальні елементи як залізо (Fe), цинк (Zn), мідь (Cu), марганець 

(Mn), бор (B) і молібден (Mo) здатні прямо нівелювати шкідливу дію ВМ через 

створення конкурентного інгібування для йонної форми металу. А йонні форми 

цих елементів діють як кофактори в багатьох антиоксидантних ензиматичних 

системах. При дефіциті мікронутрієнтів активність АО ензимів знижується, що, 

в свою чергу, підвищує чутливість рослин до дії стресорів різної природи.  
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Завдяки окисно-відновним властивостям Fe та його здатності утворювати 

комплекси з різноманітними лігандами, цей елемент є складовою багатьох 

електронних переносників та ензимів, що відіграє важливу роль у метаболізмі 

рослин. Залізо у вільній або вільно-зв'язаній формі, як прооксидантний фактор, 

каталізує продукцію вільних радикалів в реакції Фентона. Працює як кофактор 

ключових ензимів синтезу фітогормонів і бере участь у багатьох реакціях 

передачі електронів. Зв'язок між зниженням доступності заліза в поживних 

середовищах і можливим початком окиснювального стресу стає більш 

очевидним через про/антиоксидантну роль Fe в метаболізмі клітин. Однак було 

показано, що багато ензиматичних каскадів потребують присутності заліза для 

виконання АО та скавенджерних функцій, зокрема, Fe присутній в активних 

центрах каталази і супероксиддисмутази, що беруть участь у знешкодженні 

АФК, тому рослини, що страждають від дефіциту Fe, більш сприйнятливі до 

окисного ушкодження.  

Нанорозмірні частинки металів (менше 100 нм) мають специфічний 

квантовий ефект, що здатний різко змінити фізичні, хімічні та електричні 

характеристики НЧ порівняно з більш великими частинками – йонами. 

Розвиток нанотехнологій у поєднанні з біотехнологією значно розширив 

область застосування НЧМ есенціальних елементів у різних областях 

господарства. Вплив НЧМ на рослини може бути позитивним або негативним, 

що сильно варіюється в залежності від складу НЧ-препарату, розміру частинок, 

концентрації та виду самої рослини [39, 104]. Наприклад, ZnO-НЧМ 

викликають дозозалежне інгібування проростання насіння капусти (Brassica 

oleracea var. Capitata L.), в той час як не виявляли негативного впливу на 

проростання насіння кукурудзи (Zea mays L.) [13]. (FeSO4)-НЧМ викликали 

значний позитивний вплив на видовження коренів сої [40].  

В останні роки суміші есенціальних НЧМ використовуються як важливий 

інструмент поліпшення росту та продуктивності культурних рослин при 

несприятливих умовах навколишнього середовища, включаючи сольовий стрес 

[41, 106, 124ганічні кислоти]. НЧМ залучені до захисту рослин від 
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окиснювального стресу, оскільки  здатні імітувати роль АО ензимів та 

активувати синтез осморегуляторів [42]. Вплив НЧМ на рослини стимулює АО 

систему, можливо, як адаптивну відповідь для полегшення окиснювального 

стресу [43] Фоліарна обробка Zn-, Fe- та SiO2-НЧ полегшувала шкідливий 

вплив сольового стресу на різні види рослин [13]. Торабіан зі співавт. [44] 

стверджували, що FeSO4-НЧ стимулювали накопичення біомаси рослин 

соняшнику порівняно з йонною формою за сольового стресу середовища. [13]. 

Такоє існують дані, що Fe-НЧ стабілізують комплекси тилакоїдних 

ензиматичних пігментів рослин індійської гірчиці за Cd-фіторемедіації [45]. А 

Торабіан зі співавт. у роботі вказують, що фоліарна обробка рослин соняшнику 

FeSO4-НЧ полегшує негативний вплив сольового стресу в більшій мірі ніж 

застосування заліза в йонній формі, підвищує активність ензиматичної ланки 

АО захисту та інвертаз, вмісту цукрів і зниження ПОЛ, а також покращує 

врожайність досліджуваних рослин [13]. 

Наночастинки оксидів металів, як повідомляється, впливають на ріст 

рослин у гідропонних системах. Методом атомно-силової мікроскопії було 

досліджено перетворення ZnO- та CuO-НЧ з початково ромбовидної до 

стрижнево-видовженої форми у водній фазі піщаного середовища При цьому 

виявляється більш локальний вплив кожного з металів – купрум знижував 

ризогенез, тоді як для цинку відмічено порушення росту пагонів. 

Біоаккумуляція Cu відбувається переважно як CuO і Cu (I) - сірчані комплекси, 

а Zn у вигляді Zn-фосфату. [46]. 

У роботі Жао зі співавт. повідомляється, що фоліарна обробка 

проростків огірка наночастинками Cu(OH)2 викликає зміни в рівнях мРНК 

генів, пов’язаних з детоксикацією та АО захистом (експресія деяких зростала 

до 9 разів), але НЧ мало впливають на регуляторні гени і незначно знижують 

білки теплового шоку. Проте дія йонів Cu на рослини того ж етапу розвитку, 

викликають більш потужні зміни експресії генів, що включають токсичний 

вплив на регуляторні гени і відмічається авторами у негативному впливі на 

гомеостаз в цілому саме йонної форми купруму. Автори постулюють, що 
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підвищення рівнів мРНК продуктів детоксикації та АО захисту проявляє 

адаптацію рослин до надмірного продукування АФК і може слугувати 

потенційним біомаркером стану рослин за вивчення впливу НЧМ [47]. Окрім 

того, дослідження Ланда зі співавт. [103] розкриває потужний генотоксичний 

ефект НЧ оксидів цинтку та титану, що проявлявся у порушенні та активному 

зниженні експресії 660 регулятивних генів із досліджуваних 826. 

При вирощуванні рослин пшениці у піщаних модельних системах із 

застосуванням НЧ CuO і ZnO (300 і 500 мг/кг) виявлено зниження вмісту 

вільної води та зміни механічних властивостей провідних тканин. При взаємодії 

з пробіотиком (PcO6, Pseudomonas chlororaphis O6), що посилює толерантність 

рослин пшениці до посухи відмічається позитивний ефект НЧ на утворення 

шару боплівки пробіотика на коренях та лігніфікацію склеренхіми пагона, 

збільшення NO (як метаболіту, пов'язаного з сигналізацією клітин при 

посухостійкості). Автори постулюють, що застосування окремих НЧ у строгих 

рецептурах можуть позитивно взаємодіяти з пробіотиками рослин у сприянні 

зміцення тканин рослин і їх толерантності до посухи [12, 118]. 

Унікальні фізичні, хімічні, теплові, магнітні та оптичні властивості 

антропогенних НЧ мають широкий спектр застосування, включаючи продукти 

харчування. При низькій концентрації йони заліза і міді є необхідними для 

живих організмів і досить широко поширені в ґрунтах. Однак викиди Fe-/Cu-

НЧ в навколишнє середовище внаслідок цього зростають, підвищуючи фонову 

концентрацію цих елементів, що може виступати вже фактором мінерального 

стресу. Дослідження виявляють, що Cu-НЧ зменшують розмір коренів і 

змінюють кореневу архітектуру, або порушують АО метаболізм у Zea mays L., 

Brassica campestris L. та Phaseolus vulgaris L. На рослини також впливають 

підвищення концентрації заліза. Наприклад, Перейра зі співавт. [48.] 

спостерігали зміни в довжинах коренів і пагонів, кількості бічних коренів, 

фотосинтетичних пігментів та внутрішньої концентрації СО2 у чотирьох сортів 

рису, коли концентрація Fe у середовищі зростання збільшувалася від помірної 

(4 мМ) до високої (9 мМ).  
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З іншого боку, досить невелика кількість робіт присвячена 

фітотоксичності НЧМ. Ма зі співавт. [49] показали, що Fe-НЧ при 

концентраціях вище 200 мг/л знижує ріст і біомасу рогозу (Typha latifolia) та 

гібриду тополі (Populous deltoids x Populous nigra). Також попередні 

дослідження показали, що НЧ-оксидів металів, такі як CuO, ZnO, CeO2 і TiO2, 

виявляють генотоксичні ефекти і знижують ріст, поглинання елементів 

живлення, активність АО-ензимів та активують процеси пероксидного 

окиснення ліпідів і вільних тіолів [50]. Таким чином, питання фітотоксичності 

НЧ мікроелементного складу є актуальним для сучасної фітофізіології. 

 

1.3. Адаптивна пластичність вищих рослин за впливу мінеральних 

стресорів  

Рослинам властиво чимало механізмів детоксикації як власне ВМ так і їх 

негативних наслідків. Вони можуть забезпечувати ендогенне хелатування ВМ, 

створювати бар’єр на шляху їх надходження, компартменталізацію, а також 

спрямовувати метаболом клітини на зниження їх токсичної дії та виведення з 

організму [60].  

У роботах присвячених дії ВМ (особливо кадмію) на рослини, 

розрізняють зовнішні (не пов’язані із життєдіяльністю рослини) та внутрішні 

механізми стійкості. Внутрішні зумовлюють детоксикацію кадмію, що 

надійшов у рослину, за допомогою хелатування біоактивними сполуками 

вторинного синтезу, компартментації у вакуолях, появи стійких до металів 

ізоформ ферментів. Зовнішні зумовлені властивостями середовища зростання. 

Для пояснення способів, за допомогою яких рослини перешкоджають 

надходженню металів у клітини, вчені висувають кілька гіпотез: 1) імобілізація 

у клітинній стінці; 2) виділення хелатуючих агентів; 3) формування редокс- та 

рН-бар’єру на плазматичній мембрані [44, 60, 67]  

Численні дослідження свідчать про збільшення рівня активних форм 

кисню (окиснювальний стрес), процес утворення АФК («окиснювальний вибух») 

є однією із ранніх відповідей рослини на дію стресорі та викликають 
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денатурацію білків, пошкодження нуклеїнових кислот і пероксидне окиснення 

ліпідів. Основними джерелами АФК у рослинах є хлоропласти та мітохондрії 

[26, 58]. 

Структура хлорофілів групи а, що добре пристосована до поглинання та 

трансформації сонячної енергії, слугує посередником у фотохімічних процесах 

в ході фотосинтезу. Збуджена світлом молекула хлорофілу набуває здатності 

брати участь у окисно-відновних процесах. При поглинанні кванту світла 

одним із подальших шляхів перетворення хлорофілу а є здатність набувати 

метастабільного триплетного стану, який необхідно «гасити». Збуджений 

триплетний хлорофіл легко реагує з киснем та приводить до утворення таких 

АФК як синглетний кисень (1О2) та супероксид (О2
•-). Коли кисень при 

взаємодії із триплетно-збудженим хлорофілом переходить у високо реакційний 

синглетний стан він набуває здатності викликати окиснювальний розпад 

ненасичених жирних кислот, ароматичних та інших сполук. Особливо активно 

ці процеси протікають у реакційних центрах фотосистем [49]. 

Саме тому, щоб не допустити шкідливої дії АФК, асоційовані поруч 

хлорофілів пігменти каротиноїдного пулу мають здатність гасити триплетний 

стан хлорофілу та синглетний кисень, забезпечуючи таким чином 

антиоксидантний захист фотосинтетичного апарату.  Механізм захисної дії 

заключається в тому, що енергія збудження цих високо реакційних станів 

резонансним шляхом передається на каротиноїди та безпечно розсіюється у 

вигляді тепла. Ще одна важлива функція даних пігментів, що теж 

забезпечується цим механізмом, заключається у захисті фотосинтетичного 

апарату від фотоокислення на яскравому світлі. Перемикання функцій 

каротиноїдів із акумулювання енергії світла на її розсіювання відбувається у 

віолаксантиновому (ксантофіловому) циклі, асоційованому на внутрішньому 

боці тилакоїдної мембрани, де за процесу деепоксидації віолаксантин 

переходить в антера- та зеаксантин. Здатність поглинати АФК, переходячи в 

різні енергетично-вигідні форми, робить ксантофіли незамінними 
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компонентами антиоксидантного захисту фотосинтетичного апарату рослинної 

клітини [21, 45]. 

Однією із захисних реакцій рослини на дію кадмію, вважається індукція 

синтезу хелаторних сполук (фітохелатинів та металотіонеїнів) [21]. Схожі 

властивості ендогенних біолігандів властиві також низькомолекулярним 

метаболітам, серед яких велику увагу привертають сполуки фенольної природи 

– антоціани (АЦ), які відіграють значну роль у формуванні адаптивних 

механізмів рослини до несприятливих умов середовища [35]. 

Антоціани є одними із найвідоміших представників флавоноїдних сполук 

(ФД) [12]. Оскільки наявність у їх структурі двох ароматичних циклів – 

бензольних кілець схожа до інших представників класу фенольних сполук 

(ФС), стверджують [18], що така подібність будови вказує на наявність, по-

перше, біогенетичної спорідненості рослинних флавоноїдів, по-друге, 

структурно-біохімічної подібності – вони становлять єдиний клас вторинних 

рослинних метаболітів з єдиним метаболічним походженням. Доказом цього 

твердження слугує дослідження групи американських біохіміків на чолі з Б. 

Девісом [34], яке вказує, що попередником кільця Б ФС є шикімова кислота, а 

австралійські вчені одночасно з цим довели, що попередником іншого кільця є 

оцтова кислота. У зв’язку з цим говорять про шикіматний шлях походження 

першого бензольного кільця й ацетатний шлях походження другого. 

Процес утворення рослинними клітинами ФС у деякій мірі конкурує з 

процесом синтезу протеїнових субодиниць, оскільки за шикіматним шляхом 

передбачається використання амінокислоти фенілаланіну (у ряді випадків 

тирозину) для побудови остову ФД. Однак ця конкуренція проходить без 

збитків для життєвих процесів рослин, а являє собою приклад реалізації одного 

з альтернативних шляхів нормального функціонування клітини. Тобто між 

білками та ФД існує взаємо-обернений зв'язок: якщо посилюється утворення 

молекул білку, то послаблюється біосинтез ФС, і навпаки [63]. 

Вторинні метаболіти відносять до сполук різних біохімічних класів, що є 

важливими для нормального росту і розвитку клітин. Вони постійно містяться в 
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рослині на конститутивному рівні, зустрічаючись у пасивній та активній формі. 

Пасивній формі відповідає саме конститутивний рівень, а активною називають 

синтез de novo у відповідь на дію стресового чинника. Вони не впливають на 

основні метаболічні шляхи рослинної клітини, як фотосинтез, окислення 

субстрату, поглинання та транспорт води та поживних речовин [1], проте дані 

сполуки відіграють активну роль скавенджерів АФК та АО [12] та є 

надзвичайно важливими у формуванні механізмів стрестолерантності за дії 

негативних факторів середовища. Серед сполук вторинного метаболізму 

найактивнішими АО вважаються фенольні сполуки.  

Фенольні сполуки (ФС) об'єднують різні групи біолігандів, що мають 

більше ніж одне ароматичне кільце з гідроксильними групами: фенольні 

кислоти, флавоноїди (ФД), лігніни, стильбени та дубильні речовини [51]. 

Антиоксидантна здатність фенолів підвищується зі збільшенням кількості 

гідроксильних груп та її кон'югації з бічним ланцюгом ароматичних кілець [52].  

Серед ФС флавоноїди є основним видом вторинних метаболітів-

антиоксидантів при стресовому стані [52]. ФД зустрічаються в основному в 

тканинах листків, квіток та пилку і як правило, концентруються у вакуолях 

рослин у формі глікозидів. ФД діють як вторинні скавенджери АФК та 

активізуються при втраті активності фотосинтетичної системи через високу 

енергію збудження [53]. ФД також здатні нівелювати реакцію пероксидації, 

змінюючи композицію ліпідного пакування та стабілізуючи мембрану [52]. За 

дії більшості досліджуваних стресорів, як механічне пошкодження, посуха, 

токсичність металів та дефіцит поживних речовин, виявлено відповідне 

зростання концентрації ФД.  

Антоціани (АЦ), похідні ФД, концентруються у вакуолях і володіють 

антиоксидантною здатністю, але розташування не дозволяє їм безпосередньо 

контактувати із сайтами генерації АФК. 

До низькомолекулярних АО також належить ряд інших неензиматичних 

біолігандів. Аскорбінова кислота (аскорбат) виступає потужним 

водорозчинним АО, що виявляється в усіх органелах рослинної клітини, 
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включаючи клітинну стінку, та бере активну участь у процесах роста та 

розвитку рослини, особливо за умов стресу [52]. Аскорбат також виконує роль 

кофактора ензимів класу гідролаз та входить до неензиматичної ланки захисту 

рослини, забезпечуючи уникнення та мінімізацію шкідливого впливу АФК. 

Виступає скавенджером для таких АФК як синглетний кисень, супероксид- та 

гідроксид-радикал, побічно розщеплює пероксид водню, внаслідок активності 

аскорбат-пероксидази. 

α-токоферол є ліпофільним АО, що присутній у пластидах та мембранах. 

Виступає найважливішим компонентом біомембрани, що забезпечує активний 

АО захист фотосинтетичного апарату від шкідливої дії надлишку кисню.  

Глутатіон – виступає універсальним низькомолекулярним АО, що 

представлений в цитозолі, ендоплазматичному ретикулюмі, мітохондріях, 

пероксисомах, вакуолях і апопласті. [56] і вважається надважливим ендогенним 

АО, який активно задіяний у нейтралізаціі супероксид-, гідроксид-радикалу, 

перекису водню та запобігає окислення більшості функціональних біомолекул 

[57].Терпеноїди представляють широкий клас вторинних метаболітів, що 

містять понад 400000 різних сполук [52], класифіковані від лінійних до 

поліциклічних. Органічні сполуки, похідні ізопрену, що також володіють АО 

властивостями у рослинах [1, 52] та класифікуються як монотерпени, 

дитерпени, тритерпени і тетратерпени. Тетратерпени володіють сильною 

антиоксидантною активністю як у дослідженнях in vivo, так і in vitro [58]. 

Каротиноїди є ліпідорозчинними молекулами, а бета-каротин є основним 

попередником вітаміну А. Каротиноїди присутні в фотосинтетичних організмах 

як світлозбиральний пігмент, розширюючи діапазон фотосинтетично-активної 

радіації. До функцій каротиноїдів відносять АО-захист фотосинтетичного 

апарату, вони здатні приймати на себе високоактивний синглетний кисень та 

супероксидний аніон, захищаючи від окислення функціональні молекули [59]. 

Фенілаланін аміак-ліаза (ФАЛ) каталізує реакцію оберненого 

дезамінування  амінокислоти L-фенілаланіну (L-Фен) до транс-коричної 

кислоти та аміаку [43], який у подальшому зв’язується у ході реакцій асиміляції 
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амонію. Вона фактично є основним регулятором шикіматного шляху синтезу 

ФС, оскільки здатна «перемикати» використання L-Фен з протеїнового синтезу 

на флавоноїдний [18]. На сьогодні ФАЛ (L-Phenylalanine Ammonia Lyase EC 

4.3.1.24) є одним із найбільш досліджуваних ферментів вторинного 

метаболізму рослин. Вона являє собою тетрамер з 4 субодиниць (716 

амінокислотних залишків) масою 77 - 83 кДа. Оптимум рН для ФАЛ зазвичай 

знаходиться в діапазоні від 8,2 до 9,0, а температурний – від 35 до 55°С, в 

залежності від джерела отримання ферменту [54]. Дія ензиму інгібується 

утвореною транс-коричною кислотою, а також аналогом фенілаланіну – 

аміноксифенілпропіоновою кислотою (–О–NH2-зв'язок). Утворена корична 

кислота не є фенольною сполукою, оскільки у циклічній частині молекули не 

містить групи –ОН, обов’язкової для всіх фенолів. Але ця речовина дає початок 

цілому ряду фенольних сполук – оксикоричних кислот: паракумарової, кавової, 

синапової, ферулової. Ці кислоти набагато активніші, тому їх накопичення у 

деякій мірі є небезпечним для організму. Вони є безпосередніми 

попередниками флавоноїдів [55, 54].  

Включення коричних кислот до складу фенілпропаноїдів – це не лише 

спосіб їх нейтралізації, але і загально біологічний механізм, що забезпечує 

повернення продуктів розпаду протеїнових речовин в загальний колообіг 

речовин рослинного організму. 

Таким чином, цілий ряд механізмів підвищення толерантності рослини до 

умов забруднення важкими металами направлений на усунення надлишкової 

кількості металу із цитоплазми і, тим самим, на попередження його токсичних 

ефектів. Єдиного механізму, що забезпечував би адаптацію рослини до важких 

металів не існує. Підвищення стійкості рослин до конкретного ВМ 

забезпечується використанням декількох різноманітних стратегій [47]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ, УМОВИ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Зелені полівітамінні культури салату родини Айстрових (Asteraceae) у 

природі представлено різноманіттям більше 1500 родів, які включають понад 

20 тис. видів. На світовому ринку культивується 53 види, з них в Україні – 19. 

Одним із найбільш поширених представників салатних культур як у світі так і 

на території України вважається салат посівний (Lactuca sativa L.) [60]. 

Специфічні смакові якості, різноманіття форм листкової пластинки та гами 

відтінків салату посівного забезпечують популярність даної рослини серед 

споживачів. 

Листові овочі вважають акумуляторами йонів важких металів, зокрема 

кадмію [16]. Вони швидко дають приріст біомаси, а отже ранню товарну 

продукцію (кілька врожаїв на рік) та є полівітамінними культурами щоденного 

харчування людини. Оскільки, за літературними даними відомо [61], що 

сполуки фенольної природи, в особливості антоціани, володіють 

антиоксидантними та метало-хелаторними властивостями, то матеріалом 

дослідження було обрано рослини салату посівного двох ранньостиглих 

сортів, відмінних за вмістом антоціанів: Лоло зелений або Біонда (зеленого 

кольору) та Лоло Росса (червоного забарвлення). 

 

2.1. Біологічна характеристика матеріалу досліджень 

Згідно загальноприйнятого класифікатору експертизи сортів салату [62] 

найбільш вживаний вид L. sativa, представлено шістьма різновидами 

господарчо-споживчого значення: «грас» (латинський салат), ромен, 

хрумкоголовчастий, маслянистоголовчастий, зрізний (листковий) та стебловий 

салат. Обрані для дослідження сорти Лоло зелений та Лоло Росса відносяться 

до різновиду листкового салату (салат прискореного зрізу або зрізний).  

Ботанічна характеристика виду: 

Відділ – Покритонасінні або квіткові (Magnoliophyta)  
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Клас – Магноліопсиди, або дводольні (Magnoliopsida) 

Порядок – Айстроцвіті (Asterales) 

Родина – Айстрові (Asteraceae)  

Рід – Латук або салат (Lactuca) 

Вид – Латук (салат) посівний (Lactuca sativa L.)  

Різновид – листковий салат (Lactuca sativa var. secalina (Alef.) Juckenack 

синонім var. crispa L. синонім var. acephala Alef. [63, 62]) 

 

Походження виду за різними джерелами імовірно європейське: 

безпосередньо або внаслідок гібридизації з Lactuca serriola L. (латук 

компасний) [64]. За різними джерелами, свою назву отримав через присутність 

у молочному соці специфічного алкалоїду – лактуцину, здавна відомого 

заспокоюючими властивостями [60].  

Однорічна, рідко дворічна рослина. Коренева система стрижневого типу з 

потовщенням у верхній частині, має велику кількість бічних розгалужень, 

розташованих близько від поверхні ґрунту. Власне стебло часто редуковане і 

утворює розетку, а квіткові пагони сильно розгалужені, висотою до 60 см. 

Нижні листки крупні, округлої та обернено-яйцевидної, еліптичної або 

віялоподібної форми з хвилястим краєм, переходять у широкий черешок і часто 

займають майже горизонтальне положення. Середні та верхні часто займають 

сидяче положення. Пластинка листка часто пухирчаста, зморшкувата чи майже 

гладенька різних відтінків зеленого кольору, іноді з червоно-бурою 

пігментацією. На місцях зрізу виступає молоко-подібний сік. Щитовидно-

волотисте суцвіття складається з невеликих кошиків з великою кількістю 

двостатевих квіток жовтого кольору. Квітка містить 5 зрощених тичинок, 

приймочка одно- або дволопатева, зав’язь одна нижня. Самозапильні, рідше 

факультативнозапильні. Плоди – сім’янки білого, коричневого чи темно-сірого 

кольору, дрібні (близько 1000 штук в 1г), довгасті, вузько-яйцевидної форми. 

Вирощується повсюдно як овоч, іноді вид дичавіє. [65]. 
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Культурні сорти Lactuca sativa – однорічники. Успішно культивуються як 

у ґрунтах відкритого так і закритого (теплиці, парники) типу у більшості країн 

світу. Споживчо-цінні вегетативні органи збагачені провітаміном А, солями Ca, 

Mg, P, K та I, містять вітаміни В1, В2, В6, С, Е, К та РР, специфічну гіркоту 

лактуцин та органічні кислоти. Квітучі рослини застосовують у гомеопатії як 

антидіабетичний, загоюючий, заспокійливий засіб, що також покращує 

травлення, має легкі проносні й сечогінні властивості.  

Різновид листкових салатів відноситься до достатньо гетерогенної групи 

не головчастих салатів, характерними ознаками яких вважають формування 

розетки з вільними листками, переважно хвилястість листкового краю з чітко 

вираженою центральною жилкою і частково віялоподібне жилкування листків 

(сортотип Lollo) [63].  

Лоло зелений або Біонда (надалі в тексті – Лоло, рис. 2.1, А). 

Ранньостиглий холодостійкий листовий сорт салату (вегетаційний період від 

висіву до технічного збору – 40-50 днів), призначений для вирощування у 

відкритому та закритому ґрунті (з посадкою безпосередньо в ґрунт, або через 

розсаду) з весни до пізньої осені. Формує компактну напівпрямостоячу розетку 

кулястої форми до 30 см в діаметрі, висотою до 30 см та масою до 250 г. 

Листкові пластинки світло-зеленого забарвлення, з хвилястим краєм, соковиті, 

хрумкі. Стійкий до стрілкування та хвороб, чутливий до затінення. 

Лоло Росса (рис. 2.1, Б). Ранньостиглий холодостійкий листовий сорт 

салату (вегетаційний період від висіву до технічного збору — 40-60 днів), 

придатний до цілорічного вирощування у відкритому та закритому ґрунті. 

Формує компактну розетку кулястої форми до 30 см в діаметрі, масою 250-300 

г. Листкові пластинки зелені (у основі) з рожево-червоними (до темно-

червоного відтінку) та дуже хвилястими краями, соковиті, хрумкі. Кращі 

урожаї дає на достатньо зволожених ґрунтах. Відносно стійкий до стрілкування 

та хвороб, чутливий до затінення. [63] 
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Рис. 2.1. Загальний вигляд вирощених на поживному середовищі рослин 

L. sativa використаних сортів Лоло (А) та Лоло Росса (Б)  

 

Згідно класифікатору [62] сорт Лоло Росса визнано еталонним серед ряду 

ознак: габітус (листковий), діаметр рослини (малий), листок за товщиною 

(товстий), за формою (трикутний), за відтінком зеленого забарвлення зовнішніх 

листків (червонуватий), за інтенсивністю забарвлення зовнішніх листків 

(сильна), за поширенням антоціанового забарвлення (суцільне), за типом 

поширення антоціанового забарвлення (плямами), за пухирчастістю (дуже 

сильна), за розміром листкових пухирців (малі), листкова пластинка за 

хвилястістю краю листкової пластинки (дуже сильна), за глибиною розсіченості 

краю верхівки (помірна), за ступенем розсіченості краю верхівки (сильна), за 

жилкуванням (віялоподібна).  

Сорт Лоло визнано еталонним за ознаками: габітус (листковий), діаметр 

рослини (малий), відсутність антоціанового забарвлення листкової пластинки 

та хвилястість краю (сильна). Обидва сорти визнано придатними для створення 

нових сортів вітчизняної селекції [66]. 

Сукупність нутрицевтичних характеристик листкового салату Lactuca 

sativa var. secalina L. (цінний та збалансований біохімічний склад, велика 

кількість клітковини та ароматично-смакові показники свіжої продукції) 

А Б 
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визначають високу дієтичну та господарсько-споживчу цінність даного 

матеріалу досліджень.  

 

2.2. Схеми лабораторних досліджень та методика вирощування 

рослинного матеріалу 

Модельні дослідження проводилися на базі Науково-дослідної 

лабораторії «Фізіологічних основ продуктивності рослин» впродовж 2015 – 

2018 рр. Початкові етапи експерименту включали дослідження впливу йонів 

кадмію на проростки та вегетативно-стиглі рослини сорту Лоло та Лоло Росса; 

в подальшому експеримент включав дослідження впливу додаткового 

навантаження НЧ есенціальних металів-мікроелементів (Cu, Fe, Mn, Zn). Схема 

лабораторних досліджень представлено на узагальнюючій схемі 2.1. 

Відповідно до схеми досліджень та модельної системи І насіння салату 

посівного сортів Лоло та Лоло Росса пророщували у чашках Петрі на 

змоченому дистилятом фільтрувальному папері в умовах відсутності 

освітлення та фіксованої температури (~20˚С). Триденні проростки 

пересаджували в спеціально обладнані пластикові кювети з дистилятом 

ємністю 0,9 л. У дослідних варіантах на десятий день від початку пророщення 

дистилят заміняли розчином сульфату кадмію концентрацією 0,1 мМ. Рослини, 

вирощені на дистиляті, використовувались як контрольні. 

 

 

Рис. 2.2. Зовнішній вигляд використаної установки для вирощування 

рослин салату методом водної культури 
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Узагальнююча схема 2.1. Схема моделювання експериментального 

дослідження  

 

Проаналізувавши наявні сучасні методи вирощування рослин закритого 

ґрунту для відтворення модельної системи ІІ було використано методи 

гідропоніки та водної культури (рис. 2.2). Для цього було створено установку з 

постійною циркуляцією повітря та поживного середовища, куди проростки 

поміщали для нарощування вегетативної маси. У якості поживного середовища 

використано розчин Хогленда (Ca(NO3)2, KH2PO4, MgSO4, KNO3). Насіння 
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пророщували за допомогою барботувального методу (насичення киснем 

повітря у водному середовищі) впродовж доби, що дозволило підвищити 

схожість та прискорити появу сходів. Добові проростки пересаджували у 

пробки для сіянців з мінеральної вати, попередньо насичені поживним 

розчином (50% середовище Хогленда), та витримували впродовж тижня за 

контрольованих умов (22-25˚С, фотоперіод 14 год, щільність квантів світлового 

потоку – близько 200 мкМоль⋅м-2⋅с-1) у прозорих пластикових резервуарах з 

отворами для надходження повітря. Пробки з проростками, додатково укріплені 

керамзитом, поміщали у хімічно-нейтральні кювети з постійною аерацією 

середовища, де рослини вирощували впродовж місяця до набуття ними 

вегетативної стиглості [67], після чого у поживне середовище дослідних кювет 

додавали розчин 0,1 мМ CdSO4. Рослини, вирощені в попередніх умовах 

системи, використовували у якості контролю. 

 

Таблиця 2.1 

Характеристики колоїдних розчинів наночастинок есенціальних металів 

[68, 69] 

Метал 

Концентрація НЧ у 

маточному 

розчині, мг/л 

Середній діаметр НЧ, 

нм 
Фазова композиція 

Cu 200 100-150 Cu, CuO, Cu2O 

Fe 300 20-30 Fe, Fe2O3,Fe3O4 

Mn 150 20-30 Mn, Mn3O4,Mn2O7 

Zn 150 30-50 Zn, ZnO 

 

В подальшому, методика повторюється, але із застосуванням 

передпосівної обробки НЧ есенціальних металів за допомогою барботувального 

методу, де дистилят замінювали на водний розчин суміші НЧМ (Cu, Fe, Mn, 

Zn). Для обробки використали препарати неіоногенних колоїдних розчинів НЧ, 

надані кафедрою технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства 
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Національного університету біоресурсів та природокористування України. 

Розчини отримані перспективним методом диспергування гранул відповідних 

металів імпульсами електричного струму з амплітудою 100-2000 А у водному 

середовищі з утворенням колоїдів [68]. Спеціально розроблене джерело 

імпульсного живлення використано для ініціювання розряду між гранулами 

(мідь, срібло, залізо, алюміній, цинк, графіт тощо), зануреними у деіонізовану 

воду. Поєднання інтенсивних теплового та силового впливів на матеріал 

протягом ультракоротких інтервалів часу в такому розряді дає можливість 

отримати наночастинки з нерівноважною структурою, підвищеним рівнем 

вільної енергії та розмірами 20-100 нм (табл. 2.1). НЧ, одержувані за цією 

технологією, вкриті наногідратною оболонкою, що здатна до легкого 

заміщення оболонок біосумісних органічних молекул [70]. Загальна маточна 

концентрація суміші НЧ-(Cu, Fe, Mn, Zn) складала 200 мг/л H2O; у роботі 

використовували розчин, розведений у сто раз.  

Отже, досліджувані варіанти останньої модельної схеми:  

1 – контроль, 2 – вплив 0,1  мМ Cd2+, 3 – передпосівна обробка сумішшю 

наночастинок металів-мікроелементів (Cu, Fe, Mn, Zn); 4 – вплив 0,1 мМ Cd2+ 

на рослини з передпосівною обробкою композиційною сумішшю (Cu, Fe, Mn, 

Zn)-НЧ. 

 

2.3. Методи досліджень 

2.3.1. Визначення загального вмісту та розподілу йонів кадмію 

Для проведення кількісного аналізу вмісту кадмію в тканинах коренів та 

листків дослідний матеріал попередньо висушували до досягнення сталої маси  

сухожаровій шафі за температури 105°С. Подрібнений сухий матеріал  

озолювали з азотною кислотою за методикою пробопідготовки у Multiwave 

3000 Anton Paar (Австрія). Вміст кадмію в тканинах дослідних зразків салату 

визначали за допомогою методу ICP-спектрометрії на емісійному 

спектрофотометрі ICAP6300 Duo MEC (США).  

Фактор транслокації (ФТ) обчислювали за формулою: 
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ФТ =  
концентрація кадмію в листках (мкг г сух.реч.)⁄

концентрація кадмію в коренях (мкг г⁄  сух.реч.)
 [31, 4]. 

  

2.3.2. Методи визначення морфофізіологічних показників: 

Фітометричні параметри: довжину підземної і надземної частин, 

приріст бічних коренів визначали стандартними методами [71].  

Масову частку сухої речовини визначали ваговим методом [72]. Було 

використано висушені до постійної маси алюмінієві бюкси та рослинний 

матеріал, відібраний за варіантами. Наважку (близько 1 г) висушували при 

105˚С у сушильній шафі протягом 5 год, охолоджували в ексикаторі та 

зважували на аналітичних вагах. 

Для визнаяення рівня стійкості 10-добових проростків салату за умов 

присутності йонів кадмію в середовищі використовували тест Вілкінса [73]. 

Індекс толерантності (ІТ) розрахували у відсотках як відношення середньої 

довжини коренів рослин за впливу йонів кадмію до середньої довжини коренів 

контрольних рослин (система №1), а також за зміною параметру абсолютного 

росту рослини – масової частки сухої речовини за формулою: 

ІТ = (Показник середньої довжини кореня (маси сухої речовини) за дії 

досліджуваного фактору / Показник середньої довжини кореня (маси сухої 

речовини) контрольного зразку) * 100% [69, 74-76].  

Також для визначення окремого впливу йонів кадмію та суміші 

наночастинок есенціальних металів на проростки досліджуваних рослин у 

використано показник рівня ріст-інгібування (РІ), який розраховано за 

формулою: 

РІ (%)корені = (Показник довжини коренів контролю – показник довжини 

коренів за дії певного фактору) / Показник довжини коренів контролю * 100%  

РІ (%)надземна частина = (Показник довжини пагона контролю – показник 

довжини пагона за дії певного фактору) / Показник довжини пагона контролю * 

100% [74]. 

Кількісний аналіз вмісту та співвідношення окремих груп 

фотосинтетичних пігментів проводили спектрофотометрично при 665 нм 
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(хлорофіл а), 649 нм (хлорофіл b) та 470 нм (каротиноїди) з використанням 

формул за Вінтерманс де Мотс для 96% спирту [72]. Тут і в подальших 

спектрофотометричних дослідженнях використовували спектрофотометр UV-

1800 Shimadzu (Японія). 

Водний статус рослин оцінювали за показниками водного дефіциту та 

відносної тургесцентності листків, а також вмісту вільної води. Залишковий 

водний дефіцит (ВД) – за кількістю води, якої не вистачає до повного 

насичення нею тканин; відносну тургесцентність (ВТ) – за фактичним вмістом 

води у відсотках від кількості води, що забезпечує повний тургор. Вміст вільної 

води та концентрації клітинного соку (осмотичного потенціалу) визначали 

рефрактометричним методом [72].  

Стоматографічні параметри епідерми справжніх листків (адаксіальна та 

абаксіальна поверхні) досліджували методом відбитків із застосуванням 

світлових мікроскопів: Ломо (Росія), Bresser Biolux LCD.  

 

2.3.3. Методи визначення параметрів окислювального гомеостазу: 

В якості маркерів окислювального гомеостазу було обрано інтенсивність 

генерації продуктів перекисного окиснення ліпідів – гідропероксидів ліпідів та 

тіобарбітурат-активних (ТБК) продуктів. В якості показників антиоксидантного 

статусу рослинного організму – активність бензидин- та гваякол-пероксидази. 

Для визначення зазначених параметрів використовували тканини листків. 

Інтенсивність накопичення гідропероксидів ліпідів вимірювали 

спектрофотометрично при =530 нм, що базується на взаємодії рослинного 

матеріалу із сульфосаліциловою кислотою в середовищі 1% розчину солі Мора 

((NH4)2Fe(SO4)2·6H2O в 0,5М H2SO4) з утворенням забарвленого продукту [77, 

78]. Вміст пероксидів визначали за калібрувальною кривою з використанням 

розчинів з відомою концентрацією Н2О2 (для визначення концентрації перекису 

водню використовували перманганатометричне титрування). 

Інтенсивність ПОЛ оцінювали за накопиченням ТБК-активних 

продуктів, що утворюються в кольоровій реакції з тіобарбітуровою кислотою та 
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мають пік поглинання при =533 нм (розрахунок вмісту проводили з 

урахуванням коефіцієнту молярної екстинкції малонового диальдегіду 

(155  мМ - 1 * см – 1 ), МДА) [79, 80]. 

Для визначення загальної активності пулу неспецифічних розчинних 

пероксидаз (КФ 1.11.1.7, бензидин-пероксидаза, БПО) використовували метод 

Бояркіна [81, 82], який базується на швидкісній реакції окиснення бензидину з 

утворенням продукту синього кольору в присутності пероксиду водню та 

пероксидази. Оптичну густину дослідного зразка вимірювали при =590 нм 

впродовж 2 хв. Активність ензиму виражали в умовних одиницях на 1 г 

протеїну.  

Активність гваякол-перксидази (ГПО) визначали спектрофотометрично 

за методом Діас та Коста [83] при =470 нм впродовж 1 хв. Розрахунок 

активності проводили з урахуванням коефіцієнту молярної екстинкції продукту 

реакції – тетрагваяколу (26,6 мМ-1). 

Визначення вмісту водорозчинного протеїну проводили за методом 

Бредфорд [84]; в якості стандарту використовували бичачий сироватковий 

альбумін.  

 

2.3.4. Методи визначення показників фенольного метаболізму: 

Аналіз загального вмісту антоціанів проводили спектрофотометрично за 

модифікованим методом Беггса та Веллмана [85] при =525 нм. Для 

розрахунків використовували молярний коефіцієнт поглинання та молекулярну 

масу ціанідин-3-глюкозиду [86]. Результат виражали у мг ціанідин-еквівалентів 

на грам сухої речовини [87]. 

Для визначення вмісту загальної суми фенольних сполук та флавоноїдів 

наважку попередньо висушеного при 60 ˚С рослинного матеріалу масою 25 мг 

розтирали у порцеляновій ступці з 25 мг скляного піску. Екстракцію проводили 

в 1,8 мл абсолютного метанолу впродовж доби.  

Вміст фенольних сполук визначали спектрофотометрично при =765 нм з 

використанням реактиву Фоліна-Чокальтеу. В якості стандарту для побудови 
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калібрувального графіку використовували галову кислоту, як базову феніл-

карбонову сполуку в синтезі фенольних дериватів. Результат виражали у 

міліграмах еквівалентів галової кислоти на грам сухої речовини [85, 88].  

Для аналізу вмісту флавоноїдів використовували модифіковану 

методику Петрі [85, 89] на основі реакції фенольних сполук із азотнокислим 

цирконілом. З попередньо отриманого екстракту відбирали по 50 мкл для 

проведення диференційної спектрофотометрії з використанням 0,2% водного 

розчину азотнокислого цирконілу (ZrO(NO3)2⋅2H2O). Реакційну суміш 

витримували у пробірках за кімнатної температури впродовж 15 хв. Оптичну 

густину вимірювали за довжини хвилі =397,6 нм. Отриманий результат 

виражали у міліграмах кверцитин-еквівалентів на грам сухої речовини [90]. 

Активність фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ, КФ 4.3.1.24) визначали за 

методом Цукера у модифікації [85, 91]. Для цього наважку рослинного 

матеріалу (0,4 г) гомогенізували в 5 мл 25 мМ боратного буферу (рН 8,8) в 

присутності 23 мкл меркаптоетанолу. Гомогенат центрифугували 20 хв при 

8000 g. Для подальшого дослідження використовували отриманий супернатант. 

Реакційну суміш (супернатант, буфер, L-фенілаланін) інкубували при 37°С 

протягом 30 хв. Реакцію зупиняли додаючи 15% ТХО. Концентрування 

продукту реакції проводили додаванням 4 мл бутилацетату. 

Спектрофотометричне вимірювання проводили при =274 нм, оптичний 

контроль – бутилацетат. Результати виражали у мкмоль транс-коричної кислоти 

за хвилину на 1 г протеїну. 

 

2.3.5. Статистична обробка даних 

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).   
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РОЗДІЛ 3 

Рання адаптивна відповідь проростків салату відмінних фенотипів за 

дії йонів кадмію  

 

3.1 Вплив йонів кадмію на ростові параметри салату сортів Лоло та 

Лоло Росса  

Забруднення грунтів кадмієм породжує велику екологічну проблему 

завдяки високій мобільності даного металу та токсичності на всіх ланках 

харчових ланцюгів [29]. Кадмій як представник металів першого класу 

токсичності здатний проявляти високу фітотоксичність навіть при наднизькій 

концентрації в грунті. Візуально вплив кадмію на рослину здатний проявлятися 

в значному хлорозі надземної частини рослини [16], некрозі листків [92], 

побурінні коренів [93, 29], зниженні продуктивності та прискоренні загибелі. 

Висока конкурентна спроможність даного ВМ призводить до дефіциту 

есенціальних елементів, що виражається у порушенні практично всіх фізіолого-

біохімічних процесів рослинних клітин, таких як дихання, фотосинтез, 

асиміляція азоту та активність ензимів [29].  

Деякі вчені[16, 94] вважають, що рослини салату можуть виконувати роль 

акумуляторів кадмію, що, з огляду на високу харчову цінність продукції, 

становить актуальну споживчу проблему.  

Ріст є інтегральним показником фізіологічного стану рослин, а отже і 

основним візуальним параметром прояву фітотоксичності ВМ. Як головний 

сайт поглинання і транспортування води та мінералів, корені відіграють 

виключно важливу роль у рості та розвитку рослинного організму, тому за 

підвищеного фону ВМ у середовищі живлення саме корінь виявляє властивості 

лімітуючого фактору розвитку та продуктивності оремої рослини [28]. Згідно 

експерименту, після першої доби впливу Cd2+ на 10-денні проростки 

спостерігали (рис. 3.1, А, Б): 

- у дослідних рослин сорту Лоло – зростання кількості бічних коренів, 

зміну забарвлення коренів з набуттям мутно-зеленого відтінку, почорніння 
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апексів більшості бічних коренів, появу плям темного кольору на гіпокотилях, 

незначне ослизнення коренів; 

- у дослідних рослин сорту Лоло Росса – зростання кількості бічних 

коренів, локальну зміну забарвлення сім’ядольних листків з набуттям 

жовтувато-рожевого відтінку, почорніння кореневих апексів (рис. 3.1, Б), прояв 

плям рожевого кольору на гіпокотилі та в основі першого справжнього листка, 

незначне ослизнення коренів. 

Відомо, що надходячи у рослину із середовищем живлення, кадмій 

здатний накопичуватись у клітинних стінках, таким чином блокуючи ріст 

шляхом розтягнення [96]. Тому при експозиції рослин салату в розчині кадмію 

спостерігалося поступове гальмування росту як підземної, так і надземної 

частин.  

 

Рис. 3.1. Зовнішній вигляд коренів L. sativa контрольних (А) та дослідних 

(за впливу йонів кадмію, Б) рослин (прояв ідентичний для обох сортів) 

 

Пектати виділюваного слизу здатні затримувати йони кадмію на шляху їх 

надходження до клітинної стінки, що пояснює процес інтенсивного ослизнення 

коренів впродовж експозиції у обох сортів салату внаслідок витримки рослин у 

розчині кадмію [21].  

Наприкінці експозиції в розчині 0,1мМ йонів кадмію у досліджуваних 

рослин обох сортів салату відмічено: зміну забарвлення гіпокотилів та коренів з 

набуттям коричневого відтінку, значне зменшення кількості бічних коренів, 

почорніння верхівок перших справжніх листків, втрату тургорного стану; 

А Б 
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загальний стан відмічено як критичний. Спострежувана нами реакція зміни 

забарвлення коренів є досить відомим явищем. Так, зокрема Феденко та Шемет 

[95], при дослідженні впливу на рослини кукурудзи йонів свинцю, нікелю та 

кадмію теж зафіксували побуріння ризодермальних ділянок. Автори 

наголошують, що розвиток даної стрес-індукованої пігментації є прямо 

пропорційною ступеню фітотоксичності обраних ВМ.  

 

Таблиця 3.1 

Вплив йонів кадмію на ростові показники проростків салату сортів Лоло 

та Лоло Росса 

Варіант 
Довжина 

коренів (см) 
РІкорені (%) 

Довжина 

надземної 

частини (см) 

РІнадземна частина 

(%) 

Лоло (К) 8,94±0,47 0 1,84±0,03 0 

Лоло (Cd2+) 7,44±1,06 17,1 1,66±0,08 8,32 

Лоло Росса 

(К) 
7,2±0,86 0 1,35±0,11 0 

Лоло Росса 

(Cd2+) 
5,73±0,53 16,61 1,13±0,11 12,37 

де К – контроль, Cd2+– вплив кадмію в концентрації 0,1 мМ; М±SEM, n=8 

 

Показник ріст-інгібування (РІ, табл. 3.1) вказує на відсоток пригнічення 

ростових параметрів рослин за дії досліджуваного чинника [74]. 

Проаналізувавши одержані дані, нами було виявлено, що вплив йонів кадмію 

призводить до значного зниження ростових параметрів у рослин обох сортів 

салату, що на ранніх етапах онтогенезу більш яскраво проявляється у 

проростків червоного Лоло Росса (16,6% інгібування росту підземної частини 

та 12,4% надземної частини) порівняно із зеленим Лоло (17,1% та 8,3% 

відповідно). 
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Коренева система рослини першою вступає у взаємодію з численними 

речовинами, що знаходяться в навколишньому середовищі – воді чи ґрунті, а 

отже фітотоксичність досліджуваного фактору можливо відзначити за 

параметром росту, вираженому показником ІТ [69, 74]. Обрахунки індексів 

толерантності (ІТ) на основі параметру зміни довжини кореня вказують на 

основний напрямок дії Cd2+ – зниження росту для обох досліджуваних сортів 

салату . Загалом відмічено зниження показника ІТ для підземної частини, проте 

максимум інгібування довжини коренів зеленого сорту спостерігали вже на 

першу добу експозиції з подальшим виходом на плато , у той час як у 

антоціанового сорту салату виявлено нижчі значення ІТ впродовж експозиції з 

максимумом інгібування на другу добу впливу металу (рис. 3.2).  

 

 

Рис. 3.2. Показники ІТ для підземної частини салату сортів Лоло та Лоло 

Росса за впливу йонів Cd2+ у концентрації 0,1мМ 

 

Оскільки корені є першим бар’єром на шляху надходження важких 

металів у рослину, то накопичення йонів кадмію призводить до їх поступового 

атрофування [97]. 

На клітинному рівні підвищення концентрації йонів кадмію в середовищі 

призводить до хромосомних аберацій та порушення клітинного циклу та 

поділу, а також посилення виробництва АФК, що в свою чергу, здатні 

посилювати негативний вплив металу на клітинний поділ [7, 98]. Згідно 

літературних даних [99], вплив Cd2+ на рослинну клітину під час метафази 
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клітинного циклу спричиняє порушення формування фрагмопласту, а отже і 

цитокінезу, що як наслідок проявляється в інгібуванні росту коренів. Проте, 

надходження металу в клітину під час G1-періоду здатне призвести до 

короткочасної стимуляції ростових процесів, що можливо апелює до 

горметичного ефекту деяких ВМ, про який повідомляється в літературі [7, 100]. 

 

 

Рис. 3.3 Показники ІТ для надземної частини салату сортів Лоло та Лоло 

Росса за дії йонів Cd2+ у концентрації 0,1мМ 

 

Так, при зростанні тривалості експозиції дослідних рослин в розчині 

0,1мМ кадмію нами також відмічено значне інгібування росту надземної 

частини дослідних зразків салату (рис. 3.3). 

Такі показники ІТ, що грунтуються на зміні морфометричних параметрів, 

показують інтегральний прояв впливу живильного середовища на рослину, що 

візуально можна оцінити за параметром росту досліджуваних рослин (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Загальний вигляд дослідних рослин сорту Лоло (А, В) та Лоло 

Росса (Б, Г) на четверту добу експозиції; візуальне порівняння контрольних 

(зліва) та дослідних (справа) рослин 

 

Поступове надходження металу до надземних органів із ксилемним 

потоком та їх зв’язування з біоактивними лігандами спричинює зростання 

вмісту АФК та продуктів ПОЛ в клітині [7], що також призводить до зниження 

ростових процесів. Згідно розрахованих ІТ у обох сортів салату спостерігали 

зниження росту надземної частини впродовж експозиції (максимально на 

першу добу експозиції).  

При розрахунку показників РІ та ІТ помітно, щодля обох сортів салату 

характерним було зниження ростових параметрів як для підземної так і для 

надземної частини впродовж експозиції, що свідчить про токсичний вплив 

кадмію на приріст біомаси проростків. Проте зелений сорт Лоло проявив дещо 

вищу стабільність впродовж експозиції порівняно із червоним сортом. 

 

3.2 Вміст антоціанів у рослинах салату відмінних за проявом 

антоціанового забарвлення сортів за впливу йонів кадмію  

Порушення про/антиоксидантної рівноваги клітинного гомеостазу є 

одним із первинних проявів неспецифічної реакції рослин на дію стресових 

чинників. Накопичення вільних радикалів та АФК в результаті ПОЛ мембран та 

ліпідних біолігандів за токсичного впливу кадмію виконує сигнальну функцію 

при посиленні синтезу низькомолекулярних антиоксидантної столук, які є 

основою формування неензиматичного комплексу антиоксидантного захисту 

В Г 
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рослинної клітини [7, 61]. Для мінімізації Cd-індукованого формування АФК 

рослини залучали різні стратегії та механізми, включаючи детоксифікацію 

внаслідок хелатування органічних молекул та вакуолярну акумуляцію металу 

[7]. 

 

 

Рис. 3.5. Вміст антоціанових пігментів у коренях дослідних рослин салату 

сортів Лоло та Лоло Росса на ранніх етапах онтогенезу за дії йонів Cd2+ у 

концентрації 0,1мМ; М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, ** - p 

≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло Росса 

 

Для дослідних рослин обох сортів нами відмічено зниження вмісту АЦ 

пігментів у коренях впродовж експозиції (рис. 3.5), що можливо пов’язано з 

участю останніх у хелатуванні надлишкових доз металу. Проте, більш 

інтенсивно даний ефект проявився у рослин сорту Лоло Росса (з максимумом 

48% на третю добу впливу).  

Поруч з цим, для надземної частини (пагонів) зафіксовано протилежну 

ситуацію –підвищення вмісту антоціанових пігментів дослідних рослин салату 

обох сортів спостерігали вже на першій добі експозиції – на 89% для зеленого 

Лоло та вдвічі від контролю для червоного Лоло Росса (рис. 3.6). 

Максимум вмісту АЦ пігментів для дослідних рослин зеленого сорту 

відзначено на другу добу впливу йонів кадмію (↑ у 2,4 рази від контролю), для 

червоного сорту – на першу добу експозиції. Внаслідок тотального негативного 

впливу металу на біосинтетичні ланки вторинних метаболітів спостерігається 
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поступове зниження вмісту АЦ у надземній частині проростків обох сортів до 

четвертої доби експозиції. Оскільки проростки не отримували додаткового 

мінерального підживлення, ми спостерігали яскравий прояв системної відповіді 

вже на перших добах експозиції. 

 

 

Рис. 3.6. Вміст антоціанових пігментів у надземній частині дослідних 

рослин сортів Лоло та Лоло Росса на ранніх етапах онтогенезу за дії йонів Cd2+ 

у концентрації 0,1мМ; М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, ** - 

p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло Росса 

 

Згідно літературних даних, значне накопичення Cd2+-зв’язаних сполук у 

надземній частині рослин-гіперакумуляторів може відігравати важливу роль у 

екологічному контексті, оскільки перешкоджає поїданню травоїдними 

тваринами [101].  

Отримані нами результати засвідчили неспецифічну реакцію організму у 

відповідь на надходження важкого металу в середовище живлення – посилений 

синтез пулу антоціанів потребував подальшого детального вивчення та 

спостереження.  

 

Висновки до розділу 3.  

1. Раннім візуальним проявом токсичного впливу кадмію на проростки 

салату ранніх етапів онтогенезу є неспецифічна реакція зниження ростових 

процесів як підземної, так і надземної частин.  
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2. Аналіз показників РІ та ІТ свідчать про значно потужніший токсичний 

вплив кадмію на ростові показники проростків червоного сорту.  

3. На ранніх етапах онтогенезу, котроткочасний вплив 0,1 мМ кадмію 

посилює синтез низькомолекулярних антиоксидантів у надземній частині, та 

викликає значне зниження вмісту АЦ сполук у коренях дослідних проростків 

обох сортів, що свідчить про їх активну участь у хелатуванні надлишкових доз 

Cd2+.  
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РОЗДІЛ 4 

Адаптивна пластичність фенотипово відмінних за проявом 

антоціанового забарвлення сортів салату за дії йонів кадмію 

 

Отримані нами результати засвідчують, що основний негативний ефект 

дії Cd2+ спрямований на пригнічення росту проростків салату як зеленого сорту 

Лоло так і червоного Лоло Росса. Це апелює до системної фітотоксичності 

металу на ранніх етапах онтогенезу салату, оскільки параметр росту рослини є 

результуючим показником протікання сукупності фізіолого-біохімічних 

реакцій і продуктивності організму в цілому. Не зважаючи на те, що для роботи 

обрано два відмінні за проявом АЦ-забарвлення сорти, на ранніх стадіях 

розвитку у них виявлено ідентичний прояв параметру вмісту АЦ-пігментів 

внаслідок дії кадмію. Тому в подальшому вирішено провести поглиблене 

дослідження системної відповіді рослин салату на дію Cd2+ на більш пізніх 

етапах онтогенезу, а саме на фазі вегетативної стиглості [67], оскільки вона 

проявляє комерційну та нутрицевтичну цінність культури. 

 

4.1. Акумуляція та розподіл кадмію в органах рослин салату 

відмінних за проявом антоціанового забарвлення сортів Лоло та Лоло 

Росса 

Для більшості культур харчового спрямування характерним є поступове 

накопичення кадмію у надземній частині лише при досяганні певної критичної 

концентрації у тканинах кореня. Експериментально доведено дозозалежне 

зростання вмісту кадмію в споживчо-цінних частинах зелених овочів зі 

зростанням вмісту металу в середовищі, при чому максимально метал 

акумулюється в клітинних стінках [2, 16, 76]. 

Із грунтового розчину кадмій у формі Cd2+ або Cd-хелатів надходить у 

корені рослин як апопластним, так і симпластним шляхом. Дальній транспорт 

йонів кадмію в рослині забезпечується ксилемним потоком, де виявлено Cd-

комплекси з органічними кислотами та фітохелатинами [28]. Також відмічено, 
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що фітотоксичність кадмію пов’язана з формами даного ВМ та їх мобільністю в 

тканинах рослини. Встановлено генотипову залежність акумульованих форм 

кадмію в рослині: Cd-чутливі генотипи ячменю і рису проявляли вищу 

концентрацію Cd2+ в неорганічних та водорозчинних формах та низьку 

концентрацію пектат- і протеїн-зв’язаних форм металу в порівнянні з Cd-

стійким генотипом [19, 102]. Різні хімічні форми Cd2+ мають відмінні рівні 

токсичності та ступінь біоміграції. Неорганічний та органічний водорозчинний 

Cd проявляє вищий ступінь фітотоксичності, порівняно із пектат- та протеїн-

інтегрованим Cd та нерозчинним кадмієм у формі фосфату [31]. 

Комплексоутворення металів з органічними лігандами знижує активність 

вільних йонів і, таким чином, зменшує їх токсичність. 

 

 

Рис. 4.1. Кількісний розподіл Cd2+ у вегетативній масі рослин салату 

зеленого сорту Лоло та червоного Лоло Росса за дії 0,1 мМ Cd2+, М±SEM, * - p 

≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, ** - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

Лоло Росса 

 

Наші дослідження вмісту та розподілу Cd2+ в органах дослідних рослин 

обох сортів салату виявили зростання концентрації фітотоксиканта у фітомасі. 

При додаванні в середовище живлення 0,1 мМ Cd2+, у тканинах коренів салату 

як зеленого сорту Лоло так і червоного Лоло Росса концентрація металу 

збільшувалась критично на кілька порядків (рис. 4.1). У тканинах листків також 
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спостерігали двократне зростання концентрації металу для Лоло та 

чотирикратне для Лоло Росса.  

Для обох досліджуваних сортів салату – зеленого Лоло і червоного Лоло 

Росса зафіксовано тенденцію статистично значущого зростання вмісту кадмію у 

кореневій системі та певна акумуляція ВМ у надземній фітомасі, що дає змогу 

стверджувати про наявність механізмів внутрішньої детоксикації йонів кадмію, 

а також їх надходження і депонування у тканинах листків. Виявлене посилення 

транспорту Cd2+ до надземної частини салату з ксилемним потоком та 

накопичення ВМ у надземній фітомасі одномісячних рослин впродовж 

двотижневого експонування в умовах Cd-навантаження підтверджує 

експериментальні дані польових та лабораторних досліджень [2, 18] Згідно 

дослідження Лі зі співавт. [16], рослини L. sativa накопичують до 30 мг/кг сухої 

речовини кадмію при вирощуванні у висококонтамінованому грунті (1,12 

мг/кг). А Рафік [94] зі співавт. встановили, що на вміст кадмію у фітомасі 

рослин китайської листової капусти впливає як концентрація металу в 

грунтовому розчині, так і тип грунту взагалі; при цьому корені досліджуваних 

рослин накопичували до 2,4 – 170 мг/кг сухої маси, тоді як для листків 

відмічено їх значно нижчий вміст – 0,48 - 89,2 мг/кг сухої маси. У роботі Тенга 

зі співавт [17] описано польовий експеримент вирощування салату-ромен на 

Cd-забруднених територіях, де автори повідомлюють, що накопичення Cd в 

надземних частинах окремої рослини салату можна описати сигмоїдною 

кривою. Автори уточнюють, що рівень транслокації Cd під час органогенезу 

був найвищим (80% від загальної кількості), тоді як на фазі стрілкування 

зафіксовано лише 4,34%; внаслідок чого автори приходять до думки, що для 

салату-ромен стадія органогенезу є найбільш підходящою для підвищення 

фітоаккумулятивної ефективності шляхом коригування співвідношення 

корені:пагони. 

У роботі Ши зі співавт. [105] вказано, що рослини Hordeum vulgare за 

впливу 1-100 мкМ концентрацій Cd2+ мали здатність накопичувати ВМ 

головним чином у коренях, транспортуючи його у значно менших 
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концентраціях. Паралельно з цим, виявлено порушення поглинання рослинами 

йонів мангану та заліза. Потужні дослідження пошуку біологічних 

закономірностей детоксикації фітотоксичності кадмію рослинами-

акумуляторами виявили, що протекторна система рослини включає декілька 

фізіологічних процесів [16]. За різними даними, вакуоля вважається органелою 

максимального накопичення ВМ [19]. Низькомолекулярні хелатини, що 

забезпечують знешкодження сполук кадмію у цитозолі рослини включають 

органічні кислоти та амінокислоти, фітохелатини та металотіонеїни [107]. 

Потужним процесом захисту є вакуолярна компертменталізація Cd-лігандів 

також за допомогою фенілпропаноїдів [101]. Найпотужнішим бар’єром захисту 

протопласту клітини від надходження ВМ вважається його активне 

накопичення у клітинних стінках. У листках гіперакумулятора 

Thlaspi caerulescens більшість кадмію акумульовано в нечутливих 

епідермальних клітинах, тоді як у листках Thlaspi praecox максимальну 

кількість ВМ виявлено в епідермісі та судинних пучках [28].  

Показник фактору транслокації (ФТ), що виражає переміщення та 

перерозподіл металів всередині рослини, часто використовується в польових та 

лабораторних дослідженнях механізмів фітоекстракції елементів із поживного 

середовища для характеристики фіторемедіаційного потенціалу рослин. 

Значення ФТ ≥ 1свідчить про акумуляцію металу переважно у надземній 

частині рослини, що є основою використання її у фіторемедіативних цілях [76]. 

Розрахунок ФТ в модельних лабораторних дослідах для обох сортів 

показав (рис. 4.2), що двотижневий вплив 0,1 мМ Cd2+ значно зменшує цей 

показник з наближенням до значення 0,25 для салату Лоло та 0,18 для Лоло 

Росса на стадії вегетативної стиглості.  

Вміст Cd, ізольованого у вакуолі та акумульованого в апопластній 

системі коренів, визначає його транслокацію до надземної частини. Окрім того, 

саме завантаження ксилеми, а не відмінності в швидкості кореневого 

поглинання, вважається основним процесом, що відповідає за значне 
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підвищення швидкості переходу йонів кадмію до надземної частини в 

гіперакумулятора Sedum alfredii [11]. 

 

 

Рис. 4.2. Показник ФТ у вегетативній масі рослин салату зеленого сорту 

Лоло та червоного Лоло Росса за дії 0,1 мМ Cd2+, М±SEM, * - p ≤ 0,05 у 

порівнянні з контролем Лоло, ** - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло Росса 

 

Родина NRAMP та катіон/H+-антипорти здатні експортувати вакуолярний 

Cd2+ в цитозоль, звідки АТФ-ази, асоційовані з транспортом ВМ (HMAs, heavy 

metal transporting ATPases) та інші недосліджені транспортні системи, 

відвантажують Cd2+ до ксилеми. Відповідно, висока частка кадмію у розчиненій 

фракції, а також його хімічна форма, здатні обмежувати транслокацію Cd2+, що 

призводить до низьких рівнів металу в пагонах [108].  

Таким чином, наші дослідження показали схожу картину в обох сортів 

салату – зафіксовано критичний рівень акумуляції металу в коренях та 

зниження значення ФТ внаслідок двотижневого експонування рослин у 

середовищі з 0,1 мМ кадмію, що в сукупності визначає високу споживчу 

цінність досліджуваних рослин та недоцільність їх використання у 

фіторемедіативних цілях. У роботі зафіксовано статистично значущу перевагу 

підземної частини рослин даного різновиду у накопиченні токсиканта 

0.180

0.254

0.609

0.441

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

L. sativa Лоло 

Росса

L. sativa Лоло

Фактор транслокації

Контроль Cd

**



71 

порівняно зі споживчо цінною продукцією, тому в подальшому дослідження 

системної відповіді рослин салату зосереджено саме на надземній частині 

(листках) рослин досліджуваних сортів. 

 

4.2. Прояв показника індексу толерантності рослин салату у 

відповідь на дію йонів кадмію 

Параметр біомаси часто використовується для оцінки толерантності до 

Cd2+ у багатьох видів рослин. Більшість Cd-акумуляторів проявляли зниження 

біомаси при зростанні в середовищі з вмістом Cd2+ до 25 мг/кг [28]. 

В загальному при повторенні досліду на вегетативно-зрілих рослинах 

салату обраних сортів візуально відмічено вже відомий прояв зниження росту 

як надземної, так і підземної частини (рис. 4.3), проте використавши масу сухої 

речовини, як інтегральний показник абсолютного росту рослин в умовах дії 

кадмію, нами було досліджено показник ІТ, як загальної адаптивної відповіді 

рослин салату на присутність йонів кадмію в системі живлення [109]. 

 

 

Рис. 4.3.Показники індексів толерантності дослідних рослин салату сортів 

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

 

Аналіз отриманих даних виявив, що обидва сорти салату проявляють 

значний адаптивний потенціал за хронічного Cd2+-стресу, проте, згідно 

показників накопичення біомаси, антоціановий сорт Лоло Росса виходив на 

максимальний рівень адаптивної спроможності вже на сьому добу експозиції, 
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тоді як зелений сорт Лоло досягав цих значень лише на 14 добу (рис. 4.3). Разом 

з цим відмічено, що згідно показників росту, сорт Лоло Росса є на 60% більш 

спроможним до знешкодження токсичного впливу кадмію від рівня зеленого 

сорту на сьому добу експозиції. 

Такий неоднозначний стимулюючий ефект йонів кадмію на параметр 

абсолютного росту рослин салату в літературі пояснюється горметичним 

напрямком дії наднизьких доз металу у середовищі. Як відомо, йони кадмію 

здатні проявляти фітотоксичний ефект на різних рівнях організації рослини, 

негативні наслідки якого зазвичай мають лінійну дозозалежність кількості та 

тривалості Cd-впливу. Проте, поряд з цим, деякі дослідження повідомляють про 

горметичний ефект кадмію, згідно з яким даний метал виступає агресивним 

фітостресором за високих доз у середовищі, але проявляє властивості 

стимулятора росту за низької концентрації [110]. Стимулюючий ефект Cd на 

біомасу рослин в літературі пояснюється різнонаправленістю механізмів його 

впливу, наприклад, йони металів здатні виконувати сигнальну роль активаторів 

ензимів цитокінінових метаболічних процесів, що стимулює ріст рослин. Тому 

експозиція рослин в середовищі з низькими дозами металів здатна призвести до 

змін фітогормонального гомеостазу, що в свою чергу регулює ріст і розвиток 

рослин [94]. Стимуляція росту рослин при АФК-індукованій програмованій 

загибелі клітин є важливим механізмом процесів розвитку в умовах 

присутності кадмію в середовищі живлення [111]. У роботі Шахід зі співавт. [7] 

вказується, що низькі дози кадмію здатні призводити до горметичного ефекту, 

стимулюючи ріст рослин Тriticum aestivum. 

 

4.3. Вплив йонів кадмію на показники водного режиму салату 

При вивченні адаптивного потенціалу рослин одним з найбільш 

інформативних показників, що характеризує стан рослинного організму в 

умовах токсичності, є параметр водного статусу рослин. Тенденція до 

поступового зниження біомаси з підвищенням концентрації кадмію може бути 

пов’язана з водоутримуючою здатністю тканин рослини [112]. Необхідною 
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умовою для росту клітин шляхом розтягнення є достатня водозабезпеченість. 

Через загальнотоксичний вплив кадмію на дослідні рослини обох сортів салату, 

що проявлявся у значній затримці росту та атрофуванні коренів, нами було 

вирішено дослідити основні параметри водного режиму – водний дефіцит, 

відносну тургесцентність та вміст вільної води. 

Згідно отриманих результатів, виявлено значний вплив йонів важкого 

металу на оводненість клітин, що проявляється у нестачі вільної води, в’ялості 

та зменшенні фітомаси і свідчить про перебування рослини у стресовому стані. 

Для зеленого сорту Лоло дефіцит вологи відмічено вже на першу добу 

впливу кадмію, у подальшому його показники лише збільшувалися (рис. 4.4, а). 

Це може свідчити про негативний вплив кадмію на процеси надходження води 

через інгібування росту та галуження коренів, що нами відмічено ще на раннії 

етапах онтогенезу рослин салату. Згідно літературних даних [113], водний 

дефіцит фітотканин на рівні вищому від 25-30% призводить до в’янення 

листків, закриття продихів та значних порушень метаболому рослинних клітин.  

 

  

Рис. 4.4. Показники водного режиму листків салату сортів Лоло та Лоло 

Росса за дії йонів кадмію у концентрації 0,1мМ: а – водний дефіцит; б – 

відносна тургесцентність; М±SEM, *p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, 

**p ≤ 0,05 – з контролем Лоло Росса  

 

Візуально зниження росту та нормального розвитку коренів обох 

представлених сортів відмічено вже на першу добу експозиції (рис. 4.5). У 
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подальшому, впродовж експозиції, зафіксовано тенденцію зменшення кількості 

бічних коренів, що безперечно призводить до значного зниження всисної 

здатності підземних органів. Оскільки дія металу лише посилювалася, 

показники водного дефіциту дослідних рослин зеленого салату зростали до 33-

35% на 14 добу експозиції, що узгоджується з даними літератури [184]. 

 

 

Рис. 4.5. Стан коренів рослин L. sativa L. (контрольний та дослідний 

варіант) сортів Лоло (а, б) та Лоло Росса (в, г) на першу (а, в) та 14-ту (б, г) 

добу впливу йонів кадмію 

 

На відміну від зеленого, показники водного дефіциту антоціанового 

сорту салату значно відрізнялися (рис. 4.4, а). На першій добі експозиції 

показники дослідних рослин достовірно не відрізнялися від стану контролю.На 

сьому добу відмічено значне зниження (на 41,5%) вмісту води дослідних 

зразках. Наприкінці досліду зафіксовано наближення показників до 

конститутивного рівня.  

Показник відносної тургесцентності вказує на стан оводненості 

рослинних клітин та є підґрунтям для визначення вмісту вільної, метаболічно-

активної води, яка свідчить прозагальний стан метаболому рослини.  
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Впродовж експозиції у дослідних рослин зеленого салату відмічено 

поступове зниження рівня оводненості (рис. 4.4, б) та вмісту вільної води (рис. 

4.6, а). Пік зниження ВТ припадав на сьому добу та становив на 15% нижче 

контролю, а вміст вільної води – на 14-ту добу зі зниженням на 28% від 

контрольних значень. У червоного (антоціанового) салату навпаки – відмічено 

зниження ВТ на 29% на першу добу, з подальшим зростанням на 14% від 

контролю на сьому добу. Також для червоного салату відзначено зниження 

вільної води на 39% на першу добу експозиції з подальшим зростанням до 

базового рівня.  

 

  

Рис 4.6. Вміст вільної води (а) та концентрація клітинного соку (б) у 

листках салату сортів Лоло та Лоло Росса за дії йонів кадмію у концентрації 

0,1мМ; М±SEM, *p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, **p ≤ 0,05 – з 

контролем Лоло Росса  

 

Отримані результати свідчать про зростання рівня метаболічних процесів 

адаптивної відповіді у червоного сорту салату, на відміну від зеленого. 

Сукупність органічних і мінеральних сполук у вакуолі визначають здатність 

клітини поглинати воду, тому концентрація та ступінь дисоціації їх у 

вакуолярному соку визначають осмотичний потенціал клітини [72]. Часто при 

дослідженні параметрів водного обміну фітотканин не враховується здатність 

утримувати воду у гідратних оболонках осмолітів клітинного соку рослини. 

Такими осмолітами виступають пектини, солі, органічні кислоти і найчастіше – 

78% 78%
84%

62% 60% 56%

93%

81%
89%

54%

67%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 доба 7 доба 14 доба

В
м

іс
т
 в

іл
ь

н
о
ї 

в
о
д

и

Контроль Лоло Дослід Лоло

Контроль Лоло Росса Дослід Лоло Росса

а

*
**

*
*

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

1 доба 7 доба 14 доба

К
о
н

ц
ен

т
р

а
ц

ія
 

к
л

іт
и

н
н

о
го

 с
о
к

у

Контроль Лоло Дослід Лоло

Контроль Лоло Росса Дослід Лоло Росса

б
*

*



76 

цукри. Вплив абіотичних факторів здатний призводити до підвищення вмісту 

розчинних речовин з високим осмотичним потенціалом, що, окрім діагностики 

поливу, може слугувати неспецифічним фактором стресового стану рослини 

внаслідок впливу несприятливих умов середовища. Не було зафіксовано 

значних змін в концентрації клітинного соку червоного сорту Лоло Росса 

впродовж експозиції (рис. 4.6, б), проте для зеленого Лоло відмічено зростання 

вмісту осмотично-активних сполук на першу добу експозиції (↑ 20%) та їх 

поступове зниження до чотирнадцятої доби (↓ 31%). Зниження вмісту 

розчинених речовин з осмотичними властивостями на додаток до токсичного 

впливу кадмію на ріст та розвиток кореневої системи зеленого салату 

призводить до зростання водного дефіциту тканин впродовж експозиції (рис. 

4.4, а).  

Таким чином, внаслідок аналізу сукупності отриманих даних щодо 

показників водного обміну рослин салату внаслідок впливу 0,1 мМ Cd2+ у 

зеленого сорту Лоло в цілому відмічено зростання водного дефіциту з 

паралельним зниженням як оводненості тканин так і вмісту осмолітів. Проте 

для дослідних варіантів червоного Лоло Росса відмічено притилежну 

спрямованість реакцій водного обміну, про що свідчить утримання оводненості 

та вмісту осмолітів на конститутивному рівні.  

 

4.4. Стоматографічний аналіз досліджуваних рослин за впливу йонів 

кадмію 

Серед різноманіття пристосувальних реакцій рослини до впливу 

несприятливих факторів середовища суттєве значення мають фізіологічні 

перебудови на функціональному рівні [71]. Зміни продихового апарату у 

відповідь на модифікації навколишнього середовища є проявом адаптації 

рослини на анатомо-морфологічному рівні. Тому, крім вимірювань показників 

водного обміну досліджуваних рослин, проведено мікроскопічне вивчення 

кількості та стану продихів епідерми вегетативно-стиглих листків салату, що 

формувалися за токсичного впливу кадмію.  
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Для зеленого сорту салату Лоло відмічено: 

- відсутність суттєвих змін як кількості, так і стану продихів на 

адаксіальній поверхні контрольних дослідних рослин впродовж експозиції; 

більшість зафіксовано в закритому стані.  

- суттєве зростання кількості продихів на абаксіальній поверхні дослідних 

зразків (вдвічі від контролю) на 7-му та 14-ту доби експозиції з яскравим 

проявом ксероморфності ознак, що пов’язано зі зростанням показників водного 

дефіциту в цей же час; більшість продихів зафіксовано у закритому стані (рис. 

4.9, А). 

Отримані дані разом з показниками водного обміну свідчать про 

перебування дослідних рослин сорту Лоло в стресовому стані, а високий 

відсоток (85%) закритих продихів пояснює адаптивну стратегію зменшення 

транспірації у шкідливих умовах зростання (рис. 4.7). Поряд з цим, відсутність 

серед продихових апаратів «молодих» продихових клітин можливо є 

додатковим результатом впливу металу на процеси їх закладки серед 

епідермальних клітин справжніх листків. 

 

 

Рис. 4.7. Кількість та стан продихів у листках салату сорту Лоло за дії 

йонів кадмію у концентрації 0,1мМ 
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При проведенні стоматографічного аналізу рослин салату Лоло Росса 

виявлено протилежну до зеленого сорту тенденцію (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8. Кількість та стан продихів у листках салату сорту Лоло Росса за 

дії йонів кадмію у концентрації 0,1мМ 

 

У дослідних зразках салату червоного сорту відмічено: 

- відсутність суттєвої різниці між кількістю та станом продихів ада- та 

абаксіальної поверхонь як контрольних, так і дослідних рослин на першу добу 

дії Cd2+; 

- суттєве (вдвічі від контролю) зростання кількості продихів ада- та 

абаксіальної епідерми дослідних зразків з проявом ксероморфності ознак на 7-

му та 14-ту добу експозиції; більшість (55-60%) продихів зафіксовано у 

відкритому стані, що може свідчити про інтенсивні процеси метаболізму 

рослин дослідних зразків, які проявлялися у зростанні вмісту вільної води, а 

отже і активізації процесу транспірації (рис. 4.9, Б).  
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Рис. 4.9. Зовнішній вигляд продихових клітин абаксіальної епідерми 

салату сортів Лоло (А) та Лоло Росса (Б) за впливу 0,1 мМ йонів кадмію 

 

З літературних джерел відомо, що йони кадмію пригнічують відкриття 

продихів, що в свою чергу залежить від таких факторів як концентрація металу 

та період впливу. Зменшення розмірів продихових клітин та щілин пов’язують 

із порушенням фотосинтетичної провідності та інгібуванням траспірації [114]. 

Повідомляється, що рівень накопичення Cd-йонів у продихових клітинах та 

продихах навколо некротичних плям листків рису, виявився вищим, що може 

свідчити про здатність ВМ до спотворення архітектури та функціонування 

продихових клітин [115]. Крім того, Cd призводить до зменшення щільності 

продихів, провідності CO2 та кількості відкритих продихів, що посилює 

негативний ефект на швидкість фотосинтезу та процеси водного обміну [105]. 

Б 

А 
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Отже, згідно отриманих результатів морфо-фізіологічних параметрів 

водного обміну, у обох сортів відмічено високий прояв ксероморфності листків, 

проте за параметром апертурної динаміки на момент аналізу червоний сорт 

Лоло Росса проявляв вищі адаптивні можливості до впливу 0,1 мМ Cd2+, 

порівняно із зеленим Лоло.  

 

4.5. Вплив йонів кадмію на вміст фотосинтетичних пігментів рослин 

салату  

Стан та склад пігментного комплексу є одним із найбільш інформативних 

показників адаптивного потенціалу рослини до певного екотипу зростання. 

Вміст та співвідношення фотосинтетичних пігментів – варіабельні параметри, 

що є основою аналізу взаємодії рослини з умовами навколишнього середовища, 

реакції на зміну умов культивування та дослідження передумов потенційної 

продуктивності різних видів та сортів рослин [112]. 

Вміст пластидних пігментів характеризує функціональний стан 

фотосинтетичного апарату рослини та є чутливим індикатором реакції рослин 

на дію стресових факторів середовища. Здатність хлорофілів до участі в 

окисно-відновних реакціях визначає виняткову важливість даних молекул у 

метаболізмі та продуктивності рослинного організму. Компоненти мембран 

тилакоїдів утворюють складну систему фотохімічного перебігу фотосинтезу, 

проте є надзвичайно чутливою до впливу несприятливих факторів середовища 

[116]. Вплив поглинутих квантів, зміна енергетичних рівнів 

фотосенсибілізаторів та перехід електрону в системі окисно-відновних реакцій 

компонентів тилакоїдних мембран спричинює генерацію реакційно-здатних 

АФК (особливо 1О2) в пластидах. За умов дії стресових чинників середовища на 

фоні зростання дихання спостерігається додаткова активація синтезу АФК 

внаслідок перебігу синтетичних процесів.  

За дії 0,1 мМ Cd2+ у дослідних зразків обох сортів салату нами відмічено 

зниження вмісту двох ключових ланок пулу фотосинтетичних пігментів – 

хлорофілів групи а та b (табл.4.1).  
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Таблиця 4.1. 

Вміст та співвідношення пластидних пігментів у листках L. sativa сортів 

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

де К – контроль, Cd2+– вплив кадмію в концентрації 0,1 мМ; М±SEM, 

n=10, *p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

 

За отриманими результатами у дослідних рослин зеленого салату 

відмічено: 

- зниження вмісту хлорофілу а та b впродовж експозиції, з 

максимальними значеннями на 14-ту добу (↓ 28% та 51% відповідно); 

- зменшення пулу каротиноїдів з піковими значеннями на першу добу 

експозиції (↓ втричі від контролю); 

- підвищення показників співвідношення пігментів. 

У дослідних рослин червоного салату Лоло Росса помітно: 

Варіант досліду 

Вміст пігменту, мг/г сухої 

речовини* 

Співвідношення 

пігментів 

хлорофіл а хлорофіл b 
каротино-

їди 

∑а + 

b 
а / b 

∑а + b/ 

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 

Cd 

(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 

Cd 

(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 
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- максимальне зниження (↓ на 46%) вмісту хлорофілу а на першу добу з 

подальшим зростанням до контрольних значень наприкінці експозиції; 

- зниження вмісту хлорофілу b (↓ вдвічі від контролю) впродовж дії 

металу з піковими значеннями на сьому добу експозиції; 

- зниження пулу каротиноїдів (↓ 20%) на першу добу впливу Cd2 з 

подальшим зростанням вдвічі від контрольних значень на 14-ту добу 

експозиції; 

- підвищення показника співвідношення хлорофілів на фоні зниження 

співвідношення суми хлорофілів з каротиноїдами. 

Хлоропласт, як високофункціональна органела, являє собою одну з 

основних цілей абіотичних стресових факторів, включаючи кадмій та інші 

токсичні важкі метали/металоїди [117]. Окрім стабільного зниження вмісту 

основних груп пластидних пігментів [189] Cd2+ здатний викликати спотворення 

хлоропластів внаслідок зменшення розмірів і кількості стеків гран, а отже і 

посилення синтезу АФК, що в свою чергу негативно впливають на активність 

антиоксидантних ензимів, тим самим додатково змінюючи мультипротеїновий 

комплекс тилакоїду (наприклад, ФСI, ФСII, цитохром b6f) [118]. Cd2+ викликає 

структурне та функціональне зниження регуляції фотосинтетичних механізмів, 

негативно впливаючи як на процеси біогенезу тилакоїдів, так і на електронно-

транспортні ланцюги, що, в кінцевому підсумку, пригнічує квантовий вихід та 

фотоасиміляцію вуглецю [117]. Тому, під час дослідження адаптації рослин до 

впливу ВМ особлива увага приділяється динаміці каротиноїдів у листках, що 

проявляють потужні властивості фотопротекторів та скавенджерів АФК [35]. 

Ця група пігментів виконує ряд функцій, важливих як для нормального 

перебігу фотосинтетичних реакцій, так і для розвитку адаптаційної відповіді. 

Вплив йонів кадмію на вміст пулу каротиноїдів яскраво проявлявся у червоного 

сорту салату Лоло Росса, для якого відмічено двократне зростання їх вмісту на 

14-у добу. У дослідних зразків зеленого сорту зафіксовано достовірне зниження 

вмісту каротиноїдних пігментів впродовж експозиції з піковими значеннями на 

першу добу. 
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Вплив йонів кадмію на пігментну систему рослин видоспецифічний [120], 

відрізняється для рослин із різною толерантністю до стресору – у чутливих 

видів зазвичай знижується вміст каротиноїдів та хлорофілів, а у стійких – вміст 

пігментів залишається стабільним або навіть зростає. Оскільки для Лоло Росса 

відмічено активне зростання вмісту каротиноїдів та хлорофілу а наприкінці 

експозиції, очевидно, що червоний сорт проявляв вищий адаптивний потенціал 

на фотосинтетичному рівні за впливу йонів кадмію у середовищі, ніж зелений 

Лоло. 

Ксантофіли є кисневмісними похідними каротину, які виступають в ролі 

антиоксидантів хлоропласту. Компоненти віолаксантинового (ксантофілового) 

циклу є одними із основних акцепторів АФК, що окиснюючись інактивують 

високу реакційну здатність таких молекул [121].  

Високоокисного впливу надлишкового поглинання світла СЗК через 

порушення фотофіксації та передачі квантів внаслідок впливу кадмію, можна 

уникнути за рахунок збільшення флуоресценції та теплової дисипації [122]. 

Дисипація надлишку світла у вигляді тепла пов'язана з проявом ΔpH 

тилакоїдного люмену та активністю ксантофілового циклу. Через підкислення 

люмену зростає ензиматична активність віолаксантин деепоксидази, що 

активізує транспорт квантів з віолаксантину через антераксантин до 

зеаксантину [122]. Активізацію роботи ксантофілового циклу зафіксовано 

внаслідок негативного впливу більшості стрес-факторів. За роботою 

Дегліносенті зі співавт. [114], виявлено зростання як вмісту ксантофілів, так і 

окремо складових ксантофілового циклу внаслідок сумісної дії кадмію та озону, 

а Капур зі співавт. [123] та Тірувенгадам зі співавт. [121] повідомляли про 

накопичення ксантофілів за впливу різних металів. Мохамед зі співавт. в 

своєму дослідженні виявили, що незалежно від використаної концентрації йони 

кадмію активували віолаксантиновий цикл та синтез низькомолекулярних АО 

як у підземних так і надземних частинах рослин Brassica juncea [124]. А в 

роботі Хайзель зі співавт. описується, що при додаванні Cd-йонів у середовище 

живлення Carex vulpina спостерігалось зниження вмісту як хлорофілів, так і 
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окремих ланок ксантофілів (неоксантину і лютеїну) та основних 

світлокомбінових комплексів каротиноїдів. Посилення АО захисту 

фотосинтетичного апарату була представлена збільшенням вмісту зеаксантину 

та антераксантину [122]. 

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. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10 Співвідношення вмісту ксантофілів віолаксантинового циклу 

(рослин салату сортів Лоло та Лоло Росса за впливу 0,1 мМ Cd2+: 1 – контроль 

Лоло, 2 – вплив Cd2+ Лоло; 3 – контроль Лоло Росса; 4 – вплив Cd2+ Лоло Росса; 

М±SEM, *p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, **p ≤ 0,05 – з контролем 

Лоло Росса. 
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Особливе зниження вмісту зеаксантину (на 65%, рис. 4. 10, а3) за дії йонів 

кадмію відзначено для рослин сорту Лоло Росса наприкінці експозиції, що 

можна пояснити активною участю віолаксантинового циклу в знешкодженні 

наслідків досліджуваного металу. 

Активна робота віолаксантинового циклу супроводжується виділенням 

води, як побічного продукту реакції, що співвідноситься зі зростанням вмісту 

вільної води та загальної оводненості у дослідних рослин червоного салату до 

14-ї доби (рис. 4.5, б; рис. 4.6, а). 

Таким чином, внаслідок впливу 0,1 мМ кадмію на кількісні показники 

фотосинтетичної активності в рослин обох сортів салату відмічено домінування 

деградаційних процесів та зростаня вмісту ксантофілів, а зростання вмісту 

загальних клітинних антиоксидантів зафіксовано лише для салату червогного 

сорту Лоло Росса.  

 

4.6. Вплив кадмію на вміст антоціанів у рослинах салату  

Згідно досліджень Фу зі співавт. щодо розподілу кадмію в рослинах 

Phytolacca americana L. [126], на долю вакуолярного депо даного ВМ 

припадало близько 58-68% зв’язаного Cd2+. Також робота Ліу зі співавт. [24], де 

виявлено активізацію роботи специфічного топопласт-локалізованого Cd2+-

транспортера SpHMA3 (heavy metal ATPase 3) Cd/Zn-гіперакумулятора Sedum 

plumbizincicola, вказує на суттєву роль підвищеної експресії SpHMA3 у 

детоксикації Cd, що сприяє підтриманню нормального росту молодих листків S. 

plumbizincicola на забруднених кадмієм грунтах. 

Антоціани – непластидні водорозчинні пігменти фенольної природи, що 

представляють групу низькомолекулярних антиоксидантів і володіють 

різноманітним спектором функцій у рослинній клітині [86]. У роботі Гоулд зі 

співавт. [128.] виявлено тісний зв’язок між біосинтезом АЦ та ступенем прояву 

фітостресового стану, в результаті чого вміст АЦ-пігментів може виступати 

інформативним маркером стресового стану рослини.  
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Згідно досліджень Ву та Пріора [86], листки червоних сортів салату в 

значних концентраціях накопичують АЦ ціанідинового ряду, тому в нашому 

дослідженні вміст пулу АЦ пігментів салату проводили у перерахунку на 

ціанідин-3-глюкозид.  

 

 

Рис. 4.11 Вміст АЦ у листках салату сорту Лоло та Лоло Росса за дії 0,1 

мМ Cd2+, М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, ** - p ≤ 0,05 у 

порівнянні з контролем Лоло Росса) 

 

Наші дослідження показали, що додавання у середовище 0,1 мМ кадмію 

призводить до зростання вмісту АЦ у обох досліджуваних сортів салату (рис. 

4.11). Впродовж експозиції ми виявили пік зростання вмісту АЦ-пігментів як 

зеленого Лоло (↑ на 30% від контролю) так і червоного Лоло Росса (↑ на 34%) 

на першу добу впливу кадмію. У червоного сорту Лоло Росса відмічено вищий 

конститутивний рівень АЦ впродовж експерименту.  

Порівняно підвищений рівень антоціанів червоного салату є сортовою 

особливістю, проте зростання вмісту АЦ внаслідок присутності 0,1 мМ кадмію 

вказує на розвинений шлях метаболізму речовин-хелаторів та їх активну участь 

у знешкодженні негативного впливу важкого металу. 

Виявивши зростання вмісту АЦ-пігментів у всіх варіантах досліджуваних 

рослин на початкових етапах експозиції було вирішено дослідити активність 
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ключового ензиму синтезу неспецифічних вакуолярних антиоксидантів 

фенольної природи – ФАЛ.  

 

4.7. Активність фенілаланін аміак-ліази у досліджуваних рослин 

салату за дії йонів кадмію 

Формування захисних реакцій організму супроводжується увімкненням 

різних сигнальних систем, які передають сигнали про негативний вплив 

полютанту на геном, що призводить до експресії захисних генів. Фенілаланін 

аміак-ліаза (ФАЛ, КФ 4.3.1.24) є регуляторним ензимом біосинтезу 

низькомолекулярних антиоксидантних та хелаторних сполук вторинного 

метаболізму та каталізує первинну реакцію оберненого дезамінування 

амінокислоти L-фенілаланіну до транс-коричної кислоти [85, 54, 129] 

Згідно літературних даних [130], активність ФАЛ у рослинній клітині є 

стабільно підвищеною, що свідчить про готовність до дії при сигналах 

негативного ефекту нагромадження Cd2+. Зміни активності ФАЛ в результаті 

шкідливої дії йонів кадмію можна вважати показником адаптивної відповіді 

рослини, а тісний зв'язок з рівнем непластидних пігментів фенольної природи 

може вказувати на властивості показника як інформативного маркеру стану 

рослини за екстремальних умов вирощування.  

При додаванні до середовища живлення досліджуваних рослин кадмію у 

концентрації 0,1 мкМ спостерігали підвищення активності ФАЛ в тканинах 

листків обох сортів салату впродовж експозиції (рис. 4.12). За отриманими 

даними у дослідних рослинах зеленого салату виявлено зростання активності 

ФАЛ на 60% вже на першу добу експозиції, що підтверджує літературні дані 

щодо «оперативності» даного ензиму та узгоджується зі збільшенням вмісту 

АЦ на першу добу. Зниження активності на сьому добу експозиції на 12% 

співвідноситься зі зменшенням кількості АЦ та може пояснюватися 

увімкненням додаткових систем захисту рослини [21]. Пік активності ФАЛ для 

дослідних рослин зеленого салату Лоло за даними експерименту припадає на 

14-ту добу експозиції і досягає двократних значень рівня контролю. 
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Рис. 4.12. Активність ФАЛ у листках салату сорту Лоло та Лоло Росса за 

дії 0,1 мМ Cd2+, М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем Лоло, ** - p ≤ 

0,05 у порівнянні з контролем Лоло Росса 

 

За результатами впливу 0,1 мМ кадмію у дослідних зразків червоного 

салату відмічено стабільно-підвищену активність ФАЛ по мірі експозиції, що 

на початкових етапах сягала чотирикратних значень контролю. В подальшому, 

до 14-ї доби ензиматична активність дещо знизилась до трикратних значень 

контролю, що узгоджується зі зниженням вмісту АЦ та може пояснюватись 

чутливістю перемикання системи біосинтезу пулу вторинних метаболітів, а 

також різноманітністю шляхів перетворення фенольних метаболітів [131]. 

Отже, вплив кадмію посилює активність даного ензиму, що призводить до 

розвитку механізмів неспецифічної адаптивної відповіді рослин на основі 

посилення синтезу захисних сполук фенольної природи.  

Аналіз отриманих даних вказує на те, що ідентичний прояв параметру 

вмісту АЦ для обох сортів упродовж двотижневого впливу йонів кадмію 

узгоджується з достовірним зростанням активності ФАЛ. Це підтверджує 

проведений корелятивний аналіз, згідно якого прослідковується висока 

позитивна кореляція з коефіцієнтами Пірсона для зеленого сорту Лоло – 0,79 
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(контроль); 0,78 (дія 0,1 мМ Cd2+) та для червоного сорту Лоло Росса – 0, 99 

(контроль і дія 0,1 мМ Cd2+). 

Оскільки перерахунок активності проводився із врахуванням вмісту 

розчинного протеїну, то можна припустити можливість перемикання системи 

біосинтезу пулу загального протеїну на посилення синтетичної ланки саме 

ензимів феніл-пропаноїдного метаболізму. Це пояснюється необхідністю 

детоксикації надмірного надходження кадмію з ксилемним потоком та 

внаслідок антагоністичного транспорту з двовалентними металами-

мікроелементами, що проявляється у залученні всього можливого потенціалу 

рослинної клітини. На 14-добу експозиції нами відмічено зниження загального 

протеїну в зразках зеленого салату Лоло, що апелює до фітотоксичного прояву 

дії даного ВМ – ураження відмінних частин метаболічних шляхів веде до 

поступового порушення в активності роботи компартментів клітини, зниження 

біосинтезу і, врешті-решт, деградації біомолекул [7]. При цьому збільшена 

активність ФАЛ підтверджує її активну участь у створенні захисного бар’єру на 

шляху кадмію. Проте, щодо зразків червоного салату Лоло Росса навпаки 

відмічено зростання вмісту білку наприкінці експозиції. Даний процес можливо 

пояснюється вищим ступенем адаптації рослин червоного сорту. 

Конститутивно підвищений вміст захисних вторинних метаболітів, а також 

активізація додаткових систем детоксикації ензиматичної (антиоксидантні 

ензими) та неензиматичної (феноли, терпеноїди [21], фітохелатини, 

металотіонеїни [6]) природи може становити основу адаптивної стратегії 

даного сорту до негативного впливу підвищеного Cd2+-фону середовища.  

Таким чином, вплив 0,1 мМ кадмію спричинив статистично значуще 

зростання активності ключового ензиму біосинтезу вторинних метаболітів 

фенольної природи у обох сортів салату, проте більш високу активність 

впродовж експозиції відмічено для червоного сорту Лоло Росса.  

 

4.8. Активність пероксидази у досліджуваних рослин салату за дії 

йонів кадмію 
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Порушення прооксидантної рівноваги внаслідок активної токсичної дії 

йонів кадмію на різних рівнях організації на сьогодні не викликає сумнівів [6, 

18]. Окиснювальний вибух, що спостерігається під час стресового впливу йонів 

кадмію, вказує на важливе значення належного функціонування 

антиоксидантних ензимів для формування механізмів толерантності рослин до 

Cd2+ в середовищі живлення [132]. 

Одна із неспецифічних ензиматичних систем, що активно бере участь в 

детоксикації Cd-індукованого зростання АФК і високо споріднена до Н2О2, 

включає сукупність гемовмісних глікопротеїнів – бензидин-пероксидаз 

(пероксидази класу ІІІ, БПО, КФ 1.11.1.7) [133,134]. Пероксидази є 

антиоксидантними ензимами, які каталізують Н2О2-залежне окислення ряду 

субстратів, особливо фенольних сполук, а Cd-індукований оксидативний стрес 

збільшує активність пулу пероксидаз у рослинах [7]. Пул пероксидаз класу ІІІ, 

більш відомих як «класичні» неспецифічні пероксидази, відносять до 

мультифункціональних ензимів. Тому, рівень їх активності, поряд з іншими 

відомими представниками ензиматичної захисної ланки, може свідчити про 

функціональний рівень системи антиоксидантного захисту рослинної клітини в 

умовах розвитку окиснювального стресу в тканинах рослин за підвищеного 

фону Cd-навантаження [135]. Дауд зі співавт. [33] при дослідженні впливу 500 

мкМ Cd на рослини бавовнику виявили токсичний напрямок дії металу, 

спрямований на підвищення АФК та продуктів ПОЛ, а також зниження вмісту 

загального протеїну на фоні підвищення активності антиоксидантних ензимів, 

особливо клазу пероксидаз. 
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Рис. 4.13. Активність пулу пероксидаз у листках L. sativa L. сорту Лоло 

(а) та Лоло Росса (б) за дії йонів кадмію у концентрації 0,1 мМ; М±SEM, * - p ≤ 

0,05 у порівнянні з контролем 

 

Аналіз отриманих результатів вказує на статистично значуще зниження 

активності неспецифічних пероксидаз у тканинах листків дослідних рослин 

обох сортів за присутності йонів кадмію (рис. 4.13). Для дослідних рослин 

зеленого сорту Лоло відмічено зниження активності ензиму на 23 % за першу 

добу впливу металу, а на сьому добу зафіксовано максимальне зниження на 

33,5%. В подальшому показник зростав з наближенням до базового рівня. 

У дослідних рослин червоного сорту Лоло Росса помічено мінімальну 

активність ензиму вже на першу добу експозиції, що становила 58% базового 

рівня. До сьомої доби експозиції спостерігали незначне зростання активності до 

86% конститутивного рівня з подальшим спадом до попередніх значень.  

Такий неоднорідний прояв активності неспецифічних пероксидаз в 

тканинах обох сортів за впливу йонів кадмію можливо пов'язаний із зниженням 

синтетичних процесів загального протеїну, про що повідомлялось вище. Також, 

оскільки в даній роботі досліджено лише одну ензиматичну ланку, існує 

вірогідність підвищеної активності ензимів-скавенджерів АФК-попередників 

Н2О2 – основи функціонування неспецифічних пероксидаз. 

У роботі Овечка і Такач [136] повідомляється, що тривала експозиція в 

середовищі з підвищеним вмістом ВМ (6 днів і довше), як правило, спричиняє 

зниження активності метал-чутливих протеїнів, що беруть участь у 
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антиоксидантному захисті рослини. Окрім того, у літературі повідомляється 

[135] про мультизадачність даного типу ензимів, що проявляється в участі 

пероксидаз у ряді реакцій, у тому числі можливість виступати в ролі 

прооксиданту з утворенням агресивного супероксид-радикалу. 

Таким чином, за впливу йонів кадмію у концентрації 0,1 мМ встановлено 

статистично значуще зниження активності неспецифічних пероксидаз у 

дослідних рослин обох сортів салату, проте на відміну від червоного Лоло 

Росса для зеленого Лоло відмічено зростання активності ензимів до 

конститутивного рівня наприкінці експозиції. 

 

Висновки до розділу 4: 

1. Для рослин салату досліджуваних сортів, вирощених в середовищі 

підвищеного вмісту кадмію, характерно накопичення йонів металу в підземній 

частині. Отримані результати виявили вищі показники акумуляції металу для 

червоного сорту. 

2. Проведене дослідження показало зниження показника ФТ, порівняно з 

контролем, що свідчить про максимальну активацію захисних механізмів 

рослин для забезпечення зниження мобільності та проникності металу в 

надземну частину. Нижчий показник ФТ червоного сорту, порівняно з зеленим 

апелює до підвищеної захисної спроможності сорту в умовах впливу кадмію. 

3. Показник абсолютного росту, виражений параметром ІТ, свідчить про 

високий рівень стрес-толерантності рослин салату до присутності кадмію в 

середовищі живлення, з більш потужним проявом горметичного ефекту в 

рослин червоного сорту. 

4. Присутність Cd2+ у середовищі живлення спричинило порушення 

метаболічних процесів у зразках зеленого сорту, що виявилось у зростанні 

показника водного дефіциту та зниженні як оводненості, так і вмісту осмолітів. 

Для зразків червоного салату виявлено утримання досліджуваних показників у 

межах конститутивного рівня. 
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5. У обох сортів виявлено появу ознак ксероморфності листкових 

пластинок, проте дослідження виявило високу метаболічну активність рослин 

червоного сорту, що відмічалось у показниках стоматографічної фіксації. 

6. Внаслідок впливу 0,1 мМ на показники фотосинтетичної активності 

рослин салату зафіксовано інгібування рівня хлорофілів впродовж експозиції, 

що відмічено для рослин обох сортів. Для салату Лоло Росса відмічено 

зростання пулу каротиноїдів наприкінці експозиції.  

7. У обох досліджуваних сортів салату відмічено зростання вмісту 

ксантофілів впродовж експозиції. Високий вміст компонентів 

віолаксантинового циклу відмічено для зеленого Лоло, тоді як у рослин 

червоного Лоло Росса виявлено незначне зниження зеаксантину наприкінці 

експозиції. 

8. Проведене дослідження показало, що додавання у середовище 0,1 мМ 

кадмію призводить до зростання вмісту пігментів АЦ-ряду у обох 

досліджуваних сортів салату на першу добу впливу металу.  

9. За умов Cd2+-навантаження середовища виявлено посилення активності 

ключового ензиму біосинтезу вторинних метаболітів фенольної природи у обох 

сортів салату, з вищим проявом для зразків червоного сорту.  

10. У відповідь на дію 0,1 мМ йонів кадмію обидва сорти проявили 

статистично значуще зниження активності неспецифічних пероксидаз на 

початкових етапах експозиції. Для зеленого Лоло виявлено вирівнення значень 

активності ензиму до конститутивного рівня наприкінці експозиції.  
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РОЗДІЛ 5 

Феноміка стійкості рослин салату відмінних за проявом 

антоціанового забарвлення фенотипів до дії йонів кадмію та суміші 

наночастинок металів мінерального складу 

Не дивлячись на потужні напрямки пошуку мінімізації шкідливих 

викидів у середовище, високий рівень забруднення територій 

сільськогосподарського спрямування становить проблему світових масштабів 

[2, 137]. Згідно повідомлень ряду вчених [4, 5, 138], станом на сьогодні в 

світовій практиці країн аграрного спрямування для збільшення виходу врожаю 

застосовуються підвищені кількості мінеральних та органічних добрив, 

збагачених солями важких металів та хелатних комплексів, що мало 

засвоюються та за складом і властивостями не відповідають біологічним 

потребам вирощуваних рослин. Саме тому актуальною темою сучасного 

агрознавства є пошук альтернативних типів підживлення сільськогосподарсько-

цінних культур, серед яких особливу увагу привертають перспективні 

препарати на основі наночастинок есенціальних металів [139]. Аналіз робіт 

щодо дослідження початкових етапів застосування даного типу добрив виявив, 

що нанорозмірні частинки металів проявляють вищу біологічну активність, 

здатні більш швидко проникати в клітини та ефективніше вступати в 

синтетичні каскади рослинного організму [140, 141]. А згідно дослідження 

Чоппала зі співавт. [11], саме композиційний склад (Cu, Fe, Mn, Zn)-

мікроелементів зазнає значного дисбалансу внаслідок негативного 

конкурентного впливу йонів кадмію в рослинному організмі. 

Як повідомляє М’язек зі співавт. [142], експозиція як насіння так і власне 

рослин у розчинах металів може бути цікавим способом стимуляції синтезу 

цільових для людини продуктів, що в свою чергу можна вважати методом 

біофортифікації рослинної продукції [143]. Проте подібна стимуляція синтезу 

споживчо-цінних продуктів рослинного походження залежить від ряду 

факторів, серед яких не останню роль відіграє як концентрація, так і 

композиційний склад метал-обробки, що здатні призвести також і до 
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синергічного токсичного ефекту, утворюючи мінеральний стрес. Окрім того, 

дослідження М’язека [142] щодо впливу різних типів металів та метало-сполук 

на мікроводорості, свідчать про посилення в них синтезу цільових сполук часто 

за рахунок зменшення темпів росту, що в цілому знижує загальну 

продуктивність еспериментальної системи.  

Згідно цього, фактично, методи пошуку та удосконалення агротехнології 

вирощування бажаних рослин становлять окремий розділ біофортифікації 

свіжої рослинної продукції. Сучасний термін «біофортифікації» пояснюється 

покращенням нутрицевтичної цінності рослин, що на відміну від промислової 

фортифікації [144.] спрямовано на зміну властивостей самої рослини і має на 

меті підвищення рівня певних елементів та сполук, які поглинаються рослиною 

з грунту (макро- та мікроелементи) або синтезуються (вторинні метаболіти, 

БАР) [143]. Особливої актуальності дана тема набуває в умовах сучасного стану 

агроценозів. 

З огляду на це, подальшим етапом експериментального дослідження було 

виявити вплив як йонів важкого металу так і суміші НЧМ на фізіолого-

біохімічні параметри рослин салату на стадії вегетативної стиглості (зрілості).  

 

5.1. Індекс толерантності досліджуваних рослин за дії кадмію та 

наночастинок есенціальних металів-мікроелементів 

Окільки фенотиповий прояв сукупності генетичних ознак рослинного 

об’єкту нерідко визначається дією факторів середовища, для оцінки умов 

впливу як йонів кадмію в концентрації 0,1 мМ так і суміші НЧМ на проростки 

салату ми визначали ростові показники рослин. Перш ніж ми виявили прояв 

різних типів обробки на параметр абсолютного росту, було проведено локальне 

дослідження впливу суміші НЧ обраних есенціальних металів на показник 

рівня ріст-інгібування (РІ). Для цього було використано параметри довжини 

надземної та підземної частини семиденних проростків, що піддавали 

передпосівній обробці (Cu, Fe, Mn, Zn)-наночастинками у концентрації 2 мг/л.  
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Отримані результати показали позитивний вплив НЧМ-обробки на 

показники РІ для зеленого Лоло, що виявлено у незначному зростанні росту 

підземної частини та значущому (↑16%) прирості надземної частини (табл. 5.1). 

Для проростків червоного Лоло Росса відмічено достовірний негативний вплив 

НЧМ на ріст коренів(↓13,5%), попри потужний стимулюючий ефект для 

надземної частини проростків (↑25,5%). Таким чином, обрана концентрація для 

передпосівної обробки виявляла позитивний вплив на приріст надземної 

частини проростків досліджуваних сортів.  

Таблиця 5.1 

Вплив НЧМ-обробки на ростові показники проростків салату сортів Лоло 

та Лоло Росса 

Варіант 
Довжина 

коренів (см) 
РІкорені (%) 

Довжина 

надземної 

частини (см) 

РІнадземна частина 

(%) 

Лоло (К) 3,73±0,78 0 1,87±0,62 0 

Лоло (НЧМ) 3,55±0,39 - 1,51 2,07±0,21 - 15,78 

Лоло Росса (К) 5,74±0,49 0 1,92±0,21 0 

Лоло Росса 

(НЧМ) 
4,88±1,23 13,5 2,37±0,38 - 25,47 

де К – контроль, НЧМ – передпосівна обробка сумішшю НЧ есенціальних 

металів; М±SEM, n=8. 

 

Загалом, метали транспортуються по рослині на дальні відстані до 

пагонів за допомогою ксилемного потоку [57]. Судинні пучки листків є 

первинними тканинами накопичення йонів кадмію при транслокації металу в 

надземну частину рослини. У роботі Ксу та Ванг [30], де рослини тонконогу та 

костриці піддавали дії 0,3 мМ кадмію в системі гідропонної культури, виявлено 

подібну до отриманої нами (розділ 4.1) картину посилення акумуляції кадмію в 

підземній частині (2800 мг/кг та 270 мг/кг сухої речовини) на фоні підвищення 

загальної біомаси надземної частини. Разом і з цим, авторами виявлено, що у 
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обох видів високий вміст депонованого в кореневій стелі кадмію перебував у 

водорозчинних органічних формах, тоді як для листків відмічено більшість 

нерозчиненної Cd-фосфатної фракції у епідермісі, мезофілі та в судинних 

пучках. Також наголошено про вищу частку накопиченого кадмію в клітинах 

епідермісу+мезофілу, ніж у судинних пучках, що свідчить про наявність 

активного механізму розвантаження Cd2+ при транслокації та детоксикації Cd2+ 

із судинних пучків до тканини мезофілу. 

На сьогодні невідомий точний процес, за допомогою якого форма Cd 

змінюється під час дальнього транспорту в ксилемі, проте існують дані про 

посилення активності кислотної фосфатази у кадмій-толерантних рослин [28]. 

Поряд з цим, згідно дослідження Конате зі співавт. [74], виявлено значні 

морфологічні відмінності у рослин, що піддавали обробці йонами металів (Cd, 

Cu, Pb та Zn), а також значне зменшення біомаси. Ріст-інгібування є одним із 

найбільш поширених показників толерантності рослин до важких металів. 

Адаптивний потенціал вегетативно-зрілих рослин салату обох сортів 

знову визначали за допомогою параметру ІТ, використавши показник маси 

сухої речовини. Впродовж експерименту виявлено схожу відповідь дослідних 

рослин обох сортів, а саме для зеленого салату Лоло (рис. 5.1, а): 

- загалом підвищені рівні ІТ за всіх типів обробки; 

- відсутність значного впливу НЧМ-обробки на стан приросту 

загальної біомаси (максимально зафіксований рівень підвищення сягав 9% на 

сьому добу експозиції); 

- значне підвищення ІТ у варіантах впливу йонів кадмію після сьомої 

доби експозиції, що проявляється у зростанні показника на 67% за дії 0,1 мМ 

Cd2+ та на 36% за сумісного впливу металів. 

Попри це, для дослідних рослин червоного Лоло Росса виявлено наступне 

(рис. 5.1, б): 

- загалом підвищення показника ІТ за всіх типів обробки рослин; 



98 

- потужне зростання показника для рослин варіанту впливу 0,1 мМ 

йонів кадмію після першої доби експозиції з максимальними значеннями в 69% 

на двадцять першу добу; 

- найменший з перелічених варіантів обробки приріст біомаси (37%) 

виявлено для рослин з передпосівною обробкою композиційною сумішшю 

наночастинок металів; 

- стабільно-високий показник ІТ для варіанту сумісного впливу 

металів впродовж експозиції з максимальним значенням (62%) на першу добу 

експозиції.  

 

   

Рис. 5.1. 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 

 

Літературні джерела [145] неоднозначно вказують на користь 

застосування НЧМ-обробки для покращення проростання та розвитку рослин. 

Фоліарна обробка рослин Vigna radiata суспензіями ZnO-, FeO- та (ZnFeCu)О-

НЧ в усіх випадках призводила до зростання морфометричних параметрів та 

накопичення фітомаси в порівнянні з контролем. Серед використаних суспензій 

автори зазначають максимальний ефект суміші (ZnFeCu)О-НЧ (50 ppm). 

Джерела вказують [146], що НЧ металів та їх оксидів можуть абсорбуватись 

коренями рослин та апопластно транспортуватись до центрального циліндра з 

подальшою транслокацією ксилемно/флоемними змінами потоків. З іншого 

боку, при фоліарній обробці, проникнення НЧМ через продихи чи кутикулу 
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перерозподіляється в тканинах листків та стебел через судини флоеми [145, 

147]. ДаКоста і Шарма виявляють токсичний ефект CuО-НЧ, що за всіх 

досліджуваних дозувань знижують рівень проростання рису, при цьому рівень 

накопичення металу у коренях рослин сягав критичних значень [148], а в роботі 

Ду зі співавт. [146] описано неодноразові згадки негативного впливу Cu- та 

CuO-НЧ на різні види культурних рослин; в цілому автори повідомляють про 

зниження росту кореня (соя, нут), проростання та біомаси; а також вказують на 

відсутність видимого ефекту НЧ за наднизьких концентрацій. А Манцер зі 

співавт. [149] також вказують про селективний вплив ZnO-НЧ на рівень 

проростання, що залежить від виду рослини, при цьому для рослин Cyamopsis 

tetragonoloba, Vigna radiata та Cicer arietinum виявлено покращення фітометрії 

та метаболоміки при внесенні НЧМ до середовища живлення. 

Таким чином, виявлені результати показують високий адаптивний 

потенціал обох сортів салату за всіх досліджуваних варіантів обробки. Проте, 

червоний сорт Лоло Росса проявив зростання показника стрес-толерантності у 

варіанті передпосівної обробки композиційною сумішшю (Cu, Fe, Mn, Zn)-

наночастинок, порівняно із рослинами зеленого сорту Лоло, де спостерігали 

незначне зростання впродовж експерименту.  

 

5.2. Водний статус рослин салату сортів Лоло та Лоло Росса за дії 

кадмію та наночастинок есенціальних мікроелементів 

Як було виявлено попередньо, першими візуально-швидкими проявами 

токсичності кадмію є порушення морфопараметрів, а саме: зменшення росту та 

розвитку кореневої системи та загальної фітомаси, а також порушення водного 

обміну тканин.  

Стрес-толерантні до зміни водозабезпечення середовища рослини здатні 

підтримувати достатній рівень водонасиченості тканин, що відносять до 

основних умов фітовиживання, оскільки за порушення надходження чи 

поглинання води більшість рослинних організмів не здатні підтримувати 

нормальне функціонування. Згідно дослідження Жао зі співавт. [150] щодо 
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впливу конкурентного поглинання йонів алюмінію та кальцію за умов 

алюмотоксичності рослини Quercus rubra здатні підтримувати водний 

гомеостаз організму. Автори виводять теорію адаптивного механізму зниження 

гідравлічної провідності коренів за дії йонів металу.  

З робіт Казніної зі співавт. [113] відомо, що за нормальних умов вода 

надходить до судин ксилеми кореня апопластним шляхом за рахунок сил 

гідравлічної провідності коренів. Зі зниженням інтенсивності транспірації вода 

починає транспортуватися симпластним шляхом, унаслідок чого зменшується 

гідравлічна провідність коренів. Симпластний рух дозволяє ефективніше 

регулювати надходження води до клітин, збільшуючи водопоглинальну 

здатність кореневої системи за несприятливих умов. До контролювання цих 

процесів залучені комплексні регуляторні механізми передачі сигналу. Комсток 

[151] вказує на синергічну дію двох типів сигналів, що регулюють ксилемний і 

транспіраційний потоки, рухи клітин-замикачів, випаровування води та 

газообмін, – гідравлічний (зміна гідравлічної провідності коренів, кавітаційні 

зміни у ксилемних елементах) і хімічний (активація синтезу та ксилемного 

транспорту абсцизової кислоти). 

Згідно аналізу отриманих результатів дослідження впливу параметрів на 

показник водного дефіциту дослідних рослин зеленого салату Лоло (рис. 5.2, а) 

не виявлено достовірних змін показника за всіх типів обробки на початку 

експерименту. Незначне зростання дефіциту вологи відмічено лише для рослин 

чотирнадцятої доби експерименту, що піддавали обробці наночастинками 

металів. Власне НЧМ-обробка проявилась у незначному (↑ на 4%) зростанні 

ВД, тоді як сумісний вплив проявився у зростанні показника на 6%.  

Для дослідних рослин червоного салату Лоло Росса (рис. 5.2, б) виявлено: 

- зниження параметру ВД за впливу кадмію на 4 та 10% (на першу та 

сьому доби експерименту) з подальшим зростанням до конститутивних 

значень); 
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- широку флуктуацію значень для варіанту НЧМ-обробки зі 

зниженням показника ВД на першу та чотирнадцяту добу фіксації (найменше 

значення виявлено на 14-ту добу – ↓ на 5%); 

- стабільно підвищені показники ВД для варіанту сумісного впливу 

металів (↑на 5,7%) з достовірним зниженням на 8,1% наприкінці експозиції. 

 

   

Рис. 5.2. Показники водного дефіциту дослідних рослин салату сортів 

Лоло (а) та Лоло Росса (б) за впливу НЧ есенціальних металів-мікроелементів 

та йонів кадмію у концентрації 0,1мМ; М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з 

контролем  

 

Виявлені відмінності прояву досліджуваного показника ВД у двох сортів 

салату за дії 0,1 мМ Cd2+ повторюють отримані раніше результати (рис. 4.4) і 

свідчать про активізацію метаболітичних процесів у рослин сорту Лоло Росса. 

Проте, додаткове навантаження сумішшю металів призводить до недостатнього 

водопостачання у зразках обох сортів, що відображається у зростанні ВД на 

окремих добах експозиції. Мартінез-Фернандез зі співавт. [45] вказують на 

можливість такого ефекту внаслідок фізичної взаємодії наночастинок 

досліджуваних металів із коренево-грунтовою поверхнею поділу, які оточують 

прикореневу поверхню, таким чином знижуючи функціональнсть кореня. 

Автори також зазначають, що внесення НЧМ до середовища живлення рослин 

здатне змінювати колір коренів, що свідчить про накопичення металів у 
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ризодермальних клітинах; також було висловлено припущення, що певні 

наночастинки можуть викликати токсичність шляхом механічного руйнування 

мембран і клітинних стінок, що впливає на поглинання кореневої води та 

загальну метаболоміку рослин. 

Рівень водонасиченості тканин у дослідних зразків сорту Лоло 

спостерігали у межах конститутивних значень впродовж експерименту за всіх 

типів обробки (рис. 5.3, а). 

 

   

Рис. 5.3. Показники відносної тургесцентності дослідних рослин салату 

сортів Лоло (а) та Лоло Росса (б) за впливу НЧ есенціальних металів-

мікроелементів та йонів кадмію у концентрації 0,1мМ; М±SEM, * - p ≤ 0,05 у 

порівнянні з контролем  

 

Для дослідних зразків сорту Лоло Росса також не виявлено значних змін 

параметру за окремого впливу металів, проте сумісна їх дія призводила до 

незначного зниження тургесцентності листкових тканин (↓ на 7%) на 

початкових етапах з подальшим зростанням до контрольного рівня (рис. 5.3, б). 

В цілому, отримані значення співпадають та співвідносяться із отриманими 

даними щодо недостачі вологозабезпечення.  

Згідно дослідження вмісту вільної води в тканинах листків рослин Лоло 

(рис. 5.4, а) було визначено, що: 
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- вплив йонів кадмію в досліді не проявив значних відхилень 

параметру, достовірне зниження (↓ на 4,6%) відмічено лише на сьому добу 

експозиції; 

- передпосівна обробка сумішшю НЧМ проявлялась у високій 

стабільності параметру вмісту вільної води, незначне підвищення виявлено на 

чотирнадцяту добу фіксації (↑ на 8,9%); 

- результати сумісної дії металів загалом повторюють значення для 

кадмію, достовірне зниження параметру (↓ на 9,1%) виявили лише на сьому 

добу експозиції.  

 

   

Рис.5.4. Вміст вільної води у дослідних рослин салату сортів Лоло (а) та 

Лоло Росса (б) за впливу НЧ есенціальних металів-мікроелементів та йонів 

кадмію у концентрації 0,1мМ, М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем  

 

У тканинах листків дослідних рослин червоного сорту Лоло Росса (рис. 

5.4, б) нами зафіксовано: 

- зростання параметру на 11,2% лише на чотирнадцяту добу впливу 

0,1 мМ йонів кадмію; 

- вплив наночастинок підвищував вміст вільної води (максимально 

на 29,5%) на сьому добу фіксації параметрів; 

- відсутність достовірного впливу суміші металів на показник вільної 

води впродовж експозиції.  
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Рослинну відповідь на несприятливі абіотичні фактори пов'язують також 

із дисбалансом між фіксацією та утилізацією вуглецю, що призводить до 

прушень асиміляції цукрів. Далеко не всі цукри беруть участь у стресовому 

сигналінгу рослини, але існують переконливі докази, що принаймні глюкоза, 

фруктоза, сахароза і трегалоза можуть виконувати цю роль [152]. Чутливі до 

зміни концентрації цукрів сенсори рослинних клітин ініціюють певні сигнальні 

каскади, що в кінцевому підсумку призводить до змін експресії генів і 

модифікацій специфічних та загальних протеїнів. Проте більшість цукор-

опосередкованих відповідей рослин організовані з іншими ендогенними або 

екологічними стимулами та часто асоційовані з гормональним (в особливості з 

рівнем стрес-гормонів – абсцизової кислоти та етилену) та мінеральним 

статусом рослини [153]. Також важливим пунктом цукрового сигналінгу є 

різноманітність прояву між типами клітин, тканин і стадій розвитку рослинного 

організму [154]. 

Накопичення цукрів у вакуолях знижує водний потенціал, що 

перешкоджає інтенсивній дегідратації фітотканин [155]. За повідомленням 

Дмитренка, ступінь пористості тканини або радіус капілярів не впливають на 

силу утримання води, але при зростанні ступеню розведення речовин 

клітинного соку спостерігається відповідне зростання кількості молекул води в 

гідратних оболонках цих осмолітів [156]. Інші дослідники пояснюють, що хоча 

в більшості підвищення вмісту цукрів в рослинному організмі пов'язане з 

процесом домінування фотосинтетичної фіксації карбону над використанням 

вуглеводів, в окремих випадках (найчастіше – дії стресорів абіотичної природи) 

рівні як загальних так і специфічних цукрів можуть зростати навіть за 

фотосинтетичного пригнічення – внаслідок деградації збережених запасів 

(переважно крохмалю) [153]. 
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Рис. 5.5. Показник концентрації клітинного соку дослідних рослин салату 

сортів Лоло (а) та Лоло Росса (б) за впливу НЧ есенціальних металів-

мікроелементів та йонів кадмію у концентрації 0,1мМ М±SEM, * - p ≤ 0,05 у 

порівнянні з контролем  

 

Тому нами також було виявлено відмінності впливу досліджуваних 

параметрів на концентрацію клітинного соку двох сортів салату (рис. 5.5). Для 

зеленого сорту Лоло зафіксовано стабільне зниження концентрації клітинного 

соку за всіх типів обробки впродовж експозиції (відзначено критичність сьомої 

доби зняття параметрів). У рослин червоного сорту Росса виявлено підвищення 

параметру на першу добу дії кадмію за всіх типів НЧМ-обробки (на 1,4% та 

1,2% відповідно). В подальшому виявлено незначне зниження вмісту осмолітів 

за всіх типів обробки.  

Літературні дані щодо впливу композиційних сумішей наночастинок 

есенціальних металів досить суперечливі. У більшості автори повідомлюють 

про дозозалежний прояв токсичного ефекту НЧ як окремих металів так і їх 

сумішей на водний гомеостаз рослинних тканин. При порівнянні дозозалежного 

впливу нано- та молекулярного купруму на рослини орегано (Origanum 

vulgare), Ду зі співавторами в цілому виявили зростання водного дефіциту за дії 

Cu2+ у порівнянні з дією Cu-НЧ. Проте, поряд з цим автори вказують, що Cu 

обмежує поглинання води коренями і тому рослини обмежують транспіраційні 

потоки для збереження високої тургесцентності листків. Окрім цього, 
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дослідження виявили негативний вплив усіх типів обробки Cu на вміст цукрів 

орегано [157]. У роботі Письменної зі співавт. [158] виявлено позитивний ефект 

передпосівної Ag/Cu-НЧ-обробки на водоутримну здатність рослин пшениці з 

більш високими показниками для Ag-НЧ. У роботі Манцера зі співавт. [149] 

повідомляється про підвищення осмолітів та тургесцентності рослин за дії ZnO-

НЧ, а дозозалежне дослідження впливу CuO-НЧ (0,025-5 мг/л) виявило 

зростання водного дефіциту в рослин елодеї, що разом із іншими 

дослідженнями пояснюється можливістю CuO-НЧ інгібувати роботу водневих 

каналів. Мартінез-Фернандес зі співавт. [45] виявили, що можливі взаємодії 

НЧМ з коренями рослин впливають на їх гідравлічну провідність, що 

призводить до зниження оводненості, тургору та росту фітотканин. Фактично, 

висока реакційна здатність НЧМ може стимулювати їх адгезію до 

ризодермальної клітинної стінки, при цьому блокуючи пори і зменшуючи 

здатність водопоглинання. Труджилло-Рейєрс зі співавт. [15] у власному 

дослідженні не виявили достовірного впливу Fe-НЧ на вміст вільної води 

рослин Lactuca sativa, при цьому за дії Cu-НЧ зафіксовано зменшення вмісту 

води, довжини коренів і сухої біомаси рослин салату. Автори також виявили, 

що Fe/Fe3O4-НЧ здатні змінювати кореневу архітектуру, опосередковано 

впливаючи на вміст кореневої води та накопичення хлорофілів у листках 

Lactuca sativa. 

Отже, аналізуючи отримані дані виявляється дещо нівелюючий вплив 

НЧМ-обробки на певні параметри водного обміну рослин салату в умовах дії 

0,1 мМ йонів кадмію, що більш яскраво проявлялось у рослин червоного сорту. 

 

5.3. Динаміка накопичення пластидних пігментів у рослинах салату 

сортів Лоло та Лоло Росса за дії кадмію та наночастинок есенціальних 

металів-мікроелементів 

Рівень фотосинтетичної активності є однією з високочутливих реакцій 

стресового стану рослини, що, як відомо, пригнічується внаслідок впливу 

більшості важких металів. При цьому, швидкість окремих процесів 
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фотосинтезу знижується зі зростанням дози часток металів у ґрунті [32]. 

Існують дані, що зниження продуктивності фотосинтезу внаслідок дії важких 

металів є наслідком зниження вмісту пластидних пігментів, асиміляції 

органічного вуглецю, інактивації роботи обох фотосистем [159], ензимів 

опосередкованих реакцій біосинтезу хлорофілу [18] та циклу Кальвіна 

(особливо зниження активності рибулозобіфосфаткарбоксилази) [160], 

стоматичної провідності та швидкості транспірації [105], а також зростання 

активності ліпоксигеназ [159]. 

Згідно отриманих даних виявлено різноспрямованість впливу варіантів 

обробки на рослини зеленого сорту салату, у той час як для зразків червоного 

сорту всі варіанти обробки проявили зниження вмісту основних 

фотосинтетичних пігментів (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Вплив йонів кадмію та передпосівної обробки НЧ есенціальних металів 

на показники вмісту фотосинтетичних пігментів рослин L. sativa сортів Лоло та 

Лоло Росса 

  

Варіант досліду 

Вміст пігменту, мг/г сухої речовини* Співвідношення пігментів 

хлорофіл а хлорофіл b каротиноїди ∑а+b а/b 
∑а+b/ 

карот. 

контроль 

(Лоло) 

1 доба 6,88±0,34 4,12±0,21 0,700±0,03 10,99 1,72 15,67 

7 доба 5,42±0,27 3,01±0,14 0,508±0,03 8,43 1,805 19 

14 

доба 3,79±0,19 2,19±0,11 0,460±0,02 5,986 1,738 13,31 

Cd (Лоло) 

1 доба 7,47±0,37* 4,36±0,22 0,595±0,03* 11,83 1,75 20,33 

7 доба 5,66±0,28 3,48±0,17 0,516±0,025 9,14 1,633 17,69 

14 

доба 3,15±0,16* 1,95±0,1 0,288±0,013* 5,099 1,631 17,93 
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Продовження Таблиці 5.2 

* де К – контрольні зразки, Cd – вплив 0,1мМ Cd2+, НЧМ – дія суміші 

наночастинок есенціальних металів, Cd+НЧМ – вплив 0,1мМ Cd2+ за обробки 

наночастинками металів; М±SEM, n=10, *p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

 

Впродовж експерименту для дослідних рослин сорту зеленого Лоло 

відмічено: 

- незначне зростання вмісту хлорофілу а та b за впливу кадмію на початку 

експозиції з подальшим зниженням (↓ на 17% та 11% відповідно); стабільне 

зниження вмісту каротиноїдів впродовж експозиції (до 37% від рівня 

контролю); 

Варіант досліду 

Вміст пігменту, мг/г сухої речовини* Співвідношення пігментів 

хлорофіл а хлорофіл b каротиноїди ∑а+b а/b 
∑а+b/ 

карот. 

НЧМ 

(Лоло) 

1 доба 5,61±0,28* 2,62±0,13* 0,562±0,03* 8,23 2,14 14,76 

7 доба 3,51±0,18* 1,94±0,01* 0,424±0,02* 5,45 1,83 12,87 

14 доба 4,78±0,24* 2,87±0,14* 0,406±0,021* 7,047 1,657 19 

Cd+НЧМ 

(Лоло) 

1 доба 4,92±0,25* 2,61±0,13* 0,566±0,028* 7,53 1,87 13,28 

7 доба 3,26±0,16* 1,7±0,08* 0,320±0,01* 4,96 2,485 25,38 

14 доба 3,51±0,18 2,205±0,11 0,339±0,017* 5,715 1,593 16,84 

контроль 

(Лоло 

Росса) 

1 доба 5,95±0,3 2,852±0,14 0,551±0,027 8,804 2,105 16,01 

7 доба 4,09±0,2 1,946±0,01 0,343±0,017 6,032 2,184 17,85 

14 доба 3,23±0,16 1,99±0,09 0,27±0,014 5,23 1,664 19,55 

Cd  (Лоло 

Росса) 

1 доба 1,72±0,09* 0,8±0,04* 0,194±0,01* 2,514 2,313 13,24 

7 доба 2,19±0,11* 0,88±0,04* 0,208±0,01* 3,082 2,5 14,75 

14 доба 1,58±0,08* 0,92±0,05* 0,208±0,009 2,5 1,701 13,9 

НЧМ 

(Лоло 

Росса) 

1 доба 3,2±0,16* 1,32±0,07* 0,302±0,014* 4,52 2,451 14,84 

7 доба 1,57±0,08* 0,67±0,03* 0,208±0,009* 2,235 2,368 10,75 

14 доба 1,51±0,08* 1,14±0,06* 0,09±0,004* 2,649 1,339 29,77 

Cd+НЧМ  

 (Лоло 

Росса) 

1 доба 1,58±0,08* 0,66±0,03* 0,173±0,009* 2,243 2,411 13,74 

7 доба 1,01±0,05* 0,61±0,03* 0,099±0,005* 1,615 1,76 22,53 

14 доба 1,43±0,07* 0,74±0,04* 0,159±0,008* 2,174 1,928 13,69 



109 

- для варіанту обробки НЧ металів-мікроелементів у обрані доби 

зафіксовано зниження вмісту хлорофілів зі зростанням на 14-у добу (↑ на 25% 

та 31% відповідно); стабільно-знижений вміст каротиноїдів (↓11-19% від 

контролю); 

- у варіанті сумісного впливу металів спостерігалась схожа картина, 

відмічено стабільно низькі значення кількості хлорофілу а (↓ до 39%) та пулу 

каротиноїдів (↓ до 37%), зі зростанням параметру хлорофілу b до рівня 

контрольних значень наприкінці експозиції. 

Для зразків червоного сорту Лоло Росса зафіксовано: 

- стабільно знижені значення вмісту як хлорофілів так і каротиноїдів (↓ до 

трикратних значень контролю на окремих добах відбору зразків) для всіх типів 

обробки впродовж експозиції. 

Хлорофіл а входить до складу як корових комплексів так і периферичних 

антен обох фотосистем, у той час як хлорофіл b виступає компонентом 

периферичних антен та світлозбиральних протеїн-пігментних комплексів (СЗК 

І та СЗК ІІ) [112]. Одним із важливих параметрів нормальної роботи 

фотосинтетичного апарату вважається також співвідношення хлорофілів а/b та 

хлорофілів/каротиноїдів [112, 161, 162]. Зміни співвідношення основних 

пігментів фотосинтезу залежать від впливу різноманітних екологічних факторів 

і певною мірою відображають активність роботи хлоропластів. Проте діапазон 

та зміни цих співвідношень за дії несприятливих чинників, а також структурні і 

функціональні наслідки цих змін суперечливі та мають різноманітні варіації 

згідно літературних даних [112, 161, 162].  

До складу протеїн-пігментного апарату СЗК ІІ входять 6 молекул 

ксантофілів, 7–8 молекул хлорофілу а та 5–6 молекул хлорофілу b з показником 

a/b 1,4 [163, 164]. Співвідношення хлорофілів a/b СЗК І було вирахувано Кроц 

зі співавторами [165] для Zea mays (3,8) та Arabidopsis thaliana (3,3). Зазвичай 

даний показник варіює у межах 2,2–4,0 (за деякими даними – до 6 [164]) і 

використовується у якості маркера фізіологічного стану рослинного організму, 

зміни якого можуть свідчити про порушення стехіометрії між комплексами 
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реакційних центрів ФС і СЗК [112]. При зниженні показника співвідношення 

вмісту хлорофілів спостерігається найменший вміст хлорофілу на гранах [161], 

проте також за підвищення вмісту хлорофілу b активізується захисна функція 

останнього в екрануванні фотосинтетично активного хлорофілу a від окисних 

впливів [162]. Високе співвідношення хлорофілів, з одного боку, може 

слугувати ознакою високої потенційної інтенсивності фотосинтезу [162], а з 

іншого – за підвищення параметру спостерігається зменшення ступеня агрегації 

тилакоїдів у хлоропластних мембранах[161]. Також існують літературні дані, 

що зниження співвідношення хлорофілів а/b може характеризувати стійкість 

рослин [161, 166]. 

У дослідних варіантів сорту Лоло за дії Cd2+ нами зафіксовано незначне 

зниження вмісту хлорофілу; обробка НЧ есенціальних металів особливо не 

змінювала показник а/b від контрольних значень, а сумісний вплив металів 

проявився у зростанні параметру (↑ до 30%) з подальшим незначним 

зниженням наприкінці експозиції. 

Для зразків сорту Лоло Росса відмічено зростання параметру 

співвідношення хлорофілів за впливу кадмію, а вплив НЧ проявився у 

«хвилеподібному» відображенні вмісту фотосинтетично активних пігментів 

впродовж експозиції. За НЧ-обробки спостерігали зниження вмісту хлорофілу 

гран на 14-ту добу відбору зразків, за сумісного впливу металів – зменшення 

ступеня агрегації тилакоїдів у мембранах.  

Каротиноїди, як скавенджери активних форм кисню, виступають 

потужними протекторами фотосинтетичного апарату за дії несприятливих 

чинників, тому даний параметр часто виносять у якості біомаркеру стресового 

стану організму [35]. Статистично значуще зниження вмісту каротиноїдних 

пігментів зафіксовано для зразків обох сортів салату та за впливу всіх типів 

обробки, що підтверджує літературні дані щодо дії як власне кадмію, так і 

інших високотоксичних важких металів [35, 159]. За дослідженням Лі зі 

співавт. [167], Cd здатний спричинити значне зниження вмісту хлорофілів та 

каротиноїдів внаслідок пошкодження процесів їх біосинтезу. 
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Оскільки каротиноїди в рослинному організмі виконують функції 

фотопротекторів, зниження параметру співвідношення вмісту 

хлорофілів/каротиноїдів апелює до прояву стресового стану рослини [168]. 

Щодо експериментальних даних, вплив різних типів обробки неоднозначно 

проявлявся на параметрі хлорофіли/каротиноїди. Оскільки у дослідних зразків 

салату обох сортів не виявлено зростання пулу каротиноїдів внаслідок впливу 

всіх типів обробки, мінливість показника співвідношення пігментів залежала 

від неоднозначного та неоднорідного впливу металів на вміст власне 

хлорофілу. Отже, для рослин зеленого сорту виявлено неоднорідність прояву 

даного параметру, проте зафіксовано його зростання на 14-ту добу відбору 

зразків (↑ на 36%, 42% та 26% відповідно). Для червоного сорту подібне 

зростання параметру показано на 14-ту добу лише для варіанту НЧ-обробки, 

для інших типів обробки відмічено або поступове зниження співвідношення 

хлорофілів/каротиноїдів впродовж експозиції (при дії кадмію), або 

неоднорідний прояв (за сумісного впливу металів) зі зниженням до 14-ї доби, 

що свідчить про стресовий вплив металів на фотосинтетичну систему рослин 

салату обох сортів (див.табл. 5.2).  

Отримані дані апелюють до факту, що найбільш неоднорідний вплив на 

параметри фотосинтетичної системи салату проявляли саме НЧ металів-

мікроелементів. Згідно літературних даних, наразі спектр досліджень впливу 

різних нанометалів на процес фотосинтезу не дає чіткої відповіді у питанні їх 

значення на загальному фоні впливу надлишку токсичних металів. Згідно 

досліджень, НЧ поодиноких металів-мікроелементів живлення (Fe, Mn, Zn, Cu) 

та їх сумішей здатні як підвищувати врожайність та загальну біомасу рослин [9, 

141 (Fe, Co, Cu) 169 (Mn), 170 (Fe)], так і проявляти фітотоксичні властивості 

[69 (Ag, Fe, Cu, Zn, Mn), 9, 15 (Fe, Cu), 171 (Zn), 172 (Zn)]. Також, результати 

літературних даних стверджують про значно вищий фітотоксичний вплив Cu- 

та Zn-НЧ, порівняно з іншими типами есенціальних нанометалів [9, 173]. 

Наприклад, ДаКоста та Шарма [148] повідомляють, що застосування 50 мг/л 

CuО-НЧ із середовищем Хогленда призводить до зниження кількості тилакоїдів 
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гран зі зростанням рівня структурних пошкоджень при підвищенні дози в 

рослин Oryza sativa. При цьому, CuО-НЧ викликали зменшення розмірів та 

кількості продихів та трихом, зниження процесу фіксації СО2 і квантової 

ефективності ФСІІ. Чіткий токсичний ефект 1000 мг/л НЧ проявлявся в 

посиленні накопичення металу, порушенні фотосинтетичних ланок і зростання 

вмісту продуктів окиснення. Автори відмітили також потужне зниження вмісту 

каротинів, натомість виявили значне зростання ксантофілів, проліну та генної 

експресії ензиматичної ланки АО захисту. У роботі Ду зі співавт. [146] 

неоднократно повідомляється про токсичний ефект CuO-НЧ на різні види 

рослин, що проявляється у зниженні вмісту хлорофілів (1 мг/л у рослин ряски 

та 500мг/л в сої), каротиноїдів та загальних пігментів (індійська гірчиця, 20-500 

мг/л), а також ZnO-НЧ – у зниженні вмісту загальних пластидних пігментів та 

загальної продуктивності (250 мг/л, зелений горох). Ванг зі співавторами 

вказують [173], що при додаванні суспензії ZnO-НЧ (200 і 300 мг/л) до 

грунтового середовища Arabidopsis thaliana, спостерігалося інгібування 

експресії генів синтезу хлорофілу та структурних компонентів фотосистем, що 

підвищувало секспресію генів каротиноїдного синтезу. У роботі Хайзель зі 

співавт. [125] підтверджують цей ефект ZnO-НЧ на рослинах Carex vulpina 

навіть за нижчих концентрацій (10 та 50 мкг/л) та вказують, що їх негативний 

ефект перевищує можливе нівелювання токсичності йонів Cd. 

З узагальненої інформації в роботі Манцера зі співавт. [149] автори 

наголошують, що вплив НЧМ є досить варіабельним серед різних рослин 

культурного та декоративного призначення і залежить від способу їх 

застосування, розміру та дозування. 

 

5.4. Параметри окиснювального гомеостазу рослин салату за умови 

впливу йонів кадмію та передпосівної обробки наночастинками 

есенціальних металів-мікроелементів 

Продукування агресивних окисників – АФК – є обов’язковою ланкою 

активізації універсального стресового сигналінгу за впливу стрес-факторів як 
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абіотичної так і біотичної природи. У наш час АФК часто розглядаються як 

«подвійні агенти», основними функціями яких є безпосереднє ініціювання 

окисного стресу і необоротного пошкодження клітин та сигнальний запуск 

адаптивних механізмів на рівні фізіолого-біохімічних реакцій [135]. Механізм 

адаптивного захисту включає трансдукцію функціонально важливих сигналів 

на різних рівнях організації рослинного організму, їх взаємодію та індукцію 

стрес-протекторних процесів збереження окиснювального гомеостазу клітин на 

рівні первинного і вторинного метаболізму [174]. Окиснювальний гомеостаз 

чітко регулюється розгалуженою мережею генів та транскрипційних факторів, 

що активізуються за дії стресорів та, в особливості, утворення АФК [135]. 

Тому для вивчення адаптивного потенціалу рослин салату в нашому 

експерименті за впливу йонів кадмію та наночастинок металів 

мікроелементного складу доцільним є дослідження редокс-статусу. Маркерами 

вільнорадикального пошкодження було обрано вміст продуктів 

ліпопероксидації – гідропероксидів ліпідів та ТБК-активних продуктів, а також 

ланку ензиматичних скавенджерів – активність гваякол-пероксидази.  

За Cd-індукованого стресового стану, новоутворені АФК індукують 

окиснювальний стрес і призводять до пероксидного окислення ліпідів 

клітинних мембран, що в свою чергу передує накопичуванню МДА – основного 

продукту ліпопероксидації. У роботі Ву зі співавт. [28] присвяченій 

характеристиці ранніх відповідей коренів Salix matsudana на дію 50 мкМ/л Cd2+ 

автори виявили значне зростання вмісту супероксид-радикалу (O2
•-), H2O2 та 

МДА на фоні візуального інгібування росту коренів. Отримані результати 

автори екстраполюють на те, що Cd призводить до пероксидного ушкодження 

ліпідів мембран, що результується у зміні проникності і плинності мембран та 

цілісності клітин. АФК-індуковане клітинне пошкодження ініціює місцеву 

програмовану загибель клітин, яка зазвичай впливає на ріст і розвиток рослин 

[175]. 

У роботі Сінгх зі співавт. [52] повідомляється про схожий негативний 

вплив кадмій-йонів, що проявляється у генерації пероксиду водню та 
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супероксид-радикалу на фоні гальмування росту модифікованих рослин 

Nicotiana tabacum (500 мкМ) та підвищення активності антиоксидантних 

ензимів; також посилення окисного стресу і прискорення старіння клітин 

мезофілу рослин Raphanus sativus (50 мкМ) при посиленні синтезу фенольних 

метаболітів. Нахар зі співавт. [176] повідомляють про посилення оксидного 

стресу, інгібування росту та зниження вмісту хлорофілів у рослин Vigna radiata 

за токсичного впливу 1,5 мМ Cd2+, окрім цього автори підкреслюють зростання 

активності ензиматичної ланки антиоксидантного захисту (СОД, каталази та 

гваякол-пероксидази).  

Впродовж експерименту для рослин зеленого салату Лоло (рис.5.6, а) 

нами було виявлено: 

- незначне зниження рівня гідропероксидів ліпідів на 14-ту добу 

експозиції (↓ на 12%); 

- відсутність достовірного впливу НЧМ-обробки та сумісної дії 

металів на досліджуваний параметр впродовж експозиції. 

   

Рис. 5.6. Вміст гідропероксидів ліпідів у дослідних рослин салату сортів 

Лоло (а) та Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-

мікроелементів та йонів кадмію у концентрації 0,1м; М±SEM, * - p ≤ 0,05 у 

порівнянні з контролем  

 

Поряд з цим, для дослідних зразків червоного сорту Росса нами не було 

зафіксовано (рис. 5.6, б) достовірного негативного впливу йонів кадмію на 
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продукування первинних продуктів ліпопероксидації. За додаткового 

навантаження НЧМ виявили достовірне зростання (↑ на 77%) гідропероксидів 

на початкових добах експозиції зі зниженням до конститутивного рівня 

наприкінці експозиції. 

Якщо при дослідженні динаміки накопичення гідропероксидів для всіх 

досліджуваних варіантів обох сортів відмічалось незначна відмінність від 

контрольних значень, то при визначенні вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ 

відмічено значний розподіл значень досліджуваних варіантів та візуально-

протилежну картину відповіді досліджуваних сортів. Для зеленого сорту салату 

Лоло (рис. 5.7, а) виявлено двократне підвищення дериватів малонового 

диальдегіду для всіх варіантів впливу йонів кадмію на сьому добу експозиції. 

Також відмічено незначне нівелювання НЧМ-обробки на токсичний прояв 

кадмію , що проявляється у зниженні вмісту ТБК-активних сполук рівень 

наприкінці експозиції, порівняно з дією йонів даного ВМ (↑ на 21%).  

 

   

Рис. 5.7 Вміст ТБК-активних сполук у дослідних рослин салату сортів 

Лоло (а) та Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-

мікроелементів та 0,1 мМ Cd2+, М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

 

Проте, для дослідних рослин червоного сорту Лоло Росса виявлено 

протилежний ефект (рис. 5.7, б) – критичність першої доби експозиції 

проявляється в двократному зростанні рівня ТБК-активних сполук за всіх типів 

обробки йонами кадмію. В подальшому, по мірі експозиції спостерігали 
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достовірне зниження кінцевих продуктів ліпопероксидації (↓ на 20-27% 

відповідно), що свідчить про активізацію процесів ендогенного 

антиоксидантного захисту. Нівелювання негативної дії кадмію за допомогою 

НЧМ не спостерігалось.  

На підставі сучасних знань про токсичність і детоксикацію Cd в 

рослинах, його певний горметичний ефект може частково співвідноситись із 

адаптивними компенсаторними процесами та/або механізмами індукованого 

захисту, які за допомогою клітинних сигнальних трансдукційних каскадів 

передбачають наявність метал-чутливих систем регуляції генної експресії. 

[177]. У роботі Шахід зі співавт. [7] повідомляється, що експозиція рослин 

пшениці в низьких дозах йонів кадмію викликає горметичний ефект, 

стимулюючи ріст рослин, що супроводжується зменшенням продукування 

АФК та збільшенням активності глутатіонредуктази. 

Щодо впливу наночастинок різних металів на стан окинювального 

гомеостазу в літературі існують суперечливі дані. Наприклад, Лі зі співавт. 

[178] повідомляють про збільшення рівня продукування АФК у клітинах Oryza 

sativa та Arabidopsis thaliana після обробки Al2O3-, SiO2-, Fe3O4-, ZnO-НЧ. 

Авторами також виявлено АФК-залежну індукцію запрограмованої загибелі 

клітин, при чому НЧ викликали дозозалежне зростання апоптозу. 

Загальноприйнятим висновком подібних досліджень фітотоксичності НЧМ є 

індукція генерації АФК, що викликає оксидний стрес і активує ензиматичну 

ланку захисту. Різні джерела вказують, що продукування АФК та 

антиоксидантні реакції різняться в залежності від типу НЧМ, видів рослин та 

умов впливу [10, 146, 179]. Різні джерела також повідомляють про вищу 

фітотоксичність наночастинок на основі купруму та цинку, що викликають 

чіткі окисні реакції в досліджуваних рослин у більшості досліджуваних 

дозувань [146, 148, 179]. 

Проте Мартінез-Фернандез зі співавт. [45] вказують, що різні типи НЧМ 

не впливають на стимуляцію продукції АФК у рослин соняшнику, однак при 

цьому автори відмічають зниження функціональності коренів та зміну 



117 

мінерального статусу рослин. Також припускають, що деякі нанооксиди заліза 

можуть значно збільшувати активність антиоксидантних ензимів, але їх вплив 

більше пов'язаний зі змінами мінерального складу рослини, ніж із присутністю 

нанорозмірних форм Fe [15]. А Манцер зі співавт. [149] в роботі згадують про 

активну участь ZnO-НЧ в соматичному ембріогенезі, регенерації рослин, а 

підвищення синтезу проліну, активності СОД, каталази та пулу пероксидаз 

підвищує толерантність до біотичних стресорів. Венкатачалам зі співавт. [180] 

вказують на відсутність негативного впливу Zn-НЧ на формування АФК та 

процеси пошкодженя мембранних структур. Дімкпа зі співавт. [46] в роботі 

вказують, що комерційні суспензії CuO-НЧ викликали зростання ПОЛ та 

активності антиоксидантних ензимів у гідропонно-вирощених рослин пшениці, 

на відміну від ZnO-НЧ. Проте автори постулюють, що обидва досліджені види 

НЧМ не зважаючи на це сприяли росту рослин пшениці. 

Таким чином, згідно отриманих даних щодо показників рівня ПОЛ 

досліджувані сорти проявили різний рівень пристосування до досліджуваних 

параметрів. Оскільки дослідні рослини червоного сорту Лоло Росса не 

проявляли значних відхилень у вмісті ТБК-активних продуктів (дериватів 

малонового деальдегіду), на відміну від рослин зеленого Лоло, ми можемо 

апелювати до вищої адаптивної пластичності даного сорту. 

Активне продукування пероксиду водню збільшує ризик утворення 

інших, більш реакційно-здатних АФК, тому його надлишок, що не був 

знешкоджений каталазою, елімінується неспецифічними пероксидазами. Для 

більш повної картини в даному пункті було досліджено динаміку активності 

гваякол-пероксидази (ГПО) – однієї з основних представників пероксидазної 

ензиматичної ланки гемовмісних глікопротеїнів [1], що беруть участь в 

елімінації утворених АФК і використовує Н2О2 як акцептор електронів та 

фенольну сполуку – гваякол – у якості субстрату реакції [7]. ГПО, як правило, 

визнаються як «ензими стресу» і знайдені в клітинній цитоплазмі та апоплазмі 

[101]. Як повідомляється, ГПО залучена до багатьох процесів росту та розвитку 

рослин, бере активну роль скавенджера АФК [181]; також згадується про 
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порушення синтезу індоліл-3-оцтової кислоти за зростання активності ГПО та її 

важливу участь у біосинтезі лігніну [1].  

Роль кадмію в продукуванні АФК є досить відомою; у ряді робіт 

повідомляється про Cd-індуковану активацію антиоксидантних ензимів, та 

зокрема ГПО [7, 182, 183], можливо за допомогою модуляції експресії генів [1], 

Cd-індукованого обмеження інгібіторів ензимів або побічно за рахунок 

збільшення концентрації їх субстратів [7]. У роботі Аріфа зі співавт. 

повідомляється, що за оцінки впливу ВМ на Avicennia marina виявлено 

дозозалежне зростання активності ГПО у відповідь на накопичення металів Zn, 

Cu або Pb у тканинах листків [1]; аналогічно рослини Vicia faba показали 

підвищену активність аскорбат- та гваякол-пероксидази по відношенню до 

свинцевого стресу [7].  

Згідно отриманих даних для дослідних рослин сорту Лоло помічено (рис. 

5.8, а): 

- зростання активності ГПО наприкінці експозиції в 0,1 мМ йонів 

кадмію (↑ на 18,7%); 

- широку флуктуацію значень активності ГПО за впливу НЧ 

есенціальних металів. На початкових етапах фіксації виявили максимальне 

зростання параметру (↑ на 29,5%), проте в ході експерименту активність ензиму 

істотно знижувалась (↓ на 14%); також подібний ефект спостерігали за 

сумісного впливу металів – на початку експозиції виявлено максимальне для 

сорту зростання активності ГПО (↑ на 60%) з поступовим спадом наприкінці 

експозиції (↓ на 23,4%).  
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Рис. 5.8. Активність ГПО у дослідних рослин салату сортів Лоло (а) та 

Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-мікроелементів та 

0,1 мМ Cd2+ (результат виражено у мМ продукту – тетрагваяколу – на мг 

розчинного протеїну), М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

 

На відміну від цього, для дослідних зразків червоного салату Росса 

виявлено протилежну тенденцію (рис. 5.8, б): 

- за дії йонів кадмію спостерігали підвищення активності ГПО лише 

на 14-ту добу експозиції (↑ на 51%); 

- передпосівна обробка сумішшю НЧМ за обох варіантів виявилась у 

потужному зростанні активності впродовж експозиції з максимальними 

значеннями для НЧМ на 14-ту добу (↑ вдвічі від контролю), для Cd+НЧМ на 

першу добу фіксації (↑ вдвічі від контролю).  

В дослідженні Конате зі співавт. [74] виявлено, що додавання до 

середовища наночастинок Fe3O4 знижує токсичний прояв важких металів на 

рослини огірка. Автори описують, що вплив йонів Cu, Cd, Zn та Pb значно 

знижує ріст проростків (максимально негативний вплив відмічено від Cu- та 

Cd-йонів), активність АО ензимів та підвищує вміст МДА, а позитивний ефект 

нано-Fe3O4 підтверджено зниженням вмісту МДА при підвищенні активності 

ензимів. За різними повідомленнями, у рослин елодеї при застосуванні CuО-НЧ 

(0,025-5 мг/л) зростає процес ПОЛ та знижується активність водних каналів, що 

призводить до зростання АФК; Fe2О3-НЧ (30-100 мг/л) посилювали 
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продукування АФК у коренях гарбуза та райграсу, проте блокували роботу 

аквапоринів, порушуючи процеси дихання [149]. 

Отже, як видно з отриманих нами результатів, вплив суміші есенціальних 

НЧМ проявляє сортоспецифічність, що ми можемо спостерігати у відмінному 

прояві активності ГПО за обробки наночастинками у обох сортів. У зразках 

зеленого сорту Лоло спостерігаємо зниження активності ензиму впродовж 

експозиції, проте рослини червоного Лоло Росса проявляють протилежну 

тенденцію – двократне зростання активності як за впливу НЧМ, так і за 

сумісного впливу металів. У використаній композиційній суміші для 

передпосівної обробки присутні метали, що є необхідними для нормального 

функціонування ГПО, проте високий вміст субстрату фенольної природи у 

сорту Лоло Росса можливо є побічним фактором підвищення активності даної 

ензиматичної ланки. Отимані дані цілком співвідносяться з результатами щодо 

дослідження вмісту маркерів стресу – кінцевих продуктів ПОЛ (рис. 5.6, рис. 

5.7).  

 

5.5. Фенольний метаболізм рослин салату за умови впливу йонів 

кадмію та передпосівної обробки наночастинками есенціальних металів  

Система антиоксидантного захисту рослини є досить розгалуженою та 

включає представників усіх відомих класів органічних сполук. Основними 

ланками захисної системи рослин вважають: ензиматичну – велика кількість 

ізоформ СОД, каталаз, пулу ПО, редуктаз, оксидаз – що володіє активною 

скавенджерною функцією та запобігає посиленню ПОЛ [135, 185, 186]; та 

неензиматичну, куди відносять широке коло мультифункціональних 

представників вторинного метаболізму – каротиноїди [122, 123, 188], органічні 

кислоти [127], поліаміни, амінокислоти [132], терпеноїди, [56]; але найбільшу 

увагу приділяють дослідженню саме фенольних сполук в якості 

низькомолекулярних антиоксидантів [190, 188]. Виявлено , що 

фітотолерантність до підвищеного фону металів у середовищі залежить від 

виду рослини, сорту, віку і типу присутнього металу [191].  
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На сьогоднійшній день у науковому просторі сформувалась думка щодо 

залежності фізіологічної функціональності АФК, як фактора індукції каскадних 

систем неконтрольованих деструктивних змін та неспецифічних захисних 

механізмів рослини, від сукупності чинників – кількості, хімічної природи, часу 

утворення та, особливо, взаємодії з антиоксидантом. Виходячи з цього, 

розширюється і уявлення щодо функціональної приналежності досліджуваних 

АО – наразі їх можна вважати не лише інактиваторами АФК, а й 

повноправними учасниками систем сигнальної трансдукції [135]. Тонкі 

маніпуляції на основі взаємного керування системою окиснювального 

гомеостазу базуючись на взаємодії АФК:АО відкривають нові можливості 

управління адаптивними процесами та пошуку підвищення стрес-толерантності 

окремих видів та сортів важливих культур.  

Активізація синтезу вторинних сполук-АО є неспецифічною реакцією за 

впливу важких металів. Присутність значної кількості функціональних груп, що 

особливо легко зв’язуються з двовалентними йонами, визначає їх здатність до 

активного хелатування надлишку металів у середовищі. Як повідомляється [6], 

феноли безпосередньо беруть участь у хелатуванні йонів Fe, пригнічуючи 

реакцію Фентона, а отже зменшуючи активність продукуваня АФК.  

Сукупність фенольних метаболітів рослинної природи споріднена за 

хімічною структурою – молекули містять більше одного ароматичного кільця 

та функціональних –ОН, –СОН груп. Антиоксидантна здатність фенолів 

підвищується зі зростанням кількості гідроксильних груп та їх кон'югації з 

бічним ланцюгом ароматичних кілець [52], а отже компонентний склад фенолів 

визначає їх широкий спектр дії в рослинному організмі. Відомо більше 10 

класів фенольних метаболітів, серед яких основну увагу зосереджено на 

своєрідних підкласах фенольних кислот, флавоноїдів, стильбенів, танінів та 

лігнінів, до кожного з яких відносять сотні дериватів [51, 192]. Рівень 

накопичення ФС в цілому згідно літературних даних позитивно корелює з 

антиоксидантною активністю рослин в цілому [194]. Існують дані, що 

специфічні для окремих родин, родів, видів та навіть сортів рослин 
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представники фенольних сполук можуть вважатися унікальними 

таксономічними маркерами хімічної природи [195]. 

Не зважаючи на неспецифічність антиоксидантної відповіді на 

подразник, на клітинному рівні рослини мають ряд механізмів, які потенційно 

можуть бути залучені до процесів Cd2+-детоксикації та стрес-толерантності; 

серед них значну роль відіграє вакуолярна компартменталізація, що обмежує 

циркуляцію вільних йонів Cd у рослинній клітині [101]. У дослідженні Ву зі 

співавт. [28] виявлено зростання кумулятивної частки Cd у розчинній 

вакуолярній фракції клітин Salix matsudana після 24 годин обробки Cd2+ на фоні 

зниження апопластного депо, що свідчить про поступове переміщення йонів 

металу до вакуолі. Автори стверджують, що вакуолярну компартменталізацію 

Cd-йонів з органо-лігандами або їх пектато-протеїнову інтеграцію в клітинній 

стінці варто вважати основними факторами толерантності рослин S. matsudana 

до Cd-стресу. Тим не менш, сукупні літературні джерела щодо дослідження 

розвитку Cd2+-фітотолерантності вказують на необхідність гармонізації 

складних фізіологічних та біохімічних процесів, які включають глобальні зміни 

експресії генів, модифікації протеїнів та композиційного складу ланок 

первинного і вторинного метаболізму [22]. 

В ході експерименту із рослинами зеленого салату Лоло було відмічено 

(рис. 5.9, а): 

-  достовірне зниження вмісту ФС за впливу 0,1 мМ йонів кадмію на 

сьому добу експозиції (↓ на 37,5%) та відсутність достовірних змін надалі; 

- вплив есенціальних НЧМ загалом сприяв підвищенню фенольних 

метаболітів (↑ на 24,7% на першу добу);  

- сумісний вплив металів цілком співвідноситься з попереднім 

варіантом та проявляється у значному зростанні вмісту ФС від конститутивного 

рівня впродовж експозиції (максимально ↑ на 46% на першу добу).  
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Рис. 5.9. Вміст фенольних сполук у листках дослідних рослин салату 

сортів Лоло (а) та Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-

мікроелементів та йонів кадмію у концентрації 0,1мМ (результат перераховано 

на еквівалент галової кислоти та виражено у мг/г сухої речовини); М±SEM, * - 

p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

 

Поруч із цим зафіксовано дещо протилежну тенденцію накопичення ФС у 

листках червоного салату Росса (рис. 5.9, б): 

- початкове зростання вмісту фенольних метаболітів (↑ на 25%) з 

подальшим зниженням впродовж еспозиції в 0,1 мМ йонів кадмію (↓ на 20,7%); 

- вплив НЧМ та сумісної дії металів має однакову тенденцію 

активного зниження показника впродовж експозиції, що наприкінці становить ↓ 

на 41% та 39% відповідно. 

Жао зі співавт. [47] вказують, що наночастинки Cu(OH)2 не впливали на 

вміст каротиноїдів та загальних фенолів за всіх досліджуваних доз фоліарної 

обробки рослин огірка, порівняно з дією Cu в йонній формі, який навіть у 

низьких дозах обробки (10 мг) значно знижував рівні каротиноїдів та ФС, 

вказуючи на йонне порушення ланки неензиматичного АО захисту. В 

результаті автори висловили спостереження, що у рослинах огірка при дії нано-

Cu АО-ензими відіграють більш важливу роль, порівняно з Cu-йонами, що 

вважають більш токсичними і впливають на обидві ланки АО захисту. У роботі 

Жанг зі співавт. [196], при дослідженні впливу експозиції рослин огірка 
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(Cucumis sativus) в розчині Ag-НЧ виявили активні зміни метаболому рослин, 

що включали підвищення синтезу ФС та інших низькомолекулярних АО, а 

також зниженні фотосинтетичних процесів (фотодихання), при підвищенні 

активності мітохондріального дихання. Автори наголошують, що сучасне 

поширене використання Ag-НЧ у якості нанофунгіцидів та нанопестицидів 

впливає і на саму рослину, модулюючи її метаболом, що за певних умов здатне 

призвести до негативних наслідків. 

 

Аналізуючи отримані нами результати, можемо відзначити 

різноспрямованість прояву параметру ФС у двох досліджуваних сортів салату. 

Зацікавлені в більш поглибленому вивченні даної відповіді досліджуваних 

рослин, подальше дослідження фенольного метаболізму було зосереджено 

нами на визначенні змін у вмісті фенілпропаноїдних сполук – флавоноїдів – 

найбільш ефективних низькомолекулярних антиоксидантів серед фенольних 

сполук.  

Серед наукових посилань клас ФД зазвичай згадується в загальному 

контексті, не зважаючи на існування щонайменше шести відмінних за хімічною 

структурою підкласів [51]. Незважаючи на широку різноманітність видів ФД у 

рослинному царстві – за окремими даними більше 6000 сполук [90] – основний 

шлях синтезу є консервативним, що лежить в основі їх фізіологічних функцій. 

Хімічно сполуки вважаються поліфенолами і мають фенілбензопіроновий 

каркас (C6-C3-C6) [188]. Флавоноїди цікаві своїми різноманітними 

фармакологічними властивостями. Локалізовані у вакуолі, водорозчинні 

представники фенольного метаболізму проявляють високий ступінь 

мультифункціональності в рослинному організму, прямо чи опосередковано 

беручи участь у всіх процесах рослинного розвитку. ФД виступають 

потужними антиоксидантами подвійної дії – у якості первинних (тобто прямих 

скавенджерів вільних радикалів та АФК) та вторинних АО (потужних хелаторів 

металів змінної валентності) [197, 198, 199]. Таке різноманіття представників 

ФД, як вважають деякі автори [90, 200, 201], є прямим проявом пластичності 
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метаболому рослиних організмів, їх адаптації до ряду увов середовища 

зростання. Фактично, гени активації біофлавоноїдного синтезу часто 

виступають в ролі маркеру реакцій аклімації та акліматизації [202]. Скарано зі 

співавт. [90] згадують, що ФД речовини можуть показувати генетичні родові, 

видові, сортові варіації рослин, їх географічний розподіл, ендогенні та зовнішні 

фактори впливу на розвиток рослин. «Окультурювання» різних видів рослин 

для потреб людини автори вважають ще одним фактором впливу на 

метаболічні композиції рослини. 

У більшості досліджень фенольного метаболізму за впливу металів 

стверджують про зростання активності синтезу біофлавоноїдів та їх окремих 

представників, часто рослини проявляють дозозалежну відповідь. ФД здатні 

модифікувати реакцію ПОЛ, опосередковано впливаючи на компоненти 

ліпідних мембран та вміст у них гідроксильних груп [1]. Також за впливу 

важких металів відмічається зростання кореневої ексудації зі збільшенням 

частки ФС та ФД, але в цілому за різних стресових ситуацій – механічні 

пошкодження, вплив високих температур, ВД, дефіцит або токсичність окремих 

елементів середовища живлення – відмічено зростання продукції ФД сполук 

[203, 204].  

Отже, при визначенні патернів впливу металів на досліджувані рослини 

зеленого салату сорту Лоло виявлено (рис. 5.10, а): 

- зниження вмісту ФД (↓ на 23%) внаслідок дії йонів кадмію в 

концентрації 0,1 Мм на початкових добах експозиції, з подальшим незначним 

зростанням (↑ на 10%); 

- вплив обробки наночастинками есенціальних металів призводить до 

стабільного підвищення вмісту ФД, а сумісний вплив металів максимально 

проявився у двократному зростанні значень контролю на сьому добу 

експозиції. 
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Рис. 5.10. Вміст ФД у листках дослідних рослин салату сортів Лоло (а) та 

Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-мікроелементів та 

0,1 мМ Cd2+, М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

 

Загалом, як і у попередньому пункті дослідження, спостерігали 

протилежний ефект досліджуваних чинників на прояв кумулятивного ефекту 

ФД зразків червоного сорту Лоло Росса (рис. 5.10, б). Дія йонів кадмію 

проявлялась у зростаннні параметру лише на першу добу експозиції (↑ на 

37,6%) з подальшим зниженням до конститутивного рівня. Вплив передпосівної 

обробки у обох досліджуваних варіантах активно та стабільно знижує рівень 

фенілпропаноїдів впродовж експозиції (відмічено двократне ↓ параметру для 

обох варіантів наприкінці експозиції). 

Одну з найпоширеніших підгруп ФД, що має потужні скавенджерні та 

хелаторні властивості, складають антоціани – вакуолярні водорозчинні 

низькомолекулярні антиоксиданти рослинних клітин. 

Гоулд зі співавт. [205] згадує в своїй роботі, що між рівнем прояву 

стресового стану рослини та накопиченням АЦ існує потужна позитивна 

кореляція, а потужна фотопротекрорна роль останніх має виключне значення у 

процесах толерантності рослин до стрес-факторів різноманітної природи, а 

отже вміст АЦ може апелювати як до адаптивної можливості виду так і 

виступати хімічним маркером стресового стану рослини організму. Локалізація 

АЦ іноді перешкоджає безпосередньому контакту з локальними осередками 

формування АФК, проте за впливу абіотичних факторів, особливо ВМ, 

відмічається активізація їх синтезу [1, 52]. Кейліг та Людвіг-Мюллер [206] у 
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роботі згадують про виключну роль ФД дериватів у відповіді толерантних до 

йонів кадмію проростків Arabidopsis thaliana. 

При характеристиці результатів вмісту АЦ, як представників ФД речовин 

вторинного синтезу, загалом виявлено схожу тенденцію прояву дії 

досліджуваних факторів рослини обох сортів. Рослини салату сорту Лоло (рис. 

5.11, а) на початку експозиції проявляли яскраве зростання вмісту АЦ (↑ на 

68%) з подальшим зниженням параметру (↓ на 21%). Передпосівна НЧМ-

обробка призводила до стабільного зниження вмісту АЦ (↓ на 22%), а за 

сумісного впливу йонів кадмію та нанорозмірних частинок металів 

мікроелементного складу початкове активне зростання вмісту АЦ (↑ на 53%) 

наприкінці експозиції виходить до конститутивного рівня.  

 

  

Рис. 5.11. Вміст АЦ у листках дослідних рослин салату сортів Лоло (а) та 

Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-мікроелементів та 

0,1 мМ Cd2+, М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

 

Дослідні зразки сорту Лоло Росса (рис. 5.11, б) при експозиції в 0,1 мМ 

розчині йонів кадмію проявляли схоже початкове підвищення вмісту АЦ (↑ на 

45%) з подальшим достовірним зниженням від рівня контролю (↓ на 34%). 

Вплив НЧМ-обробки не призводив до значних відхилень від конститутивних 

значень, проте дані сумісного впливу металів свідчать про поступове зниження 

вмісту вакуолярних пігментів наприкінці експозиції (↓ на 36%).  

В цілому, сортоспецифічність салату у даному експерименті проявляється 

у різнонаправленості впливу НЧМ-обробки, що відображено у підвищенні 
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вмісту продуктів фенольного метаболізму у зеленого сорту на відміну від 

червоного. Припускається, що пластична функціональність складових 

композиційної суміші задіяна у різних синтетичних ланках метаболізму 

зелених та червоних сортів салату. Через пролонговану дію НЧМ припускаємо 

також певну флуктуацію значень досліджуваних параметрів, оскільки часто 

відмічається критичність сьомої доби для даного типу обробки на фоні 

відсутності змін умов вирощування. 

При дослідженні впливу міді у кількох розмірних станах та формах 

(нанорозмірні частинки, йонна форма оксиду та солі) на рослини двох різних за 

вмістом антоціанів сортів базиліку (Ocimum basilicum) Тан зі співавт. [207] 

виявили важливість параметру вмісту АЦ на процес транслокації Cu. Сорт з 

підвищеним вмістом АЦ затримував частинки металу в коренях рослин (що 

підтвержує отримані нами результати транслокаційних факторів Cd-йонів для 

відмінних за вмістом АЦ сортів салату – розділ 4.1, рис. 4.1-4.2), але поряд із 

цим нано- та йонна форми міді викликали потужні зміни серед вмісту жирних 

кислот, поглинання Mn та вміст АЦ. В цілому, автори результують отримані 

дані у вищому токсичному ефекті йонної форми міді і апелюють до потенціалу 

використання нанорозмірної форми купруму в сільському господарстві. 

Спостережувані нами зниження або відсутність значних змін у вмісті АЦ 

пігментів за дії досліджуваних металів (що досить неоднаково проявляється у 

фенотипово відмінних сортів салату, рис. 5.11) при посиленні ензиматичної 

активності їх синтезу може прямо вказувати на хелаторну роль даних сполук. У 

грунтовному дослідженні Шемета зі співавт. [61] експериментальним шляхом 

виявлено, що зв’язування йонів кадмію зелатуючими сайтами молекули 

ціанідину спричинює модифікації спектральних параметрів хромофорної 

системи біоліганду. 

 

У різних роботах з дослідження впливу на рослини таких металів як Cu, 

Cd, Al, Pb та Ni, було виявлено стимуляцію активності халкон-синтази та 

фенілаланін аміак-ліази – ключових компонентів механізму вторинного синтезу 
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[18]. Згідно літературних даних [208], рівень активності ФАЛ зростає у 

рослинних клітинах за впливу факторів будь-якої природи, що виступає 

неспецифічним проявом стресового стану рослини та активує додаткові 

системи ендогенного (антиоксиданти, скавенджери, сигнальні молекули) та 

екзогенного захисту (зміцнення клітинної стінки, виділення екзогенних 

хелаторів). Ензим ФАЛ являє собою гомотетрамер, що кодується 

мультигенною родиною і виявлений у переважної більшості видів росли. 

Організація генів PAL в одній і тій же генній родині існує в декількох варіаціях 

та копіях (у деяких досліджуваних видів – до 50 копій), що дозволяє ізоензимам 

однієї генної родини ФАЛ по-різному експресуватися в різних тканинах. Проте 

індивідуальні ФАЛ-гени однієї родини здатні відмінним чином відповідати на 

дію біотичних або абіотичних факторів [54]. 

 

Тож результати впливу досліджуваних факторів на рослини зеленого 

Лоло свідчать про (рис. 5.12, а):  

- потужне стабільне зростання активності ФАЛ-ензиму впродовж 

експозиції в розчині 0,1 мМ Cd2+, з максимальним проявом (↑ у 2,5 раз) 

наприкінці експерименту; 

- відсутність значного відхилення параметрв від рівня контролю за 

передпосівної НЧМ-обробки,  

- активне зростання активності (↑ у 2,6 раз) ФАЛ впродовж 

експозиції за впливу йонів кадмію та наночастинок металів мінерального 

складу рослини. 
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Рис. 5.12. Активність ФАЛ у листках дослідних рослин салату сортів 

Лоло (а) та Лоло Росса (б) за впливу наночастинок есенціальних металів-

мікроелементів та 0,1 мМ Cd2+, М±SEM, * - p ≤ 0,05 у порівнянні з контролем 

Досить схожу картину прояву впливу досліджуваних параметрів 

спостерігали для рослин червоного сорту Лоло Росса (рис. 5.12, б): 

- вплив йонів кадмію в концентрації 0,1 мМ сприяє потужному 

підвищенню активності ензиму на початку експозиції (↑ у 2,5 рази від рівня 

контролю) з подальшим зниженням. Наприкінці експозиції зафіксовано 

зростання ФАЛ-активності на 37%; 

- за впливу НЧМ-обробки відмічено дещо знижену активність ензиму 

з максимальним проявом дії параметру наприкінці експерименту (↓ на 19% ); 

- сумісний вплив металів призводить до зростання досліджуваного 

параметру до сьомої доби експозиції (↑ на 37,5%) , наприкінці експерименту 

зафіксовано незначне підвищення (↑ на 16,3% від базового рівня).  

 

Досліджуючи зміни в процесах фенольного метаболізму на різних фазах 

онтогенезу рослин Hedera helix Мюррей і Хаккет [209] виявили, що високий 

вміст АЦ пігментів накопичується на ювенільних фазах розвитку, у той час як 

зрілі рослини таких значень не проявляють. Автори припускають, що в ряду 

рослин ензим дигідрофлавонолредуктаза (є ключовим елементом АЦ 

перетворень) не активується в зрілих тканинах, при цьому спостерігається 

підвищення активності ФАЛ, з посиленням синтезу лігніну та інших складних 

поліфенолів.  
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У роботі Ібрагім зі співавт. [210] виявлено, що комбінована дія Cd і Cu 

викликала зниження активності ФАЛ у рослин Gynura procumbens, в результаті 

чого спостерігалось зниження продукції загальних фенолів, флавоноїдів і 

сапоніну, антибактеріальний та антиоксидантний потенціал рослини в цілому. 

А Жу зі співавт. [211] показав, що підвищений фон металів у середовищі (в 

особливості Al і Fe) викликає утворення «червоної шкірки» у рослин 

женьшеню; автори виявили активацію ФАЛ та ряду ензимів перетворень ФС, а 

також ензимів АО ланки, активація яких припускається необхідною для захисту 

від окиснення ФС. 

Зростання активності ФАЛ внаслідок впливу важких металів є логічним 

підтвердженням тези щодо можливості даного параметру набувати статусу 

адаптивного пристосування рослини. Проте червоний сорт проявив зниження 

досліджуваного параметру наприкінці експозиції, що може мати низку 

пояснень. Їн зі співавт. [212] еспериментально виявили у рослин Arabidopsis 

thaliana можливість інгібування активності ФАЛ на молекулярному та 

генетичному рівні за так званим принципом зворотнього зв’язку – інгібування 

активності ензиму внаслідок продуктів реакції дезамінування амінокислот. 

Поруч із цим, незначне зростання вмісту загальних ФС (рис. 5.9) на фоні 

зниження продуктів фенольних перетворень (рис. 5.10-5.11) може 

пояснюватись залученням побічної ланки механічного захисту рослинної 

клітини – накопичення попередників лігніну за зростаючої ПО активності (див. 

п. 5.4) призводить до окиснення, конденсування мономерів та їх вбудовування в 

каркас клітинної стінки, змінюючи її фізико-хімічні властивості [213]. 

Механізм подібного ущільнення целюлозних оболонок побічно пояснює 

спостережуване нами зростання маси сухої речовини (див. п. 5.1).  

 

Таким чином, у досліджуваних рослин салату двох відмінних за вмістом 

антоціанів сортів салату зафіксовано відмінний прояв активності фенольного 

метаболізму у відповідь на дію йонів кадмію та наночастинок металів-

мікроелементного складу. Підвищення ензиматичної активності фенольного 
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синтезу обох сортів за впливу досліджуваних факторів трактується нами як 

неспецифічний прояв метало-резистентності рослин салату. 

 

Висновки до розділу 6: 

1. Параметр ІТ, що згідно наших результатів, виражає показник 

абсолютного росту, досить схоже проявився у рослин обох сортів. Дія НЧМ на 

рослини зеленого сорту Лоло підвищувала показник незначно, що свідчить про 

відсутність візуально помітного впливу даного чинника на ріст рослин Лоло. У 

той час як для червоного Лоло Росса характерно зростання ІТ за всіх 

експериментальних варіантів.  

2. Згідно показників водного обміну рослини зеленого сорту Лоло 

проявили незначне зростання дефіциту вологи за всіх варіантів досліду. 

Очевидно, підвищений вміст металів спричинює метаболічні модифікації, що 

побічно впливають на протікання процесів ендо- та екзогенного водного 

обміну. Отримані результати проявляються у зниженні оводненості та вмісті 

осмолітів. 

3. НЧМ-обробка нейтрально вплинула на водний обмін рослин червоного 

сорту, що виявлено нами у відсутності особливих змін у показниках ВД і ВТ, 

проте всі види обробки негативно вплинули на концентрацію клітинного соку 

рослин Лоло Росса. Сумісний вплив металів не має значних відхилень від 

значень, отриманих при дії Cd-йонів. 

4. У обох досліджуваних сортів відмічено негативну відповідь 

фотосинтетичної системи на дію досліджуваних металів. За всіх 

експериментальних варіантів виявлено потужне зниження вмісту основних 

пластидних пігментів у клітинах сорту Лоло Росса. Для рослин Лоло зеленого 

відмічено незначний нівелюючий вплив НЧМ-обробки, що проявляється у 

збережені вмісту пігментів на конститутивному рівні або незначному зростанні 

хлорофілів наприкінці екперименту.  

5. Згідно показників окиснювального гомеостазу не виявлено значного 

впливу на вміст первинних продуктів ліпопероксидації рослин сорту Лоло як за 
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сумісної, так і окремої дії металів. Проте кадмій-навантаження спричинює 

зростання вмісту ТБК-активних сполук, хоча сумісна дія металів не призводила 

до змін активності ензиматичної ланки АО захисту. 

6. Присутність Cd-йонів у середовищі живлення рослин червоного сорту 

результується в індукції ензимів АО захисту клітини – за всіх варіантів обробки 

спостерігали підвищення активності ГПО, що очевидно пов’язано зі зниженням 

показників вмісту первинних та кінцевих продуктів ліпопероксидації. Отже, 

рослини сорту Лоло Росса в цілому здатні до активного знешкодження 

негативних впливів мінеральних стресорів, а додаткова НЧМ-обробка досить 

позитивно впливає на підтримку анти-прооксидантної рівноваги рослин Лоло 

Росса. 

7. Рослини відмінних сортів неоднаково проявляють вплив 

досліджуваних факторів на ланку фенольного метаболізму. Потужне зростання 

активності ключового ензиму вторинного метаболізму за впливу металів 

яскраво проявили зразки зеленого сорту – відмічено зростання вмісту всіх 

досліджуваних параметрів фенольного метаболізму за сумісної дії металів, 

проте передпосівна НЧМ-обробка в пролонгованому впливі не проявляла 

значних відхилень активності ФАЛ від конститутивних значень. 

8. Поруч з цим, рослини червоного сорту проявили незначні флуктуації 

значень активності ФАЛ впродовж експозиції (значне зростання відмічено 

лише для варіанту дії Cd-йонів на початкових етапах експозиції) з помітним 

зниженням вмісту більшості досліджуваних показників, що трактується нами 

як активна участь останніх у забезпеченні скавенджерних та антиоксидантних 

функцій зі зміщенням хромофорних властивостей біолігандів.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Внаслідок еволюційно складеної неможливості прямого уникнення 

потенційної небезпеки ряду біотичних та абіотичних стресорів, представники 

рослинного світу сформували та удосконалили адаптивні механізми, що 

складають основу сучасних стратегій толерантності та резистентності до 

сукупності стресових факторів середовища. Разом з цим, індукція будь-якого з 

можливих механізмів захисту є проявом пластичності адаптому рослини як 

цілісної біологічної системи, що викликає низку помітних змін на рівні 

транскриптому та сукупного метаболому рослинного організму.  

Вивчення впливу трансформованого середовища на метаболічний відгук 

представників рослинного світу є потужним механізмом інтерпретації та 

переносу досліджених результатів на формування загально екологічних 

постулатів сучасних природничих наук. Фітотоксичність фізичних елементів 

антропогенного середовища є виключно актуальною та дискусійною темою 

наукової спільноти, що активно вивчається фітофізіологами світового рівня.  

На нинішньому етапі знань ствердження фітотоксичності кадмію не 

викликає сумнівів – даний ВМ не входить до необхідного мікроелементного 

складу живлення організмів, проте його присутність та поступове зростання у 

верхніх шарах літосфери, згідно спостережень, здатне привести до 

драматичних наслідків у майбутньому. Внаслідок посилення антропогенного 

впливу – досить повільного зниження транспортних та промислових викидів на 

фоні низького контролю агротехнологій сільського господарства – зростає 

ризик забруднення ланок харчових ланцюгів, що в свою чергу впливає і на 

здоров’я людини.  

Для мінімізації надходження Cd-йонів з добривами та пестицидами 

перспективною ланкою сучасного агробізнесу є застосування біопрепаратів на 

основі наночастинок есенціальних металів живлення рослин. Підвищений 

рівень кадмію в середовищі, окрім прямого фітотоксичного впливу побічно 

призводить до порушень мінерального живлення. Висока активність кадмію 

створює конкурентне інгібування як на етапі надходження в рослину за 
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допомогою стандартних транспортерів двовалентних металів, так і при 

формуванні життєво-важливих біолігандів рослинної клітини. Тому досить 

поширеною теорією є можливість підвищення вмісту мікроелементів рослини 

шляхом фоліарної та кореневої обробки сумішами есенціальних металів, які за 

параметром розмірності здатні виявляти підвищену активність, порівняно з 

йонною формою. Застосування нанорозмірних частинок металів на сьогодні є 

питанням дискусійним, недостатність даних для всебічного аналізу 

проявляється у неоднозначності літературних джерел щодо питань їх 

безпечності для рослин, харчових ланцюгів та середовища в цілому.  

На основі цього, нами було проведено дослідження впливу Cd-йонів, 

НЧМ-обробки та їх сумісної дії на рослини Lactuca sativa L. var secalina 

відмінних за кольоровою ознакою фенотипів – сортів Лоло та Лоло Росса. 

Салат є зручною культурою дослідження мінерального стресу, а потужне 

зростання темпів вирощування листових овочів стимулює удосконалення 

агротехнологій їх виробництва. Поруч з цим, дослідження змін транскриптому 

рослини за умов стресу на основі різних EST-доменів (еxpressed sequence tag) 

геному рослин салату посівного виявило зростання експресії генів та 

транскрипційних факторів ензиматичних ланок синтезу низькомолекулярних 

антоціанових антиоксидантів [214, 227]. Ключові bHLH-споріднені протеїнові 

R2R3Myb-домени [215] синтезу фенолпропаноїдних дериватів при формуванні 

адаптивної відповіді здатні слугувати рушійними факторами сучасних підходів 

селекції різнопігментованих сортів, що в силу фармацевтичних та біохімічних 

властивостей останніх є привабливим трендом сучасної нутриціології. 

При моделюванні експерименту було використано суміш неіоногенних 

колоїдних наночастинок металів Cu, Zn, Mn та Fe, що входять до стандартного 

мікроементного живлення рослин, та водний 0,1 мМ розчин CdSO4 для 

моделювання впливу трансформованого хортикультурального середовища. 

Дослідження проводилось в чотири етапи на двох фазах онтогенезу рослин 

зеленого та червоного сортів салату.  
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Дослідження впливу кадмій-йонів виявило потужний негативний вплив 

на ріст проростків, що проявлялось у зростанні показника РІ для підземної та 

надземної частин обох сортів салату впродовж чотиридобової експозиції (п. 

3.1). Рослини обох сортів по закінченню експозиції візуально проявляли ознаки 

стресового стану, окрім зниження росту нами було відмічено токсичний вплив 

йонів металу на галуження кореня, а отже і тургорного стану надземної 

частини, запуск механізмів екзогенного (що спостерігалось в ослизненні та 

побурінні коренів у більшій мірі червоного сорту) та ендогенного (зростання 

ланки АЦ) захисту. Цікаво, що не зважаючи на генетично-детермінований 

підвищений вміст низькомолекулярних антиоксидантів, на ранніх етапах 

онтогенезу аналіз досліджуваних показників виявив більш токсичний вплив 

кадмію на проростки червоного сорту, хоча в цілому динаміку вмісту АЦ сорти 

проявляли досить ідентично. Це дало підставу подальшого більш поглибленого 

дослідження системної відповіді вегетативно-зрілих рослин протилежних за 

рівнем фенольного метаболізму сортів на дію Cd-йонів. 

Для більш наочного підтвердження впливу саме йонів кадмію на низку 

параметрів метаболому, було проведено дослідження йонного складу 

експериментальних зразків за допомогою мас-спектрометричного аналізу. 

Отримані результати виявили потужне накопичення металу в вегетативних 

органах салату, що підтверджує літературні дані акумуляції фітотоксикантів 

першого ступеня активності (п. 4.1). Було отримано цікаве спостереження, що 

за ідентичної локалізації та темпів динаміки, сорти проявляють відмінність у 

кількостях депонованого Cd. Тоді як згідно аналізу рослини зеленого Лоло 

містили сорокакратні значення металу в коренях, червоний Росса проявив 154-

разове зростання кореневого вмісту металів від конститутивного рівня, що 

дозволяє відносити листові салати до акумуляторів кадмію. Проте, не зважаючи 

на драматичні темпи надходження металу в рослину, вираховані фактори 

транслокації неочікувано низькі, при чому червоний сорт проявляє більш 

активне зниження мобільності металу до надземних органів (0,18 при значенні 

0,25 для Лоло). В результаті для надземних органів виявлено на порядки 
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нижчий рівень депонування фітотоксиканту з 2-кратними значеннями для 

зеленого Лоло та 4,7-кратними від конститутивного рівня для рослин Росса. У 

висновку отримані дані, не зважаючи на привабливість виду як в економічному 

та і в екологічному плані, унеможливлюють рекомендіції щодо його 

застосування у фіторемедіативних цілях. Але поруч з цим, генетично-

детермінована адаптивна пластичність геному салату підтверджує його високу 

нутрицевтичну цінність та привабливість для розвитку зеленого 

агробудівництва урболандшафтного спрямування.  

При цьому аналіз подальших досліджуваних параметрів метаболому 

проявляє високу адаптивну пластичність сорту Росса (розділ 4). Згідно 

отриманих результатів параметри сухої речовини, водного обміну, 

стоматографічної провідності, фотосинтетичної активності, вмісту осмолітів, 

продуктів ПОЛ, а також ланок ензиматичного та неензиматичного захисту 

червоний салат проявляє порівняно-високу стабільність метаболічної 

активності в умовах дії металу першого класу токсичності. На основі зниження 

продуктивності та активності більшості досліджуваних параметрів рослин 

зеленого сорту сформовано їх недостатню резистентну здатність в 

експериментальних умовах. 

Оскільки ми упевнилися в здатності підвищеного Cd-фону середовища 

призводити до ряду негативних метаболічних змін у подальшому етапі 

експериментальних досліджень було вирішено перевірити можливість 

конкурентного інгібування негативного впливу Cd-йонів за передпосівної 

обробки сумішшю есенціальних мікроелементів. За допомогою 

барботувального методу насіння рослин впродовж доби піддавали обробці 

колоїдного розчину металів, що дозволило отримати повну схожість та 

позитивно вплинуло на ростові показники проростків обох сортів (п. 5.1).  

Настільки неоднозначний прояв сукупного метал-впливу потребував 

поглибленого дослідження на більш пізніх етапах онтогенезу, тому надалі 

постановка експерименту включала дослідження пролонгованої дії НЧМ-

обробки на вегетативно-зрілі рослини за трансформованого середовища. 
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Підвищення маси сухої речовини за впливу низьких доз токсикантів, що є 

інтегральним показником росту, нерідко в літературі прив’язують до 

горметичного ефекту ВМ у низьких дозах. Дійсно, досить часто зустрічаються 

наукові повідомлення щодо стимуляції ростових процесів одно- і дводольних 

рослин за присутності в середовищі живлення таких металів як свинець, хром, 

кадмій [216] Але поруч із цим, метал-індуковане зростання активності 

вторинного метаболізму призводить до перебудов клітинної стінки, часто 

запускаючи накопичення глюканів [96] та лігнінів [217, 131] для укріплення 

механічного бар’єру на шляху метал-транслокації  [208], що в свою чергу також 

призводить до зростання маси сухої речовини. Виявлені нами результати на 

основі аналізу індексів толерантності показали високий адаптивний потенціал 

обох сортів салату за всіх досліджуваних варіантів обробки.  

При дослідженні показників водного обміну не було виявлено значних 

нівелюючих впливів НЧМ-обробки за Cd-експозиції, але знову ж, червоний 

сорт проявляє вищу стабільність параметрів за середовища хортикультури. 

Проте цікавим є факт стабільного зниження концентрації клітинного соку за 

всіх типів обробки, що проявляли дослідні зразки обох фенотипів. Поєднуючи 

ці результати з отриманими при дослідженні вмісту фотосинтетичних пігментів 

виявлено досить потужний синергічно-негативний вплив використаних типів 

обробок на фотосинтетичну продуктивність, основою якої є синтез вуглеводів. 

Окрім того, осмоліти, основну відсоткову частку яких в тонопласті складають 

саме цукри, є мультифункціональними сполуками і часто залучені до побічних 

та обхідних ланок синтезу функціональних сполук. Оскільки більшість 

вторинних метаболітів хімічно є глікозидами, існує імовірність залучення депо 

цукрів в синтезі низькомолекулярних антиоксидантів, що і виявляє зниження їх 

вмісту при дослідженні (п. 5.2).  

Більш розширені висновки щодо впливу мінеральних чинників на 

фотосинтетичні перебудови виявляють присутність незначного нівелюючого 

впливу НЧМ-обробки на збереження вмісту пластидних пігментів рослин 

зеленого Лоло за дії кадмію, на відміну від червоного Росса.  



139 

Основою впливу стресору будь-якої природи є порушення 

окислювального гомеостазу рослини, тому дослідження динаміки 

прооксидантів є важливим пунктом вивчення дії обраних металів. Літературні 

джерела стверджують що ВМ-токсиканти здатні призводити до ПОЛ 

протопластної та пластидних мебран внаслідок якісних та кількісних змін 

мембранних ліпідів (перебудова та окислення жирних кислот, що викликає 

порушення плинності, цілісності та функціональної активності мембрани в 

цілому), прямого впливу на мембрано-зв’язані ензими та побічного зростання 

вільних радикалів [16]. Було виявлено, що додавання до середовища живлення 

0,1 мМ кадмію викликає інтенсифікацію процесів ліпопероксидації, що в 

нашому експерименті призводило до підвищення вмісту гідропероксидів 

ліпідів та ТБК-активних сполук (п. 5.4). Дослідні НЧМ-зразки зеленого сорту за 

Cd-навантаження проявили зростання вмісту кінцевих продуктів окиснення 

ліпідів, при зниженні ензиматичної активності АО захисту. Натомість 

дослідження стверджують про протилежну відповідь зразків червоного сорту – 

активне зростання ензиматичних скавенджерів АФК призводило до нівеляції 

окисних процесів у мембранах, що результується у зниженні продуктів ПОЛ. В 

цілому рослини червоного сорту Росса здатні до активного знешкодження 

негативних впливів мінеральних стресорів, а додаткова НЧМ-обробка досить 

позитивно впливає на підтримку анти-прооксидантної рівноваги. 

Виключно важлива властивість рослинних організмів криється в 

продукуванні низькомолекулярних метаболітів вторинного синтезу, які 

демонструють надзвичайно широкий спектр функцій не лише у рослин, а й для 

тваринних організмів [218]. Фенольні сполуки є найбільш поширеним класом 

продуктів вторинного синтезу, а здатність виконувати роль антиоксидантів за 

впливу різних стресорів проявляє їх важливість при формуванні адаптивних та 

стрес-протекторних механізмів [192]. У даній роботі нами було досліджено 

динаміку як загальних ФС, так і вміст їх окремих дериватів – ФД, АЦ, а також 

активність ключового ензиму вторинного метаболізму фенілаланін  аміак-ліази 

в тканинах листків двох протилежних за вмістом даних метаболітів сортів 
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салату. Отримані нами результати при внесенні до середовища живлення НЧМ-

оброблених рослин 0,1 мМ кадмій-йонів свідчать про зростання активності 

ключових ланок фенольного біосинтезу, що підтверджує важливість ензиму для 

механізмів неспецифічного захисту. Але не зважаючи на підвищену 

ензиматичну активність, вміст продуктів різних стадій фенольних перетворень 

вказує на дещо відмінну відповідь досліджуваних сортів (п. 4.5-6, п. 5.5). У 

зразків зеленого Лоло нами було зафіксовано активне підвищення більшості 

фіксованих АО відповідних фенольних дериватів за сумісного впливу металів 

та зниження вмісту АЦ пігментів. Окрім цього, нами помічено деяку 

часозалежну тенденцію зростання активності ФАЛ у всіх варіантах впливу Cd-

йонів. Дія кадмію на зразки салату Росса теж підвищувала активність 

фенольного метаболізму, проте сумісний вплив металів незначно підвищував 

активність ФАЛ та призводив до зниження всіх досліджуваних класів ФС. 

Цікавим є результат того, що антоціановий фенотип салату не підвищував 

значно рівень ФС-метаболізму, на відміну від зеленого. Висувається 

припущення, що перемикання біосинтезу рослин Лоло на активну продукцію 

речовин фенольного метаболізму за трансформованого середовища є 

неспецифічним проявом, тоді як сорт Росса є генетично-детермінованим за 

показником вмісту низькомолекулярних ФД дериватів, а отже на початкових 

етапах активну участь у знешкодженні фітотоксичності Cd-йонів приймав 

конститутивний пул АЦ, з відстроченням запуску додаткового синтезу. Зелений 

сорт очевидно швидше використовує депо АО біолігандів і запуск синтезу 

речовин де-ново відбувається відчутно раніше.  

Проте, окрім вищевказаного, варто згадати, що природні АО здатні також 

проявляти прооксидантні властивості і баланс антиоксидантної/прооксидантної 

активності таких низькомолекулярних сполук, як АЦ, ФД, ФС та каротиноїдів 

залежить від багатьох чинників. Цими факторами можуть бути як хімічна 

структура самих сполук – представники з підвищеною кількістю гідроксильних 

груп в структурі більш здатні до прооксидантної активності, ніж їх моно-

гідроксильовані аналоги [219] – так і присутністю металів змінної валентності, 
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які при електронних переходах здатні окислювати ФС та продукувати вільні 

радикали [220]. Так, прооксидантна активність ФС забезпечена їх первинною 

оксидацією з утворенням феноксильного радикалу, що виступає потужним 

ініціатором продукції інших вільних радикалів, процес якої успішно 

підтримується присутністю металів змінної валентності та ВМ [221, 198]. За 

різними даними, гідроксикорична, кавова, галова кислоти та їх продукти здатні 

викликати помітне пошкодження ДНК в залежності від їх концентрації, 

кислотності середовища та присутності високих доз металів-окисників [222, 

188]. Егбаліферіз та Іраншахі, в своїй статті пояснюють, що особливо 

руйнівними властивостями володіє ДНК-зв'язаний Cu(II) при редокс-

поглинанні поліфенолами, адже даний метал здатний утворити потрійний 

комплекс Cu(II)-ДНК-ФС і змінити валентність, в результаті чого ФС не здатна 

виконувати роль скавенджера при наступній генерації даним металом АФК 

[188, 220]. Прооксидантна активність каротиноїдів залежить від кількості 

присутнього супероксид-радикалу, що активно продукується в процесі 

фотосинтезу. Навіть такі потужні низькомолекулярні АО як глутатіон та 

цистеїн здатні виконувати роль прооксидантів за присутності підвищеного 

вмісту Cu-йонів [223]. 

Прооксидантну властивість ФД пов’язують зі здатністю інгібувати 

прооксидантні ензими – в особливості циклооксигенази та ліпоксигенази, а 

також розглядається як один із механізмів пригнічення мітохондріального 

дихання через процеси автоокиснення [188].  

Щодо прооксидантних властивостей АЦ, то вони теж здатні їх проявляти 

у присутності перехідних та важких металів, індукуючи генерацію АФК та 

побічне пошкодження ДНК; подібно до ФД, вважається що катехол-подібні B-

кільцеві антоціани (ціанідин, мальвідин, дельфінідин) мають високу 

прооксидантну активність [188]. Проте, Шейт і Бауер зазначають, що 

прооксидантна активність ФД і АЦ не завжди пов’язана безпосередньо з їх 

можливими прооксидантними властивостями: кверцитин здатний побічно 

підвищувати окисний стрес та ініціювати апоптоз внаслідок інгібування 
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діокигенази оксиду азоту (призводить до зростання NO в клітинах), а ціанідин – 

каталази (зниження процесу знешкодження пероксиду водню) [224]. 

Властивості ФС як «подвійних агентів» деякі автори пояснюють 

еволюційною необхідністю збереження рослини від поїдання, а прооксидантна 

активність певних ФС (особливо кавової кислоти та її продуктів), ФД (рутин, 

кверцетин, ферулові та кумарові кислоти), АЦ успішно застосовується у 

розробках методів боротьби із канцерогенними утвореннями та хворобами 

печінки [225, 220, 226]. Часто автори досить поетично порівнюють цю 

особливість із «двогострим мечем», маючи на увазі можливість призвести до 

ДНК-пошкодженть та мутагенезу, при цьому відіграючи виключно важливу 

роль селективних пухлинних цитотоксикантів. І не зважаючи на це, варто 

вказати, що переважна більшість наукових повідомлень щодо прооксидантної 

активності природних низькомолекулярних АО стосується проведених 

досліджень in vitro, тоді як in vivo АО активність вторинних метаболітів не 

обмежується скавенджерною функцією – найчастіше вони діють комплексно з 

іншими ланками АО захисту рослинної чи тваринної клітини [188].  

Наостанок варто відзначити, що використана доза суміші есенціальних 

металів не призводила до значних флуктуацій конститутивних значень 

досліджуваних параметрів у обох сортів. Проте загальні результати не 

підтверджують значного нівелюючого впливу передпосівної НЧМ-обробки за 

присутності кадмію. Окрім того, рослини зеленого Лоло за сукупністю 

показників сприймали НЧМ-обробку в якості додаткового мінерального 

стресору.  

Сукупність досліджених показників та параметрів рослинної відповіді на 

присутність високоактивних форм металів у середовищі яскраво проявляє 

адаптивну пластичність на рівні цілісної рослини, залучаючи різні гілки та 

процеси метаболому. Нами визначено кооперативну дію метаболічних 

процесів, які по-різному проявляючись у фенотипово відмінних за кольоровою 

ознакою рослин (схема 7.1-7.3), дозволяють розширити та доповнити 
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інформацію щодо механізмів формування резистентності до трансформованого 

середовища мінерального живлення.  

 

Узагальнююча схема 7.1. Сортоспецифічний прояв адаптивної відповіді 

рослин Lactuca sativa L. var secalina відмінних за проявом АЦ-забарвлення 

фенотипів на присутність 0,1 мМ кадмію в середовищі живлення  
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Узагальнююча схема 7.2. Адаптивний прояв сортової резистентності 

фенотипово відмінних за проявом АЦ-забарвлення сортів салату у відповідь на 

пролонговано-активну дію передповіної обробки сумішшю наночастинок 

есенціальних мікроелементів Cu,Fe,Mn,Zn у концентрації 2 мг/л 
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Узагальнююча схема 7.3. Прояв адаптивної відповіді рослин салату 

фенотипово відмінних за проявом АЦ-забарвлення сортів за передпосівної 

обробки сумішшю наночастинок мікроелементів Cu,Fe,Mn,Zn у Cd2+-

трансформованому середовищі 
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ВИСНОВКИ 

 

Згідно отриманих результатів виявлено сортоспецифічність прояву 

адаптивних реакцій відмінних за кольоровою ознакою фенотипів салату 

(Lactuca sativa L. 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 Cd2+ 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 
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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. 

  



148 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Kumar D, Singh DP, Barman SC, Kumar N. Heavy metal and their 

regulation in plant system: an overview. Plant responses to xenobiotics. Springer 

Nature Singapore; 2016. 

2.  Margenat A, Matamoros V, Díez S, Cañameras N, Comas J, Josep M. 

Bayona J. Occurrence and bioaccumulation of chemical contaminants in lettuce 

grown in peri-urban horticulture. Sci Total Environ.2018;638(1):1166-1174. 

3. Цвей Я. Вплив довготривалого застосування добрив на вміст 

важких металів у чорноземі вилугуваному. Збірник наукових праць [Інституту 

цукрових буряків УААН].2003;5:256-263. 

4. Azzi V, Kanso A, Kazpard V, Kobeissi A, Lartiges B, El Samrani A. 

Lactuca sativa growth in compacted and non-compacted semi-arid alkaline soil under 

phosphate fertilizer treatment and cadmium contamination. Soil Tillage 

Res.2017;165:1-10. 

5. Gupta DK, Chatterjee S, Datta S, Veer V, Walther C. Role of phosphate 

fertilizers in heavy metal uptake and detoxification of toxic metals. 

Chemosphere.2014;108:134-144. 

6. Singh S, Parihar P, Singh R, Singh VP, Prasad SM. Heavy metal 

tolerance in plants: role of transcriptomics, proteomics, metabolomics, and ionomics. 

Front Plant Sci.2016;6:1143(36). doi: 10.3389/fpls.2015.01143. 

7. Shahid M, Dumat C, Khalid S, Niazi NK,5, Antunes PMC. Cadmium 

bioavailability, uptake, toxicity and detoxification in soil-plant system. Rev Environ 

Contam Toxicol.2017;241:73-137 

8. Ditta A, Arshad M, Ibrahim M. Nanoparticles in Sustainable 

Agricultural Crop Production: Applications and Perspectives. Nanotechnology and 

Plant Sciences. Nanoparticles and Their Impact on Plants. Springer International 

Publishing; 2015. doi 10.1007/978-3-319-14502-0. 



149 

9.  Juárez-Maldonado A, González-Morales S, Cabrera-De la Fuente M, 

Medrano-Macías J, Benavides-Mendoza A. Nanometals as promoters of nutraceutical 

quality in crop plants. Nanoscience in the Food Industry.2018;12:277-310. 

10.  Servin A, Elmer W, Mukherjee A, Torre-Roche RD, White JC, 

Bindraban P, Dimkpa C, Hamdi H. A review of the use of engineered nanomaterials 

to suppress plant disease and enhance crop yield. J Nanopart Res.2015;17(2):92. 

11.  Choppala G, Saifullah Bolan N, Bibi S, Iqbal M, Rengel Z, Ok Y. S. 

Cellular mechanisms in higher plants governing tolerance to cadmium toxicity. CRC 

Crit Rev Plant Sci.2014;33(5):374–391. 

12.  Jacobson A, Doxey S, Potter M, Adams J, Britt D, McManus P, McLean 

J, Anderson A. Interactions between a plant probiotic and nanoparticles on plant 

responses related to drought tolerance. Ind Biotech. 2018;14(3):148–156. 

13.  Torabian S, Farhangi-Abriz S,  Zahedi M. Efficacy of FeSO4 nano 

formulations on osmolytes and antioxidative enzymes of sunflower under salt stress. 

Indian J Plant Physiol.2018;23(2):305–316. 

14.  Tripathi D K, Shweta, Singh S, Singh S, Pandey R, Singh V P, Chauhan 

D. K. An overview on manufactured nanoparticles in plants. Uptake, translocation, 

accumulation and phytotoxicity. Plant Physiol Biochem.2017;110:2-12. 

15. Trujillo-Reyes J, Majumdar S, Botez CE, Peralta-Videa JR, Gardea-

Torresdey JL. Exposure studies of core-shell Fe/(Fe3O4) and Cu/CuO NPs to lettuce 

(Lactuca sativa) plants: Are they a potential physiological and nutritional hazard? J 

Hazard Mater.2014;267:255-263. 

16. Li CC, Dang F, Cang, Zhou CF, Zhou DM. Integration of metal 

chemical forms and subcellular partitioning to understand metal toxicity in two 

lettuce (Lactuca sativa L.) cultivars. Plant and Soil.2014;384(1-2):201-212. 

17. Tang X, Pang Y, Ji P, Gao P, Nguyen TH, Tong Y. Cadmium uptake in 

above-ground parts of lettuce (Lactuca sativa L.). Ecotoxicol Environ Saf. 

2016;125:102–106. 



150 

18. Oves M, Saghir Khan M, Huda Qari A, Nadeen Felemban M ,Almeelbi 

T. Heavy metals: biological importance and detoxification strategies. J Bioremediat 

Biodegrad.2016;7(2). 

19. Zhao Y, Wu J, Shang D, Ning J, Zhai Y, Sheng X, Ding H. Subcellular 

distribution and chemical forms of cadmium in the edible seaweed, Porphyra 

yezoensis. Food Chem.2015;168:48-54. 

20. Agnieszka B, Tomasz C, Jerzy W. Chemical properties and toxicity of 

soils contaminated by mining activity. Ecotoxicology.2014;23(7):1234–1244. 

21. Титов А, Казнина Н, Таланова В. Тяжелые металлы и растения. 

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН;2014. 

22. Gallego SM, Pena LB, Barcia RA, Azpilicueta CE, Iannone MF, Rosales 

EP, Zawoznik MS, Groppa MD, Benavides MP. Unravelling cadmium toxicity and 

tolerance in plants: insight into regulatory mechanisms. Environ Exp 

Bot.2012;83:33–46. 

23.  Репкина Н, Таланова В, Титов А. Влияние тяжелых металлов на 

экпрессию генов у растений. Труды Карельского научного центра 

РАН.2013;3:31-45. 

24. Liu H, Zhao H, Wu L, Liu A, Zhao FJ, Xu W. Heavy metal ATPase 3 

(HMA3) confers cadmium hypertolerance on the cadmium/zinc hyperaccumulator 

Sedum plumbizincicola. New Phytol. 2017;215(2):687-698. 

25. DalCorso G, Farinati S, Furini A. Regulatory networks of cadmium 

stress plants. Plant Signal Behav.2010;5(6):663–667. 

26. Van de Mortel JE, Schat H, Moerland PD, Ver Loren van Themaat E, 

van der Ent S, Blankestijn H, Ghandilyan A, Tsiatsiani S, Aarts MG. Expression 

differences for genes involved in lignin, glutathione an sulphate metabolism in 

response to cadmium in Arabidopsis thaliana and the related Zn/Cd-

hyperaccumulator Thlaspi caerulescens. Plant Cell Environ.2008;31:301–324. 

27. Wei W, Zhang Y, Han L, Guan Z, Chai T. A novel WRKY 

transcriptional factor from Thlaspi caerulescens negatively regulates the osmotic 

stress tolerance of transgenic tobacco. Plant Cell Rep.2008;27:795–803. 



151 

28. Yang J, Li K, Zheng W, Zhang H, Cao X, Lan Y, Yang C, Li C. 

Characterization of early transcriptional responses to cadmium in the root and leaf of 

Cd-resistant Salix matsudana Koidz. BMC Genomics.2015;16:705. 

29. Xu P, Wang Z. Physiological mechanism of hypertolerance of cadmium 

in Kentucky bluegrass and tall fescue Chemical forms and tissue distribution. 

Environ Exp Bot.2013;96:35–42. 

30. Fujimaki S, Suzui N, Ishioka NS. Tracing cadmium from culture to 

spikelet: noninvasive imaging and quantitative characterization of absorption, 

transport and accumulation of cadmium in an intact rice plant. Plant 

Physiol.2010;152:1796–1806. 

31. Meng D, Xu, P, Dong Q, Wang S, Wang Z. Comparison of foliar and 

root application of potassium dihydrogen phosphate in regulating cadmium 

translocation and accumulation in tall fescue (Festuca arundinacea). Water, Air, & 

Soil Pollution.2017;228:118. 

32. Sheetal KR, Singh SD, Anand A, Prasad, S. Heavy metal accumulation 

and effects on growth, biomass and physiological processes in mustard. Indian J Plant 

Physiol.2016;21(2):219–223. 

33. Daud MK, Quiling H, Lei M, Ali B, Zhu SJ. Ultrastructural, metabolic 

and proteomic changes in leaves of upland cotton in response to cadmium stress. 

Chemosphere. 2015;120:309–320. 

34. Tang Y, Xie Y, Sun G. Cadmium-accumulator straw application 

alleviates cadmium stress of lettuce (Lactuca sativa) by promoting photosynthetic 

activity and antioxidative enzyme activities. Environ Sci Pollut Res Int. 

2018;25(30):30671-30679. 

35.  Andrianos V, Stoikou V, Tsikrika K, Lamprou D, Stasinos S, Proestos 

C, Zabetakis I. Carotenoids and Antioxidant Enzymes as Biomarkers of the Impact of 

Heavy Metals in food Chain. Curr Res Nutr Food Sci. 2016;4(1):15-24. 

36.  Bashir H, Qureshi M, Ibrahim M, Iqbal M. Chloroplast and 

photosystems: Impact of cadmium and iron deficiency. 

Photosynthetica.2015;53(3):321-335. 



152 

37. Solanki P, Laura JS. Biofortification of crops using nanoparticles to 

alleviate plant and human zinc deficiency: a review. RJLBPCS. 2018; 4(5):364-385. 

38. Saifullah, Sarwar N, Bibi S, Ahmad M, Ok Y.S. Effectiveness of zinc 

application to minimize cadmium toxicity and accumulation in wheat (Triticum 

aestivum L.). Environmental Earth Sciences.2013;71(4):1663–1672. 

39. Monica RC, Cremonini R. Nanoparticles and higher plants. Caryologia. 

2009;62(2):161-165. 

40. Alidoust D, Isoda A. Effect of cFe2O3 nanoparticles on photosynthetic 

characteristic of soybean (Glycine max (L.) Merr.): Foliar spray versus soil 

amendment. Acta Physiol Plant.2013; 35:3365–3375. 

41. Nasir Khan M, Mobin M, Abbas ZK, AlMutairi KA, Siddiqui ZH. Role 

of nanomaterials in plants under challenging environments. Plant Physiol 

Biochem.2017;110:194–209. 

42. Siddiqui MH, Al-Whaibi MH, Firoz M, Al-Khaishany MY. Role of 

nanoparticles in plants. Nanotechnology and plant sciences. Cham: Springer, 

2015:19–35. 

43. Li M, Ahammed GJ, Li C, Bao X, Yu J, Huang C, Yin H, Zhou J. 

Brassinosteroid ameliorates zinc oxide nanoparticlesinduced oxidative stress by 

improving antioxidant potential and redox homeostasis in tomato seedling. Front 

Plant Sci.2016;7:1–13. 

44. Torabian S, Zahedi M, Khoshgoftar A H. Effects of foliar spray of nano-

particles of FeSO4 on the growth and ion content of sunflower under saline condition. 

J Plant Nutr. 2017;40(5):615-623. 

45. Martínez-Fernández D, Barroso D, Komárek M. Root water transport of 

Helianthus annuus L. under iron oxide nanoparticle exposure. Environ Sci Pollut Res 

Int. 2015; 23(2):1732–1741. 

46. Dimkpa C, McLean J, Latta D, Manangon E, Britt D, Johnson W, 

Boyanov M, Anderson A. CuO and ZnO nanoparticles: phytotoxicity, metal 

speciation, and induction of oxidative stress in sand-grown wheat. J Nanopart 

Res.2012;14:1125. 



153 

47. Zhao L, Hu Q, Huang Y, Fulton A, Hannah-Bick C, Adeleye A, Keller 

A. Activation of Antioxidant and Detoxification Gene Expression in Cucumber 

Plants Exposed to a Cu(OH)2 Nanopesticide. Env Sci Nano. 2017; 8:35. 

48. Pereira EG, Oliva MA, Rosado-Souza L, Mendes GC, Colares DS, 

Stopato CH, Almeida AM. Iron excess affects rice photosynthesis through stomatal 

and non-stomatal limitations, Plant Sci.2013;201– 202:81– 92. 

49. Ma X, Gurung A, Deng Y. Phytotoxicity and uptake of nanoscale zero-

valent iron (nZVI) by two plant species. Sci Total Environ. 2013;443:844-849. 

50. Rico CM, Hong J, Morales MI, Zhao L, Barrios AC, Zhang JY, Peralta-

Videa JR, Gardea-Torresdey JL. Effect of cerium oxide nanoparticles on rice: a study 

involving the antioxidant defense system and in vivo fluorescence imaging. Environ 

Sci Technol.2013;47(11):5635-5642. 

51. Myburgh KH. Polyphenol supplementation: benefits for exercise 

performance or oxidative stress? Sports Med. 2014;44(1):S57-70. 

52. Dubey G, Mishra N, Prasad ShM. Metabolic responces of pesticides in 

plants and their ameliorative processes Plant responses to xenobiotics. Springer 

Nature Singapore ;2016. doi 10.1007/978-981-10-2860-1_4. 

53. Fini A, Brunetti C, Di Ferdinando M, Ferrini F, Tattini M. Stress-

induced flavonoid biosynthesis and the antioxidant machinery of plants. Plant Signal 

Behav. 2011;6(5):709-711. 

54. Jian-Qiang Kong. Phenylalanine ammonia-lyase, a key component used 

for phenylpropanoids production by metabolic engineering. RSC Adv.2015;5(77): 

62587–62603. 

55. Barros J, Serrani-Yarce JC, Chen F, Baxter D, Venables BJ, Dixon RA 

Role of bifunctional ammonia-lyase in grass cell wall biosynthesis. Nat Plants. 

2016;2(6):16050. 

56. Das K, Roychoudhury A. Reactive oxygen species (ROS) and response 

of antioxidants as ROS-scavengers during environmental stress in plants. Front 

Environ Sci . 2014;2:53. 



154 

57. Nakamura S, Suzui N, Nagasaka T, Komatsu F, Ishioka NS, Ito-

Tanabata S, Kawachi N, Rai H, Hattori H, Chino M, Fujimaki S. Application of 

glutathione to roots selectively inhibits cadmium transport from roots to shoots in 

oilseed rape. J Exp Bot. 2013;64(4):1073-1081. 

58. Kasote DM, Katyare SS, Hegde MV, Bae H. Significance of antioxidant 

potential of plants and its relevance to therapeutic applications. Int J Biol 

Sci.2015;11(8):982-991. 

59. Li Z, Keasling JD, Niyogi KK. Overlapping photoprotective function of 

vitamin E and carotenoids in Chlamydomonas. Plant Physiol. 2012;158:313–323. 

60. Дидів О. Біолого-виробнича оцінка сортів салату посівного в 

умовах Західного Лісостепу України. Вісник Львівського національного 

аграрного університету. Серія : Агрономія.2014;18:238-241. 

61. Fedenko VS, Shemet SA, Struzhko VS. Complexation of cyanidin with 

cadmium ions in solution. Ukr Biokhim Zh (1999).2005;77(1):104-109.  

62. Кондратенко СІ, Ткалич ЮВ, Корнієнко СІ. Методика-класифікатор 

проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність 

(ВОС) салату посівного (Lactuca sativa L.). Харків; 2015. 

63. Document TG/13/10 Guidelines for the conduct of tests for distinctness, 

uniformity and stability Lactuca sativa L. «Varieties Of Common Knowledge». – 

Geneva : April 5, 2006; October 24, 2017.  

64. Zhang L, Su W, Tao R, Zhang W, Chen J, Wu P, Yan C, Jia Y, Larkin 

RM, Lavelle D, Truco MJ, Chin-Wo SR, Michelmore RW, Kuang H. RNA 

sequencing provides insights into the evolution of lettuce and the regulation of 

flavonoid biosynthesis. Nat Commun. 2017;8(1):2264. 

65.  Доброчаева ДН, Котов МИ, Прокудин ЮН. Определитель высших 

растений Украины. Киев: Наукова думка; 1987. 

66. Лещук НВ. Особливості формування колекції сортів салату 

посівного (Lactuca sativa L. ) з еталонними ознаками. Сортовивчення та 

охорона прав на сорти рослин. 2014; 4: 16-28. 



155 

67. Meier U. Growth stages of mono-and dicotyledonous plants. Federal 

Biological Research Centre for Agriculture and Forestry; 2001. 

68. Lopatko K, Aftandilyants Y, Kalenska S, Tonkha O. The method for 

obtaining the solution of non-ionic colloidal metals, Patent for invention №38459. 

Registered in the State Register of Ukraine patents for utility models. 2009;12:01. 

69. Konotop YeO, Kovalenko MS, Ulynets' VZ, Meleshko AO, 

Batsmanova LM, Taran NYu. Phytotoxicity of colloidal solutions of metal-containing 

nanoparticles. Tsitol Genet. 2014;48(2):37-42. 

70. Taran N, Batsmanova L, Kovalenko M, Okanenko A Impact of Metal 

Nanoform Colloidal Solution on the Adaptive Potential of Plants. Nanoscale Res 

Lett. 2016;11(1):89. 

71. Смірнов О, Косян А, Косик О, Таран Н. Морфофізіологічні 

показники Fagopyrum esculentum в умовах алюмокислого стресу. Укр. ботан. 

журн., 2014; 71(4):511-516. 

72. Паршикова Т. Фізіологія рослин. Практикум. — Луцьк: ВМА 

«Терен», 2010. 

73. Wilkins DA. The measurement of tolerance to edaphic factors by means 

of root growth. New Phytologist.1978;80:623–633. 

74.  Konate A, He X, Rui Y-K, Zhang Z-Y. Magnetite (Fe3O4) nanoparticles 

alleviate growth inhibition and oxidative stress caused by heavy metals in young 

seedlings of cucumber (Cucumis sativus L). ITM Web of 

Conferences.2017;12:03034. 

75. Saleh M, Saleh A-G. Increased heavy metal tolerance of cowpea plants 

by dual inoculation of an arbuscular mycorrhizal fungi and nitrogen-fixer Rhizobium 

bacterium. Afr J Biotechnol. 2006; 5(2):133-142. 

76.  Елизарьева Е, Янбаев Ю, Кулагин А. Растения для 

фиторемедиации воды, загрязненной тяжелыми металлами. Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2016;191(3):68-75. 



156 

77. Droillard MJ, Paulin A, Massot JC. Free radical production, catalase and 

superoxide dismutase activities and membrane integrity during senescence of petals 

of cut carnations (Dianthus caryophyllus). Physiologia flantarum 1987;71: 197-202.  

78. Бацманова Л, Таран Н. Скринінг адаптивного потенціалу рослин за 

показниками оксидного стресу. Київ;2010. 

79. Kumar GNM, Knowles NR. Changes in lipid peroxidation and lipolitic 

and free-radical scavenging enzyme activities during aging and sprouting of potato 

(Solanum tuberosum) seed-tubers. Plant Physiol.1993; 102:115–124. 

80. Chamaraja N, Praveen Kumar C, Vedamurthy N, Kavya H, Sahana D, 

Megha B, Bhavani U, Kumaraswamy N. Novel spectrophotometric method for the 

assay of hydrogen peroxide using sulfosalicylic acid as a chromogenic probe.  Ind J 

Advan Chem Sci. 2017;2: 38-41. 

81. Бояркин АН. Быстрый метод определения активности пероксидаз. 

Биохимия.1951;16(4):352. 

82. Ермаков A, Арасимович B, Ярош H. Методы биохимического 

исследования растений. Ленинград: Агропромиздат. 1987; 41-45. 

83.  Dias AM, Costa MM. Effect of low salt concentrations on nitrate 

reductase and peroxidase of sugar beet leaves. J Exp Bot.1983; 34(142):537-543. 

84. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of 

microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. 

Biochem. 1976;72: 248-254. 

85. Smirnov OE, Kosyan AM, Kosyk OI, Taran NYu. Response of phenolic 

metabolism induced by aluminium toxicity in Fagopyrum esculentum Moench. 

plants. Ukr. Biochem. J. 2015;87(6):129-135. 

86. Wu X, Prior RL. Identification and Characterization of Anthocyanins by 

High-Performance Liquid Chromatography-Electrospray Ionization-Tandem Mass 

Spectrometry in Common Foods in the United States: Vegetables, Nuts, and Grains. 

J. Agric. Food Chem. 2005; 53:3101-3113. 



157 

87. Giusti M. M, Wrolstad R. E. Unit F1.2: anthocyanins. Characterization 

and measurement with UV-visible spectroscopy. Wrolstad R. E. (ed) Current 

protocols in food analytical chemistry. John Wiley & Sons/ New york; 2001. 

88. Bobo-Garcha G, Davidov-Pardo G, Arroqui C, Vurseda P, Marnn-

Arroyo M. R, Navarro M. Intra-laboratory validation of microplate methods for total 

phenolic content and antioxidant activity on polyphenolic extracts, and comparison 

with conventional spectrophotometric methods. J. Sci. Food Agric. 2015; 95(1): 204-

209. 

89. Petry RD, Ortega GG, Silva WB. Flavonoid content assay: influence of 

the reagent concentration and reaction time on the spectrophotometric behavior of the 

aluminium chloride-flavonoid complex. Pharmazie. 2011; 56(6): 465-70. 

90. Scarano A, Chieppa M, Santino A. Looking at Flavonoid Biodiversity in 

Horticultural Crops: A Colored Mine with Nutritional Benefits. Plants (Basel). 

2018;7(4): e98. 

91. Zucker M. Induction of phenylalanine ammonia-lyase in Xanthium leaf 

disks. Photosynthetic requirement and effect of daylength. Plant Phisiol. 

1969;44:912-922. 

92. Pietrini F, Zacchini M, Iori V, Pietrosanti L, Ferretti M, Massacci A. 

Spatial distribution of cadmium in leaves and its impact on photosynthesis: examples 

of different strategies in willow and poplar clones. Plant Biology. 2009;12: 355–363. 

93. Хоменко I, Косик O, Таран H. Параметри водного обміну рослин 

салату посівного за дії йонів кадмію. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія. 2018;76:20-25. 

94. Rafiq MT, Aziz R, Yang X, Xiao W, Stoffella PJ, Saghir A, Azam M, Li 

T. Phytoavailability of cadmium (Cd) to Pak choi (Brassica chinensis L.) grown in 

Chinese soils: a model to evaluate the impact of soil Cd pollution on potential dietary 

toxicity. PLoS One. 2014;9(11):e111461. 

95. Феденко B, Шемет C. Cпектральні характеристики тканин кореня 

проростків кукурудзи за токсичної дії важких металів. Вісник Xарківського 

національного аграрного університету.Cерія Біологія. 2011; 1 (22):55-60. 



158 

96.  Bardáčová M, Maglovski M, Gregorová Z, Konotop Y, Horník M, 

Moravčíková J, Kraic J, Mihálik D, Matušíková I. The activity of cell-wall modifying 

β-1,3-glucanases in soybean grown in presence of heavy metals. NBC. 

2016;15(2):114-121. 

97. Серегин И, Кожевникова А. Роль тканей корня и побега в 

транспорте и накоплении кадмия, свинца, никеля и стронция. Физиология 

растений.2008;55(1):3-26. 

98. Monteiro C, Santos C, Pinho S, Oliveira H, Pedrosa T, Dias MC. 

Cadmium-induced cyto- and genotoxicity are organ-dependent in lettuce. Chemical 

Research in Toxicology. 2012; 25: 1423−1434. 

99. Мельничук Ю. Влияние ионов кадмия на клеточное деление и рост 

растений – Київ: Наук. Думка; 1990. 

100. Jia L, He X, Chen W, Liu Z, Huang Y, Yu S. Hormesis phenomena 

under Cd stress in a hyperaccumulator – Lonicera japonica Thunb. Ecotoxicology. 

2013;22(3):476-85. 

101. Sharma SS, Dietz K-J, Mimura T. Vacuolar compartmentalization as 

indispensable component of heavy metal detoxification in plants. Plant, Cell and 

Environment. 2016; 39: 1112–1126. 

102. He JY , Zhu C, Ren YF, Yan YP, Cheng C, Jiang DA, Sun ZX. Uptake, 

subcellular distribution, and chemical forms of cadmium in wild-type and mutant 

rice. Pedosphere. 2008;18: 371–377. 

103. Landa P, Vankovab R, Andrlova J, Hodek J, Marsika P, Storchovae H, 

Whitef JC, Vanek T. Nanoparticle-specific changes in Arabidopsis thaliana gene 

expression after exposure to ZnO, TiO2, and fullerene soot. Journal of Hazardous 

Materials. 2012;55:241-242. doi. 10.1016/j.jhazmat.2012.08.059. 

104. . Michalkova Z, Komarek M, Sillerova H, Della Puppa L, Joussein E, 

Bordas F, Vanek A, Vanek O, Ettler V. Evaluating the potential of three Fe- and Mn-

(nano)oxides for the stabilization of Cd, Cu and Pb in contaminated soils. Journal of 

Environmental Management. 2014;146: 226-234. doi.10.1016/j.jenvman.2014.08.004 



159 

105. Shi Q, Wang J, Zou J, Jiang Z, Wang J, Wu H, Jiang W, Liu D. 

Cadmium uptake and accumulation and its toxic effects on leaves in Hordeum 

vulgare. PSP.2015;24(12a):4504-4511. 

106. Taran N, Batsmanova L, Kosyk O, Smirnov O, Kovalenko M, Honchar 

L, Okanenko A. Colloidal Nanomolybdenum Influence upon the Antioxidative 

Reaction of Chickpea Plants (Cicer arietinum L.). Nanoscale Research Letters. 

2016;11:476. doi 10.1186/s11671-016-1690-4. 

107. Aiman Hasan S, Fariduddin Q, Ali B, Hayat S, Ahmad A. Cadmium: 

Toxicity and tolerance in plants. J. Environ. Biol. 2009;30(2):165-174. 

108. Su Y, Liu J, Lu Z, Wang X, Zhang Z, Shi G.. Effects of iron deficiency 

on subcellular distribution and chemical forms of cadmium in peanut roots in relation 

to its translocation. Environ. Exp. Bot. 2014;97: 40–48. 

109. SaiKachout S, BenMansoura A, Ennajah A, Leclerc J C ,Ouerghi Z, 

Karray Bouraoui N. Effects of metal toxicity on growth and pigment contents of 

annual halophyte (A. hortensis and A. rosea). Int. J. Environ. Res.2015;9(2):613-620. 

110. Jia L, He X, Chen W, Liu Z, Huang Y, Yu S Hormesis phenomena under 

Cd stress in a hyperaccumulator Lonicera japonica Thunb. Ecotoxicology.2013; 

22:476–485. 

111. Gill SS, Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in 

abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiol Biochem.2010;48:909–930. 

112.  Smirnov O, Taran N, Kosyan A, Kosyk O. Challenging action of low-

dose aluminium on physiological condition of Tartary Buckwheat (Fagopyrum 

tataricum Gaertn.) plants. The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. 

Series: biology. 2014;23:107-115. 

113. Казнина Н, Титов А, Лайдинен Г, Батова Ю. Bлияние кадмия на 

водный обмен растений ячменя. Труды Карельского научного центра 

РАН.2011;3:57-61. 

114. Prasad MNV. Cadmium toxicity and tolerance in vascular plants. 

Environ Exp Bot.1995;35:525–545. 



160 

115. Srivastava RK, Pandey P, Rajpoot R, Rani A, Dubey RS. Cadmium and 

lead interactive effects on oxidative stress and antioxidative responses in rice 

seedlings. Protoplasma.2014;251: 1047–1065. 

116. Deglinnocenti E, Castagna A, Ranieri A, Guidi L. Combined effects of 

cadmium and ozone on photosynthesis of Lycopersicon esculentum. Photosynthetica. 

2014;52 (2): 179-185. 

117. Sebastian A, Prasad MNV. Photosynthesis mediated decrease in 

cadmium translocation protect shoot growth of Oryza sativa seedlings up on 

ammonium phosphate-sulfur fertilization. Environ. Sci. Pollut. Res. 2014;21: 986-

997. 

118. . Taran N, Storozhenko V, Svietlova N, Batsmanova L, Shvartau V, 

Kovalenko M. Effect of Zinc and Copper Nanoparticles on Drought Resistance of 

Wheat Seedlings. Nanoscale Research Letters. 2017;12:60. doi 10.1186/s11671-017-

1839-9. 

119. . Olchowik J, Mariusz Bzdyk R, Studnicki M, Bederska-Błaszczyk M, 

Urban A, Aleksandrowicz-Trzcinґska M. The Effect of Silver and Copper 

Nanoparticles on the Condition of English Oak (Quercus robur L.) Seedlings in a 

Container Nursery Experiment. Forests. 2017;8:310. doi:10.3390/f8090310. 

120.  Гончарук Е, Загоскина Н. Тяжелые металлы: поступление, 

токсичность и защитные механизмы растений (на примере ионов кадмия) 

Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. 

2017;1(40): 35-49. 

121. Thiruvengadam M, Chung IM. Selenium, putrescine, and cadmium 

influence health-promoting phytochemicals and molecular-level effects on turnip 

(Brassica rapa ssp. rapa). Food Chem. 2015;173:185-93. 

122. Toth VR, Meszaros I, Veres S, Nagy J. Effects of the available nitrogen 

on the photosynthetic activity and xanthophyll cycle pool of maize in field. Journal of 

Plant Physiology.2002;159(6): 627–634. 



161 

123. Kapoor D, Rattan A, Kaur S, Bhardwaj R. Biochemical and 

physiological responses in in vitro germinated seedlings of Brassica juncea exposed 

to metal stress. International Journal of Green Pharmacy.2016;10(3):149-155.  

124. . Mohamed AA, Castagna A, Ranieri A, Sanità di Toppi L. Cadmium 

tolerance in Brassica juncea roots and shoots is affected by antioxidant status and 

phytochelatin biosynthesis. Plant Physiology and Biochemistry. 2012;57:15. 

125. Haisel D, Cyrusová T, Vaněk T, Podlipná R. The effect of nanoparticles 

on the photosynthetic pigments in cadmium-zinc interactions. Environ Sci Pollut Res 

Int. 2019;26(4):4147-4151. 

126. Fu XP, Dou CM, Chen YX, Chen XC, Shi JY, Yu MG. Subcellular 

distribution and chemical forms of cadmium in Phytolacca americana L. J Hazard 

Mater. 2011;186:103–107. 

127. . Osmolovskaya N, Dung VV, Kuchaeva L. The role of organic acids in 

heavy metal tolerance in plants. Bio. Comm. 2018;63(1):9–16. 

doi.10.21638/spbu03.2018.103. 

128. Gould K,. Dudle D, Neufeld H. Why some stems are red: cauline 

anthocyanins shield photosystem II against high light stress. Journal of Experimental 

Botany.2010;61:2707–2717. 

129. Kosyk O , Khomenko I, Batsmanova L, Taran N. Phenylalanine 

ammonia-lyase activity and anthocyanin content in different varieties of lettuce under 

the cadmium influence. Ukr. Biochem. J. 2017;89(2):85-91. 

130. Dixon R, Paiva N. Stress-induced phenylpropanoid metabolism the plant 

cell, 1995;7:1085-1097. 

131. Pawlak-Sprada S, Arasimowicz-Jelonek M, Podgórska M, Deckert J. 

Activation of phenylpropanoid pathway in legume plants exposed to heavy metals. 

Part I. Effects of cadmium and lead on phenylalanine ammonia-lyase gene 

expression, enzyme activity and lignin content. ACTA Biochimica Polonica. 2011; 

58 (2): 211–216. 



162 

132. Sebastian A, Prasad MN. Photosynthesis mediated decrease in cadmium 

translocation protect shoot growth of Oryza sativa seedlings up on ammonium 

phosphate-sulfur fertilization. Environ Sci Pollut Res Int. 2014;21(2):986-997. 

133.  Косык О, Хоменко И, Таран Н, Айдосова С, Сарсенбаев К. 

Особенности процессов устойчивости одно- и двудольных растений при 

воздействии ксенобиотиков. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 

2016;3(3):37- 45. 

134. Cosio C, Dunand C. Specific functions of individual class III peroxidase 

genes. J Exp Bot. 2009;60(2): 391–408. 

135.  Колупаев Ю, Карпец Ю, Обозный А. Антиоксидантная система 

растений: участие в клеточной сигнализации и адаптации к действию 

стрессоров. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія 

Біологія. 2011;1(22):6-34. 

136. Ovečka M, Takáč T. Managing heavy metal toxicity stress in plants: 

Biological and biotechnological tools. Biotechnol Adv. 2014; 32:73–86. 

137. Хоменко І, Косик О, Таран Н. Вплив іонів кадмію та есенціальних 

нанометалів на фізіолого-біохімічні параметри рослин салату посівного. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія 

Біологія.2018;1 (75):37-45. 

138.  Хоменко І, Косик О, Таран Н. Вплив кадмію та наночасток 

есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин 

салату. Фізіологія рослин і генетика.2018;50(5):402-409. 

139. Bhandari P, Pant M, Patanjali PK, Raza SK. Advances in bio-botanicals 

formulations with incorporation of nanotechnology in intensive crop management. 

Fungal Nanoparticles: An Emerging Tool in Medical Biology. 2016;14:291-305. 

140. Lee Y S, Ahmed A. I. S. Synthesis techniques and evaluation methods of 

nanoparticles as fungicides. Fungal nanoparticles: an emerging tool in medical 

biology. 2016;7:141-168. 



163 

141. Churilov G. Bio-ecological consequences of crop seeds treatment with 

metal nano-powders. Nanobiotech. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2015;98: 

012035. 

142. Miazek K, Iwanek W, Remacle C, RichelA, Goffin D. Effect of metals, 

metalloids and metallic nanoparticles on microalgae growth and industrial product 

biosynthesis: a review. Int. J. Mol. Sci. 2015;16:23929-23969. 

143. Бурлака О, Сорочинський Б. Біофортифікація 

cільськогосподарських рослин. Біотехнологія.2010;3(5):31-42.  

144. Li Z, Jiang H, Xu C, Gu L. A review Using nanoparticles to enhance 

absorption and bioavailability of phenolic phytochemicals. Food Hydrocolloids. 

2015; 43:153–164. 

145. Dhoke SK, Mahajan P, Kamble R, Khanna A. Effect of nanoparticles 

suspension on the growth of mung (Vigna radiata) seedlings by foliar spray method. 

Nanotechnology Development.2013;3:e1. 

146. Du W, Tan W, Peralta-Videa J R, Gardea-Torresdey JL, Ji R, Yin Y, 

Guo H .Interaction of metal oxide nanoparticles with higher terrestrial plants 

Physiological and biochemical aspects. Plant Physiol Biochem. 2017;110:210-225. 

147. Zhang P, Ma Y, Zhang Z. Interactions between engineered 

nanomaterials and plants: phytotoxicity, uptake, translocation, and biotransformation. 

Nanotechnology and plant sciences: Nanoparticles and their impact on plants. 

2015;5:77-99.  

148. Da Costa M. V. J, Sharma, P. K. Effect of copper oxide nanoparticles on 

growth, morphology, photosynthesis, and antioxidant response in Oryza sativa. 

Photosynthetica. 2015;54(1): 110–119. 

149. Manzer H. Siddiqui, Mohamed H. Al-Whaibi, Firoz M, Mutahhar Y. Al-

Khaishany. Role of Nanoparticles in plants. Nanotechnology and plant sciences: 

Nanoparticles and their impact on plants. 2015;2:19-35. 

150. Zhao XJ, Sucoff E, Stadelmann EJ. Al(3+) and Ca(2+) alteration of 

membrane permeability of Quercus rubra root cortex cells. Plant Physiology. 

1987;83(1):159–162. 



164 

151. Comstock JP. Hydraulic and chemical signaling in the control of 

stomatal conductance and transpiration. Journal of Experimental Botany. 2002;53: 

195–200. 

152. Sami F, Yusuf M, Faizan M, Faraz A, Hayat S. Role of sugars under 

abiotic stress. Plant Physiol. Biochem. 2016;109: 54–61. 

153. Giselle MA, Martínez-Noël, Tognetti JA. Sugar signaling under abiotic 

stress in plants. Plant Metabolites and Regulation Under Environmental Stress. 

2018;22:397-406. 

154. Tiessen A, Padilla-Chacon D. Subcellular compartmentation of sugar 

signaling: links among carbon cellular status, route of sucrolysis, sink-source 

allocation, and metabolic partitioning. Frontiers in Plant Science. 2013;3(306)1:6. 

155. . Корецька M. Вплив передпосівної обробки насіння та 

позакореневого підживлення рослин на вміст цукрів у кореневій шийці ріпаку 

озимого. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016; 60:75-82. 

156.  Дмитренко Н. Вплив розчинних речовин на стан води в рослинних 

тканинах та кінетику їх сушіння. Наук. Праці. 2018;82(1):103-108. 

157. Du W, Tan W, Yin Y, Ji R, Peralta-Videa JR, Guo H, Gardea-Torresdey 

JL. Differential effects of copper nanoparticles/microparticles in agronomic and 

physiological parameters of oregano (Origanum vulgare). Sci Total Environ. 

2018;618:306-312. 

158. Pysmenna YM, Panyuta OO, Taran NYu. The effect of pre-sowing seed 

treatment with nonionic colloidal solutions of silver and copper metal nanoparticles 

on growth and water-retaining ability of winter wheat seedlings. Chornomors’k. bot. 

zh. 2018;14 (1): 26–31. 

159. Rai R, Agrawal M, Agrawal S. B. Impact of heavy metals on 

physiological processes of plants: with special reference to photosynthetic system. 

Plant Responses to Xenobiotics.2016;6: 127–140. 

160. Galeone A, Vecchio G, Malvindi MA, Brunetti V, Cingolani R, et al. In 

vivo assessment of CdSe-ZnS quantum dots: coating dependent bioaccumulation and 

genotoxicity. Nanoscale.2012;4: 6401-6407. 



165 

161.  Кавулич Я, Бойко І, Кобилецька М, Терек О. Характеристика 

міцності зв'язку хлорофілу з протеїново-ліпідним комплексом у рослин 

пшениці за дії саліцилової кислоти та кадмій хлориду. Біологічні системи.2013; 

5(4): 471-474. 

162. . Хромих Н, Россихіна-Галича Г, Лихолат Ю. Післядія гербіцидної 

обробки на окисно-відновну активність та вміст хлорофілу у рослин пшениці 

наступної генерації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Біологія. 

2013;5:81-88. 

163. Eggink LL, Park H, Hoober YK. The role of chlorophyll b in 

photosynthesis: hypothesis. BMC Plant Biol. 2001;1:11–17. 

164. Palm DM, Agostini A, Averesch V, Girr P, Werwie M, Takahashi S, 

Satoh H, Jaenicke E, Paulsen H. Chlorophyll a/b binding-specificity in water-soluble 

chlorophyll protein. Nat Plants. 2018;4(11):920-929. 

165. Croce R, Morosinottoa T, Castellettia S, Bretonc J, Bassi R. The LHCa 

antenna complexes of higher plants photosystem I. Biochimica et Biophysica Acta 

(BBA).Bioenergetics. 2002:1556(1): 29-40. 

166.  Kleima FJ, Hobe S, Calkoen F. Decreasing the chlorophyll a/b ratio in 

reconstituted LHCII: structural and functional consequences. Biochemistry. 1999;38: 

6587–6596. 

167. Li X, Zhao M, Guo L, Huang L. Effect of cadmium on photosynthetic 

pigments, lipid peroxidation, antioxidants, and artemisinin in hydroponically grown 

Artemisia annua. Journal of Environmental Sciences. 2012;24(8);1511–1518. 

168. Choong TW, He J, Qin, Lee SK, Dodd IC. Effect of rootzone 

temperature on the growth, photochemical light use efficiency and rootzone ethylene 

accumulation of recombinant inbred lines of lettuce in a tropical greenhouse. Acta 

Horticulturae. 2017. 1176:9–16. 

169. Pradhan S, Patra P, Das S, Chandra S, Mitra S, Dey KK, Akbar S, Palit 

P, Goswami A. Photochemical modulation of biosafe manganese nanoparticles on 

Vigna radiata: a detailed molecular, biochemical, and biophysical study. Environ. 

Sci. Technol. 2013; 47: 13122–13131. 



166 

170. Ghafariyan MH, Malakouti MJ, Dadpour MR, Stroeve P, Mahmoudi M. 

Effects of magnetite nanoparticles on soybean chlorophyll. Environ. Sci. Technol. 

2013;47:10645–10652. 

171. Bandyopadhyay S, Plascencia-Villa G, Mukherjee A, Rico C, Jos-

Yacamon M, Peralta-Videa JR, Gardea-Torresdey JL,. Comparative phytotoxicity of 

ZnO NPs, bulk ZnO, and ionic zinc onto the alfalfa plants symbiotically associated 

with Sinorhizobium meliloti in soil. Sci. Total Environ. 2015;515–516: 60–69. 

172. Wang X, Yang X, Chen S, Li Q, Wang W, Hou C, Gao X, Wang L, 

Wang S. Zinc oxide nanoparticles affect biomass accumulation and photosynthesis in 

arabidopsis. Front Plant Sci. 2016;6:1243. 

173. Rastogi A, Zivcak M, Sytar O, Kalaji HM, He X, Mbarki S, Brestic M. 

Impact of metal and metal oxide nanoparticles on plant: a critical review. Front 

Chem. 2017;5:78. 

174. Seneviratne M, Rajakaruna N, Rizwan M, Madawala HMSP, Ok YS, 

Vithanage M. Heavy metal-induced oxidative stress on seed germination and seedling 

development: a critical review. Environ Geochem Health. 2017 (19). doi 

10.1007/s10653-017-0005-8. 

175. Luo CS, Liang JR, Lin Q, Li CX, Bowler C, Anderson DM, Wang P, 

Wang XW, Gao YH. Cellular responses associated with ROS production and cell fate 

decision in early stress response to iron limitation in the diatom Thalassiosira 

Pseudonana. Journal of Proteome Research. 2014;13: 5510–5523. 

176. Nahar K, Hasanuzzaman M, Alam MM, Rahman A, Suzuki T,  Fujita M. 

Polyamine and nitric oxide crosstalk: Antagonistic effects on cadmium toxicity in 

mung bean plants through upregulating the metal detoxification, antioxidant defense 

and methylglyoxal detoxification systems. Ecotoxicology and Environmental Safety. 

2016;126: 245–255. 

177. Tamás L, Mistrík I, Alemayehu A, Zelinová V, Bočová B,  Huttová J. 

Salicylic acid alleviates cadmium-induced stress responses through the inhibition of 

Cd-induced auxin-mediated reactive oxygen species production in barley root tips. 

Journal of Plant Physiology. 2015;173: 1–8. 



167 

178. Lee CW, Mahendra S, Zodrow K, Li D, Tsai YC, Braam J, Alvarez PJJ. 

Developmental phytotoxicity of metal oxide nanoparticles to Arabidopsis thaliana. 

Environ Toxicol Chem. 2010;29(3):669–675. 

179. Ruttkay-Nedecky B, Krystofova O, Nejdl L, Adam V. Nanoparticles 

based on essential metals and their phytotoxicity. Journal of Nanobiotechnology. 

2017:15(1):33. 

180. Venkatachalam P, Jayaraj M, Manikandan R, Geetha N, Rene ER, 

Sharma NC, Sahi SV. Zinc oxide nanoparticles (ZnONPs) alleviate heavy metal-

induced toxicity in Leucaena leucocephala seedlings: A physiochemical analysis. 

Plant Physiol Biochem. 2017;110:59-69. 

181. Sharma P, Jha AB, Dubey RS, Pessarakli M Reactive oxygen species, 

oxidative damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful 

conditions. J Bot. 2012; Article ID 217037, 26 p. 

182. Ehsan S, Ali S, Noureen S, Mahmood K, Farid M, Ishaque W, Shakoor 

MB, Rizwan M.Citric acid assisted phytoremediation of cadmium by Brassica napus 

L. Ecotoxicol Environ Saf 2014;106:164–172. 

183. Armas T, Pinto AP, Varennes A, Mourato MP, Martins LL, Goncёalves 

MLS, Mota AM. Comparison of cadmium-induced oxidative stress in Brassica 

juncea in soil and hydroponic cultures. Plant Soil. 2014; doi:10.1007/s11104-014-

2330-3. 

184.  Zorrig W, El Khoun A, Ghnaya T, Davidian J-C, Abdelly C, 

Berthomieu P. Lettuce (Lactuca sativa): a species with a high capacity for cadmium 

(Cd) accumulation and growth stimulation in the presence of low Cd Concentrations. 

Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 2013; 88(6): 783–789. 

185.  Oliveira JA, Barreto AH, Vasconcelos IM. Role of antioxidant enzymes, 

hydrogen peroxide and PR Proteins in the compatible and incompatible interactions 

of cowpea (Vigna unguiculata) genotypes with the Fungus Colletotrichum 

gloeosporioides. Journal of Plant Physiology and Pathology. 2014;2:1–8. 

186. Rizwan M, Ali S, Qayyum MF, Ok YS, Zia-ur-Rehman M, Abbas Z, 

Hannan F. Use of maize (Zea mays L.) for phytomanagement of Cd-contaminated 



168 

soils: a critical review. Environ Geochem Health. 2017;39:259–277. 

doi.10.1007/s10653-016-9826-0 

187.   Adams CR, Early MP. Principles of horticulture. Fourth Edition. 

Elsevier; 2005. 

188.    Eghbaliferiz S, Iranshahi M. Prooxidant Activity of Polyphenols, 

Flavonoids, Anthocyanins and Carotenoids Updated Review of Mechanisms and 

Catalyzing Metals. Phytotherapy Research. 2016;30(9): 1379–1391. 

doi10.eghbaliferiz2016. 

189.   Ahmad P, Abdel Latef AA, Abd-Allah EF, Hashem A, Sarwat M, 

Anjum NA, Gucel S. Calcium and Potassium Supplementation Enhanced Growth, 

Osmolyte Secondary Metabolite Production, and Enzymatic Antioxidant Machinery 

in Cadmium-Exposed Chickpea (Cicer arietinum L.). Front. Plant Sci. 2016;7:513. 

doi: 10.3389/fpls.2016.0051 

190.   Lin KH, Yeh H, Yang CM. Antioxidant Activities of Methanol Extracts 

from Selected Taiwanese Herbaceous Plants. Journal of Food and Nutrition Research. 

2014;2: 435–442. 

191.   Artiushenko T, Syshchykov D, Gryshko V, Ciamporova M, Fiala R, 

Repka V, Martinka M, Pavlovkin J. Metal uptake, antioxidant status and membrane 

potential in maize roots exposed to cadmium and nickel. Biologia. 2014;69:1142–

1147. doi.10.2478/s11756-014-0414-4 

192.   Войцехівська ОВ, Ситар ОВ, Таран НЮ. Фенольні сполуки: 

різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування. Вісник 

Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. 2015;1(34): 

104-119. 

193.  Колупаев ЮЕ, Карпец ЮВ. Активные формы кислорода и 

стрессовый сигналинг у растений. Ukr. Biochem. J. 2014;86(4):18-35 

194.  Manquiаn-Cerda K, Escudey M, Zuniga G, Arancibia-Miranda N, 

Molina M, Cruces E. Effect of cadmium on phenolic compounds, antioxidant enzyme 

activity and oxidative stress in blueberry (Vaccinium corymbosum L.) plantlets grown 

https://doi.org/10.1007/s10653-016-9826-0
https://doi.org/10.2478/s11756-014-0414-4


169 

in vitro. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2016;133:316–326. 

doi.10.1016/j.ecoenv.2016.07.029 

195.  Minka V, Kubaň V, Klejdus B. Phenolic compounds as chemical 

markers of low taxonomic levels in the family Poaceae. Plant, Soil and Environment. 

2005;51:506–512. 

196.  Zhang H, Du W, Peralta-Videa JR, Gardea-Torresdey JL, White JC, 

Keller A, Guo H, Ji R, Zhao L. Metabolomics Reveals How Cucumber (Cucumis 

sativus) Reprograms Metabolites To Cope with Silver Ions and Silver Nanoparticle-

Induced Oxidative Stress. Environmental Science & Technology. 2018;52(14):8016-

8026. doi: 10.1021/acs.est.8b02440. 

197.  Shivashankara KS, Pavithra KC, Geetha GA. Antioxidant Protection 

Mechanism During Abiotic Stresses. Abiotic Stress Physiology of Horticultural 

Crops. Springer India; 2016. doi 10.1007/978-81-322-2725-0_3. 

198.  Leopoldini M, Marino T, Russo N, Toscano M. Antioxidant Properties 

of Phenolic Compounds: H-Atom versus Electron Transfer. Mechanism. J. Phys. 

Chem. A 2004;108: 4916-4922. 

199.   Marino T, Galano A, Russo N. Radical Scavenging Ability of Gallic 

Acid toward OH and OOH Radicals. Reaction Mechanism and Rate Constants from 

the Density Functional Theory. J. Phys. Chem. B. 2014;118:10380−10389. 

doi.10.1021/jp505589b.  

200.  Ashraf MA, Iqbal M, Rasheed R, Hussain I, Riaz M, Arif MS. 

Environmental Stress and Secondary Metabolites in Plants: An Overview. Plant 

Metabolites and Regulation Under Environmental Stress. 2018;153-167. 

doi.10.1016/B978-0-12-812689-9.00008-X. 

201.  Heleno SA, Martins A, Queiroz MJ, Ferreira I. Bioactivity of phenolic 

acids Metabolites versus parent compounds A review. Food Chemistry. 2015;173: 

501–513. doi10.1016j.foodchem.2014.10.057. 

202.  Tohge T, Fernie AR. Leveraging natural variance towards enhanced 

understanding of phytochemical sunscreens. Trends Plant Sci. 2017; 2: 308–315. 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.07.029


170 

203.  Smirnov OE, Kosyan AM, Kosyk OI, Taran NYu. Role of the root 

exudates in adaptative reaction of buckwheat plants in aluminium-acid stress. Journal 

of stress physiology and biochemistry. 2014;10(1):195-202. 

204.  Vicente O, Boscaiu M. Flavonoids: Antioxidant Compounds for Plant 

Defence... and for a Healthy Human Diet. Not Bot Horti Agrobo. 2018; 46(1):14-21. 

doi:10.15835/nbha45210992. 

205.  Gould KS. Nature's Swiss Army Knife: The Diverse Protective Roles of 

Anthocyanins in Leaves. Journal of Biomedicine and Biotechnology. 2004;5:314-

320. 

206.   Keilig K, Ludwig-Muller J. Effect of flavonoids on heavy metal 

tolerance in Arabidopsis thaliana seedlings. Bot Stud. 2009;50:311-318. 

207.  Tan W, Gao Q, Deng C, Wang Y, Lee WY, Hernandez-Viezcas JA, 

Peralta-Videa JR, Gardea-Torresdey JL. Foliar Exposure of Cu(OH)2 Nanopesticide 

to Basil (Ocimum basilicum) Variety-Dependent Copper Translocation and 

Biochemical Responses. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

2018;66(13):3358–3366. 

208.  Cass CL, Peraldi A, Dowd PF, Mottiar Y, Santoro N, Karlen SD, 

Bukhman YV, Foster CE, Thrower N, Bruno LC, Moskvin OV, Johnson ET, Willhoit 

ME, Phutane M, Ralph J, Manseld SD, Nicholson P, Sedbrook JC. Effects of 

Phenylalanine ammonia lyase (PAL) knockdown on cell wall composition, biomass 

digestibility, and biotic and abiotic stress responses in Brachypodium. Journal of 

Experimental Botany. 2015;66(14): 4317–4335. doi:10.1093/jxb/erv269. 

209.  Murray JR, Hackett WP. Dihydroflavonol Reductase Activity in 

Relation to Differential Anthocyanin Accumulation in Juvenile and Mature Phase 

Hedera helix L. Plant Physiol. 1991; 97: 343-351.  

210.  Ibrahim MH, Kong YC, Zain NAM. Effect of Cadmium and Copper 

Exposure on Growth, Secondary Metabolites and Antioxidant Activity in the 

Medicinal Plant Sambung Nyawa (Gynura procumbens (Lour.) Merr). Molecules. 

2017; 22:1623. doi:10.3390/molecules22101623. 



171 

211.  Zhou Y, Yang Z, Gao L, Liu W, Liu R, Zhao J, You J. Changes in 

element accumulation, phenolic metabolism, and antioxidative enzyme activities in 

the red-skin roots of Panax ginseng. J Ginseng Res. 2017;41:307-315. 

212.  Yin R, Messner B, Faus-Kessler T. Feedback inhibition of the general 

phenylpropanoid and flavonol biosynthetic pathways upon a compromised flavonol-

3-O-glycosylation. Journal of Experimental Botany. 2012;63:2465–78. 

213.  Sujkowska-Rybkowska M, Borucki W. Localization of hydrogen 

peroxide accumulation and diamine oxidase activity in pea root nodules under 

aluminum stress. Micron. 2014;57:13–22. 

214.  Park J-S, Choung M-G, Kim J-B, Hahn B-S,· Kim J-B, Bae S-C, Roh K-

H, Kim Y-H, Cheon C-I, Sung M-K, Cho K-J. Genes up-regulated during red 

coloration in UV-B irradiated lettuce leaves. Plant Cell Rep. 2007;26:507–516.doi 

10.1007/s00299-006-0255-x. 

215.  Vogt T. Phenylpropanoid Biosynthesis. Molecular Plant. 2010; 3(1): 2-

20. 

216.  Calabrese EJ, Blain RB. Hormesis and plant biology. Environmental 

Pollution. 2009;157: 42–48.  

217.   Michalak A. Phenolic compounds and their antioxidant activity in plants 

growing under heavy metal stress. Polish Journal of Environmental Studies. 

2006;15:523–530. 

218.  Ilahy R, Siddiqui MW, Tlili I, Hdider C, Khamassy N, Salvatore Lenucci 

M. Biofortified Vegetables for Improved Postharvest Quality: Special Reference to 

High-Pigment Tomatoes. Preharvest Modulation of Postharvest Fruit and Vegetable 

Quality. Elsevier Inc.; 2018; 435-455. doi.10.1016/B978-0-12-809807-3.00015-9. 

219.  Cheng IF, Breen K. On the ability of four flavonoids, baicilein, luteolin, 

naringenin, and quercetin, to suppress the Fenton reaction of the iron–ATP complex. 

Biometals. 2000;13:77–83. 

220.  Castaneda-Arriaga R, Perez-Gonzalez A, Reina M, Alvarez-Idaboy JR, 

Galano A. Comprehensive Investigation on the Antioxidant and Prooxidant Effects of 



172 

Phenolic Compounds: A Double-Edged Sword in the Context of Oxidative Stress? J. 

Phys. Chem. B. 2018; 42. doi: 10.1021/acs.jpcb.8b03500. 

221.  Sakiham Y, Cohen MF, Grace SC. Plant phenolic antioxidant and 

prooxidant activities: phenolisc-induced oxidative damage mediated by metals in 

plants. Toxicology. 2002;177:67–80. 

222.  Azmi AS, Bhat SH, Hadi S. Resveratrol–Cu (II) induced DNA breakage 

in human peripheral lymphocytes: implications for anticancer properties. FEBS Lett. 

2005;579: 3131–3135. 

223.  Hsu F-L, Li W-H, Yu C-W. In vivo antioxidant activities of essential oils 

and their constituents from leaves of the Taiwanese Cinnamomum osmophloeum. J 

Agric Food Chem. 2012;60: 3092–3097. 

224.  Scheit K, Bauer G. Direct and indirect inactivation of tumor cell 

protective catalase by salicylic acid and anthocyanidins reactivates intercellular ROS 

signaling and allows for synergistic effects. Carcinogenesis. 2015;36(3):400–411. 

doi:10.1093/carcin/bgv010. 

225.  Orsolic N, Knezevic AH, Sver L, Terzic S, Basic I. Immunomodulatory 

and antimetastatic action of propolis and related polyphenolic compounds. J 

Ethnopharmacol. 2004;94:307–315. 

226.  Yang B, Chen F, Hua Y. Prooxidant activities of quercetin, p-courmaric 

acid and their derivatives analysed by quantitative structure–activity relationship. 

Food Chem. 2012;131:508–512. 

227.  Park J-S, Kim J-B, Cho K-J, Cheon C-I, Sung M-K, Choung M-G, Roh 

K-H. Arabidopsis R2R3-MYB transcription factor AtMYB60 functions as a 

transcriptional repressor of anthocyanin biosynthesis in lettuce (Lactuca sativa). Plant 

Cell Rep. 2008;27:985–994. doi 10.1007/s00299-008-0521-1. 

 

 

  



173 

ДОДАТОК 1 

Список опублікованих праць здобувачки за темою дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Хоменко І. М., Косик О. І., Таран Н. Ю. Вплив кадмію та наночасток 

ессенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин 

салату. Фізіологія рослин і генетика. – 2018. – Т. 50, №5. – С. 402-409. 

(Особистий внесок здобувача – пошук джерел літератури за обраною темою 

дослідження, планування експерименту, дослідження впливу кадмію та 

наночастинок металів на параметри окисного гомеостазу та накопичення 

продуктів фенольного метаболізму рослин салату двох сортів, аналіз 

отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку). 

Статті у наукових фахових виданнях України, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

1. Хоменко І., Косик О., Таран Н.Параметри водного обміну рослин 

салату посівного за дії іонів кадмію. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія. – 2018. – 2 (76). – С. 20-25. 

(Особистий внесок здобувача – пошук джерел літератури за обраною темою 

дослідження, планування експерименту, дослідження впливу кадмію на 

фізіологічні параметри водного обміну рослин салату двох сортів, аналіз 

отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку). 

2. Хоменко І., Косик О., Таран Н. Вплив іонів кадмію та есенціальних 

нанометалів на фізіолого-біохімічні параметри рослин салату посівного. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія. 

– 2018. – 1 (75). – С. 37-45. (Особистий внесок здобувача – пошук джерел 

літератури за обраною темою дослідження, планування експерименту, 

дослідження впливу кадмію та наночастинок металів на накопичення 

продуктів ліпопероксидації та пігментний комплекс рослин салату двох 

сортів, аналіз отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку). 

3. Kosyk O.I., Khomenko I.M., Batsmanova L.M., Taran N. Yu. Phenylalanine 

ammonia-lyase activity and anthocyanin content in different varieties of lettuce under 



174 

the cadmium influence. Ukr. Biochem. J. 2017. – 89 (2). – P. 85-91. (Особистий 

внесок здобувача – пошук джерел літератури за обраною темою дослідження, 

планування експерименту, дослідження впливу кадмію на накопичення 

продуктів вторинного метаболізму в листках салату двох сортів, аналіз 

отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку). 

4. Косык О. И., Хоменко И. М., Таран Н. Ю., Айдосова С. С., Сарсенбаев  

К.  Н. Особенности процессов устойчивости одно- и двудольных растений при 

воздействии ксенобиотиков. Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science». 

2016. – 3(3). – С. 37- 45. (Особистий внесок здобувача – пошук джерел 

літератури за обраною темою дослідження, планування експерименту, 

дослідження анатомічних та ензиматичних змін у листках салату за впливу 

кадмію, аналіз отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку). 

Тези наукових доповідей: 

1. Khomenko I., Pysmenna Y., Kosyk O., Panyuta O., Taran N.Yu. Phenolic 

metabolism parameters in the plant stress-tolerance formation under essential metal 

nanoparticles influence // 11th International Conference “Plant functioning under 

environmental stress” (Cracow, Poland, September 12-15, 2018). – Cracow, 2018. – 

P. 71. 

2. Khomenko I.М., Pysmenna Y.М., Kosyk O.I., Taran N.Yu. Cadmium and 

essential metal nanoparticles influence on the oxidative stress parameters of lettuce 

plants – International research and practice conference: “Nanotechnology and 

Nanomaterials”, NANO-2018 (Kyiv, 27-30 August 2018). – Kyiv, 2018. – P. 91. 

3. Хоменко И.М., Косык О.И., Таран Н.Ю. Влияние кадмия и 

эссенциальных нанометаллов на фенольный метаболизм Lactuca sativa L. // ІІ 

Международная научно-практическая конференция «Клеточная биология и 

биотехнология растений», (Минск, Беларусь, 28-31 мая, 2018). – Минск, 2018. – 

С. 76. 

4. Khomenko I., Kosyk O., Taran N. The cadmium effect on water content, 

pigment level and peroxidase activity in lettuce // Międzynarodowa konferencja 

naukowo-praktyczna «Nowoczesne techniki, innowacje i doświadczenie praktyczne 



175 

w dziedzinie nauk biologicznych» (Lublin, Polska, 27–28 grudzień, 2017). – Lublin, 

2017. – P. 292-294. 

5. Хоменко І.М., Косик О.І., Таран Н.Ю Особливості водного обміну 

рослин капусти декоративної в умовах урболандшафтів Києва // Матеріали 

міжнародної наукової конференції «Регіональні проблеми вивчення і 

збереження біорізноманіття» (м. Чернівці, 5-6 жовтня 2017). – Чернівці, 2017. – 

С. 121-122. 

6. Khomenko I.М., Belava V.N., Panyuta O.O., Ladna M.S., Taran N.Yu 

Copper nanoparticles effect on proline accumulation in wheat seedlings under 

ultraviolet radiation // V International research and practice conference 

«Nanotechnology and nanomaterials» NANO-2017 (Chernivtsi, August 23-26, 

2017). – Chernivtsi, 2017. – P. 614. 

7. Хоменко И.М., Косык О.И. зменения содержания пластидных и 

непластидных пигментов в листьях капусты декоративной (Brassica oleracea var. 

acephala L.) в условиях городских ландшафтов Киева // Материалы 

международной научной конференции «Роль ботанических садов и дендрариев 

в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия 

растительного мира» (г. Минск, Беларусь, 6-8 июня 2017). – Минск, 2017. – С. 

145-147. 

8. Павлик Л.М., Хоменко І. М., Косик О.І. Вміст фотосинтетичних 

пігментів капусти декоративної в умовах урболандшафтів міста Києва // 

Матеріали XV міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених 

«Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / Biological Advances» (м. 

Київ, 18-21 квітня 2017). – Київ, 2017. – С. 131-132. 

9. Хоменко І. М., Косик О.І. Ріст як інтегральний показник толерантності 

рослин салату до дії іонів кадмію // «Наукові, прикладні та освітні аспекти 

фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів»: матеріали ХIІІ 

конференції молодих вчених (м. Київ, 19-20 травня 2016). – Київ, 2016. – С. 55-

56. 



176 

10. Хоменко І. М., Косик О.І. Зміни вмісту пігментів з антиоксидантними 

властивостями у рослинах салату посівного за дії іонів кадмію // «Молодь і 

поступ біології»: матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції студентів та 

аспірантів (м. Львів, 19-21 квітня 2016). – Львів, 2016. – С. 345-346. 

11. Khomenko I., Kosyk O., Taran N., Ajdosova S., Sarsenbaev K. Anatomical 

and morphological features of feather grass and lettuce plants under anthropogenic 

factors // XIV International Scientific Conference of Students, PhD Students & 

Young Scientists Shevchenkivska vesna: Biology (Kyiv, April 6-8, 2016). – Kyiv, 

2016. – P. 11-12. 

12. Хоменко І.М., Косик О.І. Вплив іонів кадмію на динаміку 

накопичення пігментів у рослинах салату // «Шевченківська весна 2015: 

Біологія»: матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції молодих науковців 

(м. Київ, 1-3 квітня 2015). – Київ, 2015. – С. 91. 

13. Косик О. І., Хоменко І.М., Бабушкіна О.О. Роль антиоксидантних 

ензимів і ліпідів в адаптивних реакціях рослин салату сійного (Lactuca sativa L.) 

за дії іонів кадмію // Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу (6-10 

жовтня 2014) // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, № 5 (Suppl. I). – P. 166-167. 

14. Kosyk O. I., Babushkina O.O., Khomenko I.M. Nanometals effect on 

morphometric parameters and water regime of wheat plants // International Research 

And Practice Conference “Nanotechnology And Nanomaterials” NANO-2014 

(Yaremche-Lviv, August 23-30, 2014). – Yaremche-Lviv, 2014. – P. 551. 

15. Хоменко І.М., Косик О.І. Активність фенілаланін аміак-ліази у 

рослинах салату за дії іонів кадмію // «Молодь і поступ біології»: матеріали Х 

міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (м. Львів, 8-11 квітня 

2014). – Львів, 2014. – С. 295-296. 

16. Khomenko I.M., Kosyk O. Phenylalanine ammonia-lyase activity in lettuce 

seedlings under the influence of cadmium ions // Shevchenkivska vesna: Life 

sciences – XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists 

(Кyiv, March 25-28, 2014). – Кyiv, 2014. – P. 32-33. 



177 

17. Хоменко І.М. Вплив іонів кадмію на водний баланс та стан 

продихового апарату рослин салату // «Біологія: від молекули до біосфери»: 

матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених (м. Харків, 3-6 грудня 

2013). – Харків, 2013. – С. 191-192. 

18. Хоменко І.М., Косик О.І. Зміни вмісту антоціанових пігментів у 

рослинах салату посівного за дії кадмію // «Молодь і поступ біології»: 

матеріали ІХ міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів 

приуроченої до 150-річчя від дня народження академіка В. Вернадського (м. 

Львів, 16-19 квітня 2013). – Львів, 2013. – С. 491. 

19. Хоменко І.М., Косик О.І. Вплив іонів кадмію на морфометричні 

показники та динаміку накопичення антоціанів у рослинах салату // 

«Шевченківська весна 2013: Біологічні науки»: матеріали ХІ міжнародної 

наукової конференції студентів та молодих науковців. – Київ, 2013. – С. 101. 

20. Хоменко И.М., Косык О.И. Влияние Cd2+ на содержание 

антоциановых пигментов в растениях салата // «Клеточная биология и 

биотехнология растений»: тезисные доклады международной научно-

практической конференции (г. Минск, Беларусь, 13-15 февраля 2013). – Минск, 

2013. – С. 145. 

21. Хоменко І.М., Косик О.І. Зміна морфометричних показників салату 

посівного (Lactuca sativa L.) за дії іонів кадмію // «Біологія: від молекули до 

біосфери». Матеріали VІІ міжнародної конференції молодих учених (м. Харків, 

20-23 листопада 2012). – Харків, 2012. – С. 218-219. 

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 молодих вчених «Біологія: від молекули до 

біосфери» (м. Харків, 2012-2013); Международной научно-практической 

конференции «Клеточная биология и биотехнология растений» (Минск, 

Беларусь, 2013, 2018); Міжнародній науковій конференції студентів та молодих 



178 

науковців «Шевченківська весна. Біологічні науки» (International Scientific 

Conference of Students, PhD Students & Young Scientists Shevchenkivska vesna: 

Biology, м. Київ, 2013-2018); Міжнародній науковій конференції студентів та 

аспірантів «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 2013-2014, 2016); International 

Research And Practice Conference «Nanotechnology And Nanomaterials» NANO 

(Yaremche-Lviv, 2014; Chernivtsi, 2017; Kyiv, 2018); ХІ Українському 

біохімічному конгресі (м. Київ, 2014); ХIІІ конференції молодих вчених 

«Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології 

рослин і мікроорганізмів» (м. Київ, 2016); Международной научной 

конференции «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); Międzynarodowa 

konferencja naukowo-praktyczna «Nowoczesne techniki, innowacje i doświadczenie 

praktyczne w dziedzinie nauk biologicznych» (Lublin, Polska, 2017); 11th 

International Conference “Plant functioning under environmental stress” (Cracow, 

Poland, 2018). 

 


