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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. До хімічних елементів, що лімітують ріст рослин на 

кислих ґрунтах та знижують їхню продуктивність входить алюміній – найбільш 

розповсюджений метал у земній корі. За високої кислотності алюміній 

солюбілізується до йоних форм, які негативно впливають на рослинний організм, 

порушуючи основні структури й гомеостатичні процеси рослинної клітини: 

клітинну стінку, склад та фізико-хімічні властивості плазматичної мембрани, 

поглинання іонів Са
2+

, підтримання кальцієвого балансу, сигнальні системи, 

динамічні зміни цитоскелета, мітоз і структуру ДНК [Vardar F., 2007;      

Poschenrieder C., 2015]. Але існують види рослин які є резистентними до відносно 

високих концентрацій йонів рухомого алюмінію у ґрунті, а й накопичують алюміній 

у вегетативній масі [Ma J., 1998]. На сьогодні фітотоксичністіь йонів алюмінію 

активно вивчається як на модельних рослинах Arabidopsis thaliana, так і на 

більшості злакових культур, які є потенційною мішенню їхньої дії у зв’язку з 

стрімким збільшенням площ кислих ґрунтів сільськогосподарського призначення 

(від 30 до 40% в Україні та у всьому світі) [Chen Z., 2013; Ma J., 2014]. При цьому 

видоспецифічність прояву адаптивних реакцій формування алюморезистентості 

залишається не з’ясованою [Panda S., 2015]. Тому для стійких, алюморезистентних 

культур до яких відноситься традиційна українська круп’яна культура – гречка 

(Fagopyrum Mill.) актуальним є дослідження саме міжвидових відмінностей у 

механізмах формування алюморезистентності для розуміння феномену стійкості 

рослин до фітотоксичної дії йонів алюмінію. Вказані обставини обґрунтовують 

вибір теми кандидатської дисертації. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за 

темою дисертаційної роботи виконано відповідно до тематичних планів НДЛ 

«Фізіологічних основ продуктивності рослин» ННЦ «Інститут біології» згідно 

програми наукових досліджень «Збереження біорізноманіття та комплексне 

дослідження стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з використанням 

біоінформаційних технологій» (№11БФ036-02; № державної реєстрації теми: 

0111U004649). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було з’ясувати видоспецифічність 

прояву адаптивних реакцій алюморезистентності гречки татарської (Fagopyrum 

tataricum Gaertn.) та гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) за 

підвищеної кислотності субстрату. Для досягнення цієї мети були поставлені 

наступні задачі: 

1. Виявити вплив йонів алюмінію на кількісний склад хелатуючих 

компонентів кореневих ексудатів рослин гречки. 

2. Встановити дозозалежну та видову специфіку реакцій рослин двох видів 

гречки за дії різних концентрацій алюмінію на морфофізіологічному рівні. 

3. Дослідити видові особливості акумуляції та розподілу алюмінію в 

органах гречки. 

4. Визначити вплив йонів алюмінію на ацидофікуючу активність коренів 

двох видів гречки на стадії проростання. 
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5. Порівняти структурно-функціональні перебудови органів двох видів 

гречки та окремих тканин рослин в умовах алюмокислого стресу. 

6. Дослідити антиоксидантний статус рослин двох видів гречки за дії йонів 

алюмінію. 

7. Визначити вплив йонів алюмінію на накопичення фенольних сполук та 

фенілаланін аміак-ліазну (ФАЛ) активність в різних органах рослин двох видів 

гречки. 

Об’єкт дослідження – адаптивні реакції формування алюморезистентності 

рослин гречки. 

Предмет дослідження – показники стійкості рослин гречки татарської 

(Fagopyrum tataricum Gaertn.) та гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) 

за умов алюмокислого стресу на структурно-морфометричному, фізіологічному та 

біохімічному рівнях. 

Методи дослідження. Застосовувалися морфометричні методи, методи 

світлової мікроскопії та аналітичної якісної детекції, біохімічні (визначення 

ацидофікуючої активності, виділення та ідентифікації фотосинтетичних пігментів, 

маркерів оксидативного стресу та антиоксидантних ензимів, фенольних сполук та 

ключового ензиму їхнього синтезу), спектрофотометричні, мас-спектрометричні, 

статистичного аналізу.  

Наукова новизна отриманих результатів. На основі проведеного 

комплексного дослідження адаптивних реакцій алюморезистентності встановлено 

багаторівневу систему внутрішніх та зовнішніх механізмів детоксикації йонів 

алюмінію. Зовнішня детоксикація йонів алюмінію пов’язана з виділенням щавлевої 

кислоти кореневою системою проростків Fagopyrum esculentum Moench. у 

ризосферний розчин; механізми внутрішньої детоксикації йонів металу зумовлені 

регуляцією вмісту фенольних сполук у складі кореневих ексудатів та активністю 

ензиму фенілаланін аміак-ліази. Встановлені дозозалежна та видова специфіка 

реакцій гречки на вплив йонів алюмінію: додавання до живильного середовища 

йонів алюмінію у концентрації 50 мкМ призводить до протилежно спрямованих 

ефектів на морфофізіологічному рівні. Стимуляція росту та розвитку проростків за 

дії 50 мкМ концентрації йонів алюмінію інтерпретовані як явище гормезису у 

дикого виду Fagopyrum tataricum Gaertn. Вперше з’ясовано видоспецифічність 

адаптивної реакції продихового апарату справжніх листків за дії йонів алюмінію. 

Виявлені (у рослин Fagopyrum esculentum Moench.) анатомічні перебудови 

структури епідерми справжніх листків, зміна (на 34%) довжини клітин-замикачів 

продихового комплексу на абаксіальній поверхні, що раніше вважалося 

фенотипічно стійкою ознакою. Продемонстровано, що такі структурні перебудови 

забезпечують стабільність гідратури листків за умов алюмокислого стресу. 

Встановлені особливості роботи ензиматичної ланки системи антиоксидантного 

захисту в різних органах рослин: за дії йонів алюмінію відбувається інтенсифікація 

генерації супероксидного аніон радикалу в підземній та надземній частинах обох 

досліджуваних видів; зафіксовано активізацію антиоксидантних ензимів – СОД, 

каталази, неспецифічних розчинних пероксидаз, що пригнічувало вільнорадикальне 

пошкодження мембран клітин. Отримані оригінальні дані щодо специфіки 

фенольного метаболізму свідчать про накопичення фенольних сполук в коренях, 
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гіпокотилях та листках обох досліджуваних видів, акумуляція флавоноїдів найбільш 

інтенсивно відбувалась в тканинах листків.  Фенілаланін аміак-ліазна активність 

залежить від часу контакту органу рослини з токсикантом – на перших етапах 

експозиції з надходженням у тканин коренів, на більш пізніх – у тканини листків. 

Обґрунтовано припущення щодо ролі фенольних сполук у процесах акумуляції та 

розподілу йонів алюмінію у вегетативній масі рослин гречки. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані експериментальні 

дані щодо регуляції росту і розвитку рослин за дії йонів алюмінію можуть бути 

використані для проведення скринінгу сортів за рівнем стійкості до досліджуваного 

фітотоксиканту; використані у фіторемедіаційних заходах завдяки 

гіперакумулятивній здатності гречки до йонів Аl
3+

. Виявлена нами кооперативна дія 

стрес-захисних реакцій феномену алюморезистентності є теоретичною основою 

загальної концепції точного землеробства з раціонального розміщення 

сільгоспкультур на кислих ґрунтах у сучасних технологіях агровиробництва. 

Результати дисертаційних досліджень використовуються у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка при читанні спецкурсів 

«Адаптаційний синдром рослин», «Екологія рослин», «Кореневе живлення рослин», 

«Регуляторні системи рослин» та загального курсу «Фізіологія та біохімія рослин».  

 Особистий внесок здобувача. Здобувач особисто здійснив літературний 

скринінг з метою інформаційного пошуку та оцінки сучасного стану проблематики 

досліджень. Розробив робочі гіпотези та виконав модельні лабораторні дослідження 

для їхнього підтвердження. Обґрунтування методологічних підходів постановки і 

виконання експериментальної частини та вдосконалення і валідація розроблених 

методик були здійснені з к.б.н. А.М. Косяном. Узагальнення та інтерпретація 

отриманих даних були проведені з науковим керівником доктором біол. наук     

Н.Ю. Таран і співробітниками к.б.н. Л.М. Бацмановою та к.б.н. О.І. Косик і 

висвітлені у спільних друкованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

було представлено у доповідях на звітних наукових семінарах ННЦ «Інститут 

біології» (2014-2015), всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та 

конгресах: Международной научно-практической конференции «Клеточная 

биология и биотехнология растений» (Минск, Белоруссия, 2013); ІХ-ХІ 

Міжнародних наукових конференціях студентів та аспірантів «Молодь і поступ 

біології» (Львів, 2013, 2014, 2015); Міжнародній науковій конференції 

«Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» (Донецьк, 2014); 

Международной научной конференции «Ломоносов» (Москва, Россия, 2014); ХІ 

Українському біохімічному конгресі (Київ, 2014); ІІІ Міжнародній конференції 

«Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти» 

(Харків, 2014); IX Международном симпозиуме «Фенольные соединения: 

фундаментальные и прикладные аспекты» (Москва, Россия, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, із них – 

10 статей, у тому числі 6 у фахових виданнях, з яких 5 у журналах, що входять до 

наукометричних баз, 1 в закордонному виданні та 8 тез доповідей у матеріалах 

наукових конференцій. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з загальної 

характеристики роботи, семи розділів (огляд літератури, опис матеріалів, методів та 

умов проведення досліджень, чотири експериментальних розділи), аналізу і 

узагальнення результатів досліджень, висновків. Робота викладена на 139 сторінках, 

ілюстрована 32 рисунками, містить 12 таблиць, одну схему та один додаток. Список 

цитованої літератури нараховує 218 джерел. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи досліджень 

Моделювання алюмокислого навантаження здійснювали в умовах піщаної 

культури додаючи Al2(SO4)3⋅18H2O у відповідних концентраціях, з підтриманням 

кислотності субстрату на рівні рН 4,5. В дослідах використовували корені, 

гіпокотилі та листки проростків у різні стадії розвитку двох видів гречки 

(Fagopyrum esculentum Moench. cv Rubra) та (Fagopyrum tataricum G. ssp. 

rotundatum). 

Вміст алюмінію в рослинних тканинах визначали методом ICP-спектрометрії на 

емісійному спектрофотометрі  ICAP6300 Duo MEC (США). Фактор транслокації 

(ФТ) обчислювали за Branquinho [Branquinho C., 2007]. Ацидофікуючу активність 

корінців визначали за зміною pH середовища за Пухальською [Пухальская Н., 2007]. 

Ростові параметри: довжину підземної і надземної частин, масу сирої речовини, 

масову частку сухої речовини визначали стандартними методами [Poorter H., 1996]. 

Рівень стійкості 17-добових проростків гречки за умов алюмінієвої токсичності 

перевіряли використовуючи тест Вілкінса [Wilkins D., 1978]. Водний статус рослин 

оцінювали за показниками водного дефіциту та відносної тургесцентності коренів та 

листків [Новикова Н., 2011]. Стоматографічні параметри епідерми справжніх 

листків (адаксіальна та абаксіальна поверхні) досліджували методом відбитків за 

допомогою світлового мікроскопа Bresser LCD [Elagoz V., 2006]. Кількісний аналіз 

вмісту та співвідношення окремих груп фотосинтетичних пігментів проводили 

спектрофотометрично за методом Гавриленко [Гавриленко В., 1975]. Ідентифікація 

хелатуючих агентів в досліджуваному розчині кореневих ексудатів була проведена 

на основі розробок крапельного аналізу органічних речовин за Файглем [Feigel E., 

1960]. Кількісний вміст щавлевої кислоти в розчині кореневих ексудатів гречки 

визначали спектрофотометрично за окисненням бромфенолового синього при 592 

нм [Xu X., 2000]. 

Інтенсивність генерації супероксидного аніон радикалу визначали за методом, 

що базується на перетворенні адреналіну в адренохром, оптичну густину якого 

визначали спектрофотометрично при 480 нм [Загоскина Н., 2011]. Інтенсивність 

ПОЛ оцінювали за накопиченням ТБК-активних продуктів, що утворюються в 

кольоровій реакції з тіобарбітуровою кислотою та мають пік поглинання при 532 нм 

[Heath R., 1968]. Загальну супероксиддисмутазну активність визначали 

спектрофотометрично за методикою  [Полесская О., 2004]. Для визначення 

каталазної активності використовували спектрофотометричний метод, який 

базується на визначенні швидкості розкладу пероксиду водню каталазою дослідного 

зразка з утворенням води та кисню [Aeby H., 1984]. Для визначення загальної 
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активності пулу неспецифічних розчинних пероксидаз  використовували метод 

Бояркіна [Бояркин А., 1951]. Активність антиоксидантних ензимів виражали в 

умовних одиницях на 1 г протеїну. Визначення вмісту водорозчинного протеїну 

проводили за методом Бредфорд [Bradford M., 1976] в якості стандарту 

використовували БСА. 

Для дослідження вмісту фенольних сполук використовували реактив Фоліна-

Чокальтеу за методикою [Bobo G., 2015]. Для аналізу вмісту флавоноїдів 

використовували власно розроблену методику [Smirnov O., 2015]. Оптичну густину 

вимірювали при довжині хвилі 397,6 нм. Визначення вмісту антоціанів проводили за 

методом [Jaleel C., 2009] з незначними модифікаціями. Для розрахунків 

використовували молярний коефіцієнт поглинання та молекулярну масу ціанідин-3-

глюкозиду [Guitsi M., 2001]. Фенілаланін аміак-ліазну активність визначали за 

методом Цукера [Zucker M., 1965] з власними модифікаціями [Smirnov O., 2015]. 

Спектрофотометричне вимірювання проводили при 274 нм, оптичний контроль – 

бутилацетат. Статистичну обробку параметричних даних здійснювали шляхом 

дисперсійного однофакторного аналізу з порівнянням середніх арифметичних та 

значущості різниці між ними за допомогою t-критерію Стьюдента за р ≤ 0,05 і 

програми «Microsoft Excel 2010». Як статистичні показники брали середнє 

арифметичне (М) та похибку середнього арифметичного (m). 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

Основним механізмом захисту рослин від фітотоксичних впливів йонів 

алюмінію вважають реакцію зовнішньої детоксикації Al
3+

 –  ексудацію кореневою 

системою хелатуючих агентів [Ma J., 2000]. Кількісний аналіз кореневих ексудатів 

за дії 50 мкМ концентрації йонів алюмінію показав, що вміст щавлевої кислоти в 

досліджуваному розчині збільшувався у 2,5 рази, при цьому вміст фенольних сполук 

знижувався більш ніж у 3 рази відносно контролю (рис. 1А). Дослідження 

фенілаланін аміак-ліазної активності за умов алюмокислого стресу виявило, що 

ензиматична активність в тканинах коренів оброблених рослин збільшувалась вдвічі 

порівняно з контролем (рис. 1Б). 

     
Рис. 1. Вміст компонентів кореневих ексудатів рослин Fagopyrum esculentum 

Moench. з хелатуючими властивостями (А) та фенілаланін аміак-ліазна активність в 

тканинах коренів Fagopyrum esculentum Moench. (Б) за дії алюмінію; Примітка: * –  

тут і далі на всіх рисунках – різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 
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Аналіз отриманих даних вказує на активацію синтезу та виділення щавлевої 

кислоти кореневою системою рослин гречки звичайної в навколокореневий 

ґрунтовий розчин за умов алюмокислого стресу. Щавлева кислота – основний 

хелатуючий агент, притаманний цьому виду рослин, що зв’язує йони рухомого 

алюмінію в ризосферному просторі. При цьому фенольні сполуки, що виділяються 

кореневою системою не беруть участі у процесах зовнішньої детоксикації йонів 

рухомого алюмінію. Відмічене нами зростання активності ензиму синтезу 

фенольних сполук може забезпечувати біосинтез фенолів, які беруть участь в 

окисно-відновних циклах для підтримання про/антиоксидантного балансу і не 

виділяються у ґрунтовий розчин. 

Зважаючи на те, що більшість світових досліджень феномену 

алюморезистентності присвячена вивченню механізмів зовнішньої детоксикації 

йонів Al
3+

 [Simões C., 2012] нами для подальшого вивчення були обрані реакції 

внутрішньої детоксикації йонів алюмінію. А з метою глибшого розуміння 

видоспецифічності прояву адаптивних реакцій в межах алюморезистентного роду 

Fagopyrum Mill. вирішено провести порівняльне дослідження формування 

алюморезистентності рослин гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) та 

гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.) – дикого, предкового виду.  

Оцінка рівня алюморезистентності обох досліджуваних видів на основі 

інтегральних показників росту і розвитку рослин за дії діапазону концентрацій Al
3+

 

показала, що додавання 50 мкМ алюмінію до живильного розчину призводить до 

стимуляції росту надземної частини рослин гречки татарської, не впливає на 

довжину кореневої системи, не викликає водний дефіцит (табл. 1.)  

Таблиця 1 

Морфофізіологічні параметри рослин Fagopyrum tataricum Gaertn.  

за дії алюмінію в різних концентраціях (M±m), n=30 
Концентрація 

алюмінію  

(мкМ)  

Fagopyrum tataricum Gaertn. 

 

 

 

 

 

Довжина рослин (см) 

 

 

Маса сирої речовини (мг) 

тттттттттттттттттттттттттт

тттттттттттттттттттттттттт

тттттт 

Водний дефіцит (%) 

корені пагони корені пагони корені пагони 

0 8,20±0,10 6,89±0,07 58,31±1,82 81,20±2,52 7,30 7,00 

25 8,28±0,14 7,03±0,09 56,70±1,78 80,07±2,43 8,12 8,85 

50 8,27±0,10 7,37±0,08* 56,35±1,89 79,15±2,12 9,40 9,40 

75 7,99±0,09* 6,94±0,07 48,98±1,69* 78,56±1,98 16,12 12,53 

100 7,74±0,08* 6,06±0,07* 48,83±1,76* 70,12±1,94* 26,78 23,97 

Примітка: * –  тут і далі у всіх таблицях –  

різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

В той же час, додавання вищезазначеної концентрації до живильного 

середовища на якому експонувалися рослини гречки звичайної призводить до 

зменшення лінійних розмірів підземної та надземної частин, не впливаючи при 

цьому на масу сирої речовини та водний режим рослин (табл. 2). 

В ході скринінгу діапазону концентрацій виявлені стимулюючі ефекти (прояв 

гормезису) у рослин гречки татарської та інгібуючі ефекти у рослин гречки 

звичайної на морфо-функціональному рівні. Отримані нами результати вказують на 

видову специфіку прояву адаптивних механізмів формування алюморезистентності.  
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Таблиця 2 

Морфофізіологічні параметри рослин Fagopyrum esculentum Moench. 

за дії алюмінію в різних концентраціях (M±m), n=30 
Концентрація 

алюмінію  

(мкМ) 

Fagopyrum esculentum Moench. 

 

 

 

 

Довжина рослин (см) 

 

 

Маса сирої речовини (мг) 

ттттттттттттттттттттттттт

ттттттттттттттттттттттттт

тттттттт 

Водний дефіцит (%) 

корені пагони корені пагони корені пагони 

0 12,93±0,16 10,21±0,33 86,3±4,2 103,2±6,3 92,70 93,03 

25 12,03±0,37 9,77±0,31 84,7±3,8 99,7±6,8 90,76 91,15 

50 10,24±0,42* 8,43±0,27* 84,0±4,6 99,0±6,2 90,54 90,58 

75 9,38±0,52* 8,02±0,42* 79,7±4,4* 99,5±6,4 83,78 87,43 

100 7,51±0,40* 7,12±0,47* 70,1±4,8* 80,12±5,9* 72,17 75,87 

 

При вивченні адаптивного потенціалу рослин інтегративним показником 

фізіологічного стану рослинного організму в умовах токсичності є зміна складу 

пігментного комплексу [Ashraf M., 2013]. Оцінка вмісту фотосинтетичних пігментів 

показала, що збільшення вмісту хлорофілів а і b, а також суми каротиноїдів в 

листках рослин гречки татарської відбулось при додаванні до живильного 

середовища алюмінію у концентраціях 25 та 50 мкМ. Найбільший стимулюючий 

ефект зафіксовано за впливу 50 мкМ алюмінію: вміст хлорофілу а у листках 

дослідних рослин збільшився на 27%, хлорофілу b – на 36%, загальна сума 

каротиноїдів – на 15% відносно контрольного рівня. Додавання алюмінію у вищих 

концентраціях (75-100) мкМ призводило до поступового зниження вмісту всіх груп 

пластидних пігментів. В той же час в листках гречки звичайної було виявлено, що 

додавання до живильного середовища алюмінію у концентрації 25 мкМ не 

призводило до статистично значущих змін вмісту всіх груп пластидних пігментів. 

Зниження вмісту хлорофілів а і b відносно контролю було зафіксовано при 

додаванні 50 мкМ концентрації токсиканту – на 10 і 8% відповідно. При додаванні 

більших концентрацій алюмінію спостерігали подальше зниження вмісту всіх груп 

фотосинтетичних пігментів (табл. 3). 

Таблиця 3 

Загальний вміст пластидних пігментів в листках  

Fagopyrum tataricum Gaertn. (FT) та Fagopyrum esculentum Moench. (FE)  

за дії алюмінію у різних концентраціях (M±m; n=30) 
Концентрація 

алюмінію 

(мкМ) 

Хлорофіл а 

(мг/г сух.реч.) 

Хлорофіл b 

(мг/г сух.реч.) 

Каротиноїди 

(мг/г сух.реч.) 

FT FE FT FE FT FE 

0 8,63±0,46 7,39±0,36 3,27±0,09 2,37±0,06 1,87±0,03 1,07±0,03 

25 9,15±0,43* 7,15±0,43 3,40±0,12* 2,40±0,09 2,03±0,04* 1,06±0,03 

50 10,98±0,57* 6,65±0,41* 4,44±0,16* 2,18±0,1* 2,15±0,10* 1,20±0,09* 

75 8,07±0,39* 5,76±0,32* 3,22±0,12 1,99±0,13* 1,88±0,09 1,04±0,05 

100 7,46±0,32* 5,69±0,34* 3,10±0,10* 1,77±0,10* 1,83±0,04 0,83±0,04* 

 

Аналізуючи отримані дані можна стверджувати, що у рослин гречки татарської 

вплив 50 мкМ концентрації алюмінію на фотосинтетичний апарат проявляється у 

вигляді стимуляції біосинтезу всіх пластидних пігментів (гормезис). Проте аналіз 



8 

 

вмісту окремих груп фотосинтетичних пігментів листків гречки звичайної вказує на 

деградаційні процеси, що відбуваються у фотосинтетичному апараті рослин. 

З огляду на різноспрямовану дію йонів алюмінію у концентрації 50 мкМ на 

морфофізіологічні параметри двох досліджуваних видів в наступних експериментах 

було використано цю концентрацію, а для підтвердження впливу саме Al
3+

 було 

визначено вміст йонів металу у вегетативних органах рослин. 

Наші дослідження вмісту та розподілу Al
3+

 в органах обох видів гречки 

показали, що у варіанті з додаванням 50 мкМ алюмінію у живильне середовище у 

тканинах коренів гречки татарської концентрація фітотоксиканта збільшувалась на 

57%. В тканинах листків гречки татарської вміст алюмінію збільшувався на 116%. 

Такий же ефект виявися характерним для гречки звичайної: в тканинах коренів 

вміст алюмінію збільшувався на 55%, в тканинах листків – удвічі (рис. 2А). 

Встановлено також зростання значення фактору транслокації на 10 добу 

експозиції рослин на живильному середовищі з додаванням 50 мкМ алюмінію (рис. 

2Б). Що узгоджується з даними польових досліджень [Shen R., 2006], на основі яких 

рослини роду Fagopyrum Mill. можна вважати алюморезистентними та рослинами-

акумуляторами алюмінію. 

 
Рис. 2. Вміст і кількісний розподіл йонів алюмінію (А) та фактор транслокації йонів 

Al
3+

 у вегетативній масі рослин Fagopyrum tataricum Gaertn. (FT) та Fagopyrum 

esculentum Moench. (FE) за дії 50 мкМ алюмінію  

 

З метою оцінки впливу йонів алюмінію на функціональний стан рослин та 

підтвердження стійкості  досліджуваних видів на ранніх стадіях онтогенезу було 

визначено ацидофікуючу активність (АА) коренів на стадії проростання. Одним із 

показників нормального функціонування клітини кореня є виділення йонів Н
+
 у 

середовище, що стабілізує рН цитозолю й створює рушійну силу для активного 

надходження інших йонів. Скерований рух протонів з цитоплазми назовні клітини 

забезпечує поглинання мінеральних елементів рослиною, їхнє надходження до 

симпласту кореня – цей процес забезпечується функціонуванням протонної помпи, 

представленої у рослин ензиматичним комплексом – Н
+
-АТФазою [Месенко М., 

2005; Соколик А., 2009]. В ході експерименту встановлено, що при додаванні 

металу питома ацидофікуюча активність (ПАА) коренів гречки звичайної знизилася 

на 19,5%, гречки татарської – на 55,5%, що свідчить про інгібуючий вплив йонів 
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алюмінію на функціонування протонної помпи коренів обох видів. Проте, внесення 

алюмінію у розчин майже не вплинуло на довжину коренів як гречки звичайної, так 

і гречки татарської – довжина зменшилася на 20% в обох видів. Індекси 

толерантності, розраховані для обох видів, вказують на високий рівень стійкості 

гречки до фітотоксичних ефектів алюмінію  (табл. 4). 

Таблиця 4 

Ацидофікуюча активність і ріст коренів Fagopyrum tataricum Gaertn. та 

Fagopyrum esculentum Moench. за дії алюмінію (M±m; n=200) 
Досліджувані 

показники  

Досліджувані види 

Fagopyrum tataricum Gaertn. Fagopyrum esculentum Moench. 

контроль 50 мкМ 

алюмінію 

контроль 50 мкМ 

алюмінію 

АА (∆pH) 0,93 ± 0,008 0,4 ± 0,010* 1,24 ± 0,009 0,80 ± 0,012* 

Довжина кореня (см) 1,85 ± 0,016 1,53 ± 0,021* 2,97 ± 0,018 2,40 ± 0,014* 

ПАА (∆pH/см) 0,50 0,26 0,41 0,33 

Індекс толерантності 82% 81% 

 

Відсутність достовірних змін маси сирої речовини надземної та підземної 

частин із зменшенням їхніх лінійних розмірів може вказувати на активацію 

компенсаторних адаптивних механізмів за умов алюмінієвої токсичності, тому 

здатність підтримувати рослинами достатній рівень водонасиченості тканин – одна з 

основних умов виживання, оскільки більшість рослин не можуть підтримувати 

нормальну життєдіяльність за умов дегідратації [Жук О., 2010].  

Наші дослідження вказують на незначне зниження рівня відносної 

тургесцентності тканин як кореня, так і листків, яке виявилось характерним для 

обох видів рослин. 

Серед значної кількості адаптивних реакцій рослин виняткове значення мають 

перебудови на функціональному рівні. Такі перебудови тісно пов’язані з анатомо-

морфологічними модифікаціями, які відбуваються у відповідь на зміни в 

навколишньому середовищі. Однією з таких адаптаційних відповідей на 

фітотоксичність ґрунту є зміни у продиховому апараті листків рослин [Zhang X., 

2007]. Тому, крім прямих вимірювань відносної тургесцентності тканин 

досліджуваних рослин, було проведено мікроскопічне дослідження продихів 

епідерми справжніх листків, що формувалися за дії алюмокислого стресу та в 

контролі. 

Дослідження адіаксіального та абаксіального епідермісів справжніх листків 

гречки татарської не виявили статистично значущих змін у кількості та 

співвідношенні закритих і відкритих продихів між контрольними зразками та 

зразками епідермісу листків рослин, що формувалися в умовах алюмокислого 

стресу (рис. 3А).  
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Рис. 3. Співвідношення відкритих та закритих продихів на адаксіальному й 

абаксіальному епідермісі справжніх листків: А – Fagopyrum tataricum Gaertn. та Б – 

Fagopyrum esculentum Moench. за дії алюмінію 

 

В той же час для адаксіального й абаксіального епідермісу гречки звичайної 

характерним виявилося зниження кількості продихів на одиницю площі під дією 

алюмінію (рис. 3Б). Ступінь же прояву впливу фітотоксиканта був різним: на 

адаксіальній поверхні кількість продихів на 1мм
2
 була меншою на 9%, тоді як на 

абаксіальній поверхні – на 30%. Аналізуючи отримані світлооптичні дані можна 

стверджувати, що на обох поверхнях листків рослин гречки татарської, що були 

вирощені на живильному середовищі з додаванням 50 мкМ алюмінію не відбувалося 

стрес-індуковане закриття продихових комплексів (рис. 4).  

 

 Рис. 4. Стан 

продихів на 

абаксіальній епідермі 

справжніх листків 

Fagopyrum tataricum 

Gaertn. за дії 

алюмінію: А – 

контроль, Б – 50 мкМ 

алюмінію 

 

 

У дослідних зразках не відмічено ознак ксероморфності за дії алюмінію, про що 

свідчить відсутність статистично значущих змін на рівні лінійних розмірів продихів, 

ширини продихової апертури, загальної площі продихового комплексу, коефіцієнту 

форми та індексу потенційної провідності відносно контролю (табл. 5).   

Порівнюючи співвідношення закритих і відкритих продихів на адаксіальній та 

абаксіальній поверхнях листків гречки звичайної, можна зазначити, що у рослин, 

справжні листки яких формувалися за умов алюмокислого стресу, на нижньому і на 

верхньому епідермісі відбувалося повне або часткове закриття продихів (рис. 5). 
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Таблиця 5 

Стоматографічні параметри епідерми справжніх листків  

Fagopyrum tataricum Gaertn. в умовах алюмокислого стресу (M±m), n=300 
Досліджувані параметри контроль 50 мкМ алюмінію 

адаксіальна 

поверхня 

абаксіальна 

поверхня  

адаксіальна 

поверхня 

абаксіальна 

поверхня  

довжина продиху (мкм) 16,21±0,72 16,18±0,84 16,13±0,54 16,04±0,87 

ширина продиху (мкм) 11,54±0,63 11,69±0,59 11,67±0,61 11,96±0,89 

ширина продихової апертури 

(мкм) 

4,10±0,47 4,21±0,57 3,98±0,41 4,23±0,29 

загальна площа продиху  (мкм
2
) 187,06 173,12 183,39 179,94 

коефіцієнт форми продиху 71,19 72,24 72,34 76,56 

індекс потенційної провідності 7,29 7,56 7,32 7,48 

 

 

          Рис. 5. Стан 

продихів адаксіальної та 

абаксіальної епідерми 

справжніх листків 

Fagopyrum esculentum 

Moench.: А – адаксіальна 

поверхня за контрольних 

умов; Б – адаксіальна 

поверхня за дії алюмінію; 

В – абаксіальна поверхня 

за контрольних умов; Г – 

абаксіальна поверхня за 

впливу алюмінію 

 

 

 

 

У ході досліджень зафіксовано, що ширина продихової апертури відкритих 

продихів у досліджуваних рослин зменшилася на 50% і 47%, відповідно на 

адаксіальній та абаксіальній поверхнях. Також виявлено, що додавання алюмінію до 

живильного середовища вплинуло на розмір клітин замикачів та загальну площу 

продихів. Зменшення загальної площі продиху безпосередньо пов’язане з рівнем 

відкритості продихової щілини і шириною клітин замикачів, такий ефект 

спостерігався на адаксіальній поверхні – зменшення площі на 25%. Протилежний 

ефект зафіксований на абаксіальній поверхні листків, де загальна площа 

продихового комплексу зросла на 28% за рахунок збільшення довжини клітин 

замикачів (табл. 6). 
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Таблиця 6 

Стоматографічні параметри епідерми справжніх листків  

Fagopyrum esculentum Moench. в умовах алюмокислого стресу (M±m), n=300 
Досліджувані параметри контроль 50 мкМ алюмінію 

адаксіальна 

поверхня 

абаксіальна 

поверхня  

адаксіальна 

поверхня 

абаксіальна 

поверхня  

довжина продиху (мкм) 33,64±1,46 30,28±1,68 29,85±1,14* 40,57±2,76* 

ширина продиху (мкм) 23,28±0,98 23,57±0,34 19,85±1,03* 22,85±0,48* 

ширина продихової апертури 

(мкм) 

9,27±0,68 9,81±0,63 4,65±0,47* 5,23±0,53* 

загальна площа продиху  (мкм
2
) 614,76 560,25 465,29 727,71 

коефіцієнт форми продиху 69,20 77,84 66,50 56,32 

індекс потенційної провідності 6,22 6,23 4,45 7,73 

 

Додавання 50 мкМ алюмінію у живильний розчин не вплинуло на досліджувані 

стоматографічні параметри і викликало стимуляцію росту надземної частини гречки 

татарської. При цьому структурно-морфометричні зміни у справжніх листках гречки 

звичайної та їхніх продихах, що формувалися за умов алюмокислого стресу, можуть 

вказувати на адаптивний тип морфогенезу даного виду. На підставі проведених 

досліджень можна стверджувати про наявність різних адаптивних реакцій на рівні 

структурно-функціональних перебудов в умовах алюмокислого стресу, що 

формують комплексну стратегію алюморезистентності.  

В останні роки отримала широке експериментальне підтвердження гіпотеза, в 

якій основою адаптивного потенціалу рослин за умов стресу є ефективне 

функціонування захисної антиоксидантної системи, оскільки вільнорадикальне 

пошкодження біомолекул – оксидативний стрес розглядається як неспецифічний 

прояв впливу будь-якого стресору [Lushchak V., 2014]. Тому для вивчення 

адаптивного потенціалу рослинних організмів за умов алюмокислого стресу 

доцільним є дослідження редокс-статусу. Маркерами вільнорадикального 

пошкодження було обрано інтенсивність генерації супероксидного аніон радикалу 

(O2•
-
) та вміст ТБК-активних продуктів пероксидного окиснення ліпідів. З метою 

оцінки функціонального стану антиоксидантної системи було проведено 

дослідження ензиматичнї ланки антиоксидантного захисту, яка пов’язана зі зміною 

активностей основних антиоксидантних ензимів – супероксиддисмутази, каталази та 

пулу неспецифічних розчинних пероксидаз.  

Дослідження антиоксидантного статусу рослин обох видів вказує, що 

додавання до живильного середовища йонів алюмінію у концентрації 50 мкМ 

активує генерацію O2•
-
, що призводить до підвищення супероксиддисмутазної 

активності. Реакція дисмутування O2•
-
 призводить до появи пероксиду водню, який 

знешкоджується пероксидазою, що узгоджується із зафіксованим нами підвищенням 

пероксидазної активності. Активність іншого антиоксидантного ензиму – каталази 

залежала від часу контакту тканин досліджуваних рослин з токсикантом. Активне 

продукування Н2О2 збільшує ризик появи гідроксильного радикалу, що є найбільш 

реакційно зданою формою АФК, тому надлишок пероксиду водню, що не був 

знешкоджений каталазою, елімінується неспецифічними пероксидазами. 
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Підвищення активності трьох антиоксидантних ензимів, що задіяні у ланцюзі 

реакцій, направлених на поетапне зменшення генерації АФК – є біохімічною 

адаптивною реакцією-відповіддю на аюмокислий стрес, яка залишає рівень ПОЛ на 

базисному рівні, про що свідчить дослідження вмісту маркеру вільнорадикального  

пошкодження мембран – ТБК-активних продуктів. В ході досліджень впливу 50 

мкМ концентрації йонів алюмінію у живильному розчині не зафіксовано 

статистично значущого підвищення вмісту ТБК-активних продуктів при значному (у 

2 рази) збільшенні швидкості генерації супероксидного аніон радикалу. 

З метою з’ясування впливу йонів Al
3+

 на вміст фенольних сполук та окремих 

фенілпропаноїдів які є потенційними низькомолекулярними антиоксидантами та 

внутрішньоклітинними хелаторами йонів алюмінію нами було досліджено 

специфіку локалізації фенольних сполук в різних органах рослин обох 

досліджуваних видів. 

В ході експерименту з проростками гречки татарської нами відмічено 

тенденцію накопичення фенольних сполук в усіх органах при додаванні 50 мкМ 

алюмінію у живильний розчин (рис. 6А). Загальний вміст фенольних сполук на 

десяту добу експозиції збільшувався в тканинах коренів на 76%, в тканинах 

гіпокотилів на 26% і в тканинах листків у 2 рази. Схожа тенденція виявилась 

характерною і для іншого виду. Додавання до живильного середовища алюмінію у 

концентрації 50 мкМ призводило до статистично значущого порівняно з контролем 

підвищення загальної суми фенольних сполук в усіх органах проростків гречки 

звичайної на десяту добу експозиції (рис 6Б). В тканинах коренів вміст фенольних 

сполук збільшувався на 19%, в тканинах гіпокотилів на 15%  а в тканинах листків на 

27%. 

 

Рис. 6. Загальний вміст фенольних сполук у різних органах проростків: А –

Fagopyrum tataricum Gaertn. та Б – Fagopyrum esculentum Moench. за умов 

хронічного алюмокислого стресу 

 

Вміст флавоноїдів в проростках гречки татарської (рис. 7А) збільшувався у 

тканинах листків і гіпокотилів при додаванні 50 мкМ алюмінію у живильний розчин 

– на 58% та 10% відповідно. В тканинах коренів даного виду гречки на 10 добу 

експозиції в присутності токсиканту вміст флавоноїдів знижувався відносно 

контролю на 61%. При цьому наші дослідження виявили, що на десяту добу 

експозиції в присутності 50 мкМ алюмінію вміст флавоноїдів (рис. 7Б) збільшувався 
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лише у тканинах листків проростків гречки звичайної – на 46%. В тканинах 

гіпокотилів даного виду вміст флавоноїдів залишався на рівні контролю – 14,32 мг/г 

сух. реч., при цьому в тканинах коренів нами зафіксовано різке зниження вмісту 

флавоноїдів на 27% при додаванні цієї концентрації алюмінію. 

 

Рис. 7. Вміст флавоноїдів у різних органах проростків: А – Fagopyrum tataricum 

Gaertn. та Б – Fagopyrum esculentum Moench. за умов хронічного алюмокислого 

стресу 

 

Наші дослідження показали, що додавання до живильного середовища 50 мкМ 

алюмінію не призводило до статистично значущого підвищення вмісту антоціанів в 

усіх досліджуваних органах гречки татарської (рис. 8А). Вміст антоціанів (рис. 8Б) 

при додаванні 50 мкМ алюмінію збільшувався лише у тканинах гіпокотилів гречки 

звичайної і становив 1,54 мг/г сух. реч., –  110% від контролю, в тканинах листків 

вміст антоціанових пігментів залишався на рівні контролю – 0,89 мг/г сух. реч., в 

тканинах коренів виявлено зниження вмісту антоціанів на 64%. 

  

Рис. 8. Вміст антоціанів у різних органах проростків: А – Fagopyrum tataricum 

Gaertn. та Б – Fagopyrum esculentum Moench. за умов хронічного алюмокислого 

стресу 

 

Накопичення сполук фенольної природи може бути пов’язано з підвищенням 

активності ензиму фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ) – ключового ензиму 

фенілпропаноїдного шляху синтезу фенольних сполук. 

Додавання алюмінію у концентрації 50 мкМ до живильного середовища на 

якому експонували рослини гречки татарської призводило до підвищення 
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фенілаланін аміак-ліазної активності в тканинах коренів з 1 по 8 добу експозиції 

(рис. 9А).  

  

Рис. 9. Фенілаланін аміак-ліазна активність в тканинах коренів (А) і тканинах 

листків (Б) проростків Fagopyrum tataricum Gaertn. за умов хронічного 

алюмокислого стресу 

 

Максимальна активність була зафіксована на 4 та 6 добу –  фенілаланін аміак-

ліазна активність збільшувалась у 2,5 рази відносно контрольного рівня. На 8 добу 

експозиції в тканинах коренів рослин, що розвивалися за умов алюмокислого стресу 

виявлено статистично значуще підвищення ензиматичної активності на 35% з 

подальшим зниженням активності до конститутивного рівня на 10 добу експозиції. 

Дослідження фенілаланін аміак-ліазної активності в тканинах листків рослин 

гречки татарської, що експонувалися на розчині з алюмінієм показало поступове 

лінійне збільшення активності ензиму починаючи з 2 доби експозиції з 

максимальними значеннями: на 8 добу – 218%, та на 10 добу – 208% відносно 

контролю (рис. 9Б). 

Аналіз отриманих даних вказує на те, що на початку  експозиції рослин гречки 

звичайної в умовах алюмокислого стресу спостерігали тенденцію підвищення 

фенілаланін аміак-ліазної активності в тканинах коренів. Пік активності ензиму був 

зафіксований на 4 добу експозиції – активність досліджуваного ензиму була вдвічі 

вища за контрольний рівень. У подальшому, при зростанні терміну експозиції 

відмічалося поступове зниження фенілаланін аміак-ліазної активності – на 10 добу 

активність ензиму знижувалась на 58% відносно контрольного рівня (рис. 10А). 

У тканинах листків гречки звичайної, що розвивалися в присутності алюмінію, 

протягом всього терміну експозиції спостерігали зворотну тенденцію. Фенілаланін 

аміак-ліазна активність залишалася на рівні контролю на початкових етапах дії 

стресора – перші 4 доби після додавання токсиканта у живильний розчин. На 6 добу 

фенілаланін аміак-ліазна активність зростала на 52% відносно контролю, на 8-10 

добу були зафіксовані максимальні значення ензиматичної активності – активність 

зростала у 2-2,5 рази (рис. 10Б). 
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Рис. 10. Фенілаланін аміак-ліазна активність в тканинах коренів (А) і тканинах 

листків (Б) проростків Fagopyrum esculentum Moench. за умов хронічного 

алюмокислого стресу 

 

Результати дослідження вмісту фенольних сполук свідчать про зростання 

загальної суми сполук фенольної природи у всіх досліджуваних органах обох видів 

гречки. При цьому збільшення вмісту флавоноїдів та антоціанів було зафіксоване 

лише в надземній частині. Антиоксидантні властивості флавоноїдів та антоціанів 

нерозривно пов’язані із здатністю цих сполук утворювати стабільні комплекси з 

йонами алюмінію [Procházková D., 2011]. Однак фенольні сполуки можуть 

виступати і у якості прооксидантів. Завдяки органічному гідролізу та активації 

біоредуктивного метаболізму за умов стресу може відбуватися первинна оксидація 

фенольних сполук з утворенням феноксильного радикалу (Fl-O•), який 

характеризується високою реакційною здатністю та тривалістю існування близько 

200 мкс. Радикали Fl-O• можуть виступати ініціаторами запуску ланцюгових 

реакцій генерації вільних радикалів та схильні до взаємодії з різними 

біомолекулами. В свою чергу алюміній, як неперехідний метал може викликати 

ефект стабілізації спіну Fl-O• радикалу [Sakiham Y., 2001]. Стабілізація подовжує 

термін існування вільного радикалу але різко знижує реакційну здатність, що 

зменшує ймовірність вільнорадикального пошкодження біомолекул. Такі дані 

можуть пояснити потребу рослинного організму в накопиченні алюмінію в тих 

органах які найбільше акумулюють фенольні сполуки. 

Отже, інтеграція всіх реакцій-відповідей на додавання йонів алюмінію до 

живильного середовища та активація захисних механізмів на рівні цілісної рослини 

спрямовані на виживання рослинного організму за умов алюмокислого стресу. 

Зафіксовані нами реакції своєчасної відповіді та їхня кооперативна дія є основою 

для формування феномену алюморезистентності у рослин роду Fagopyrum Mill. За 

підвищеної кислотності субстрату, що дозволяє з’ясувати специфічність 

формування алюморезистентності у двох досліджених видів у межах концепції 

«whole-plant physiology» фізіології цілісної рослини – перспективного напрямку 

фітофізіології, що набуває стрімкого розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

З’ясовано видоспецифічність прояву адаптивних реакцій алюморезистентності 

у рослин роду гречки. Феномен алюморезистентності визначає широку адаптивну 

пластичність Fagopyrum tataricum Gaertn. та Fagopyrum esculentum Moench.  до дії 

йонів алюмінію та регулюється інтеграцією багаторівневих систем механізмів 

внутрішньої та зовнішньої детоксикації йонів алюмінію з проявом емерджентних 

властивостей рослини як цілісної біологічної системи. 

1. Встановлено, що видоспецифічною реакцією зовнішньої детоксикації йонів 

алюмінію є активація синтезу та виділення щавелевої кислоти кореневою системою 

проростків Fagopyrum esculentum Moench. у ризосферний розчин. Запуск механізмів 

внутрішньої детоксикації йонів металу регулюється зменшенням вмісту фенольних 

сполук у складі кореневих ексудатів за індукції фенілаланін аміак-ліазної 

активності. 

2. Встановлена дозозалежна та видова специфіка реакцій гречки на вплив різних 

концентрацій (0, 25, 50, 75, 100 мкМ) йонів алюмінію з виокремленням 50 мкМ 

концентрації, дія якої проявляється у специфічному морфофізіологічному ефекті 

рослин гречки. 50 мкМ концентрація йонів алюмінію у живильному розчині 

стимулювала фізіологічні реакції з активацією процесів росту та розвитку 

проростків характеризуючи явище гормезису  у дикого виду Fagopyrum tataricum 

Gaertn. 

3. Продемонстровано, що проростки обох видів гречки акумулюють йони металу 

у вегетативних органах. Статистично значуще збільшення вмісту йонів алюмінію 

(на 116% для Fagopyrum tataricum Gaertn. та на 86% для Fagopyrum esculentum 

Moench.)  у надземній частині та високий індекс транслокації йонів металу (0,56 для 

Fagopyrum tataricum Gaertn. та 0,45 для Fagopyrum esculentum Moench.) свідчать, що 

досліджувані види є алюморезистентними та рослинами-акумуляторами алюмінію. 

4. Вперше показано, що за дії йонів алюмінію відбувається зниження 

ацидофікуючої активності коренів Fagopyrum tataricum Gaertn. та Fagopyrum 

esculentum Moench. на етапі проростання, що вказує на інгібування активності Н
+
-

АТФазної помпи клітин зони розтягнення кореня. Визначені індекси толерантності 

(82% для Fagopyrum tataricum Gaertn. та 81% для Fagopyrum esculentum Moench.) 

навпаки свідчать про незначний вплив йонів алюмінію на лінійні розміри корінця на 

етапі проростання в обох досліджуваних видів. 

5. Вперше встановлено, що в умовах алюмокислого стресу для підтримання 

сталої гідратури проростків запускаються видоспецифічні адаптивні реакції на рівні 

функціонування продихового апарату справжніх листків. У рослин Fagopyrum 

tataricum Gaertn. не зафіксовано будь-яких змін у стоматографічних параметрах при 

додаванні йонів алюмінію. У рослин Fagopyrum esculentum Moench. виявлені 

анатомічні перебудови структури епідерми справжніх листків в умовах 

алюмокислого стресу – зміна довжини клітин-замикачів продихового комплексу на 

34% на абаксіальній поверхні, що раніше вважалося фенотипічно стійкою ознакою. 

6. Виявлено, що за дії йонів алюмінію відбувається інтенсифікація генерації 

супероксидного аніон радикалу в підземній та надземній частині обох 

досліджуваних видів при цьому зафіксовано активізацію антиоксидантних ензимів – 
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СОД, каталази, неспецифічних розчинних пероксидаз, що пригнічувало 

вільнорадикальне пошкодження мембран клітин. 

7. Зафіксовано, що додавання до живильного середовища йонів алюмінію 

призводить до накопичення фенольних сполук в коренях, гіпокотилях та листках 

обох досліджуваних видів. Аналіз вмісту окремих класів фенілпропаноїдів показав, 

що найбільш інтенсивно акумулюються флавоноїди в тканинах листків. Отримані 

дані щодо фенілаланін аміак-ліазної активності у динаміці вказують на активацію 

цього ензиму в залежності від часу контакту органу рослини з токсикантом – на 

перших етапах експозиції у тканинах коренів, на більш пізніх – у тканинах листків. 
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АНОТАЦІЯ 

Смірнов О.Є. Алюморезистентність рослин роду гречки (Fagopyrum Mill.) 

за підвищеної кислотності субстрату. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню видоспецифічності прояву 

адаптивних реакцій алюморезистентності гречки татарської (Fagopyrum tataricum 

Gaertn.) та гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) за підвищеної 

кислотності субстрату. У роботі встановлена дозозалежна та видова специфіка 

реакцій рослин гречки на вплив різних концентрацій йонів Al
3+

, продемонстровано 

накопичення йонів Al
3+

 у вегетативній масі обох видів, встановлено 

видоспецифічність адаптивних реакцій на рівні продихового апарату справжніх 

листків, досліджено антиоксидантний статус вегетативних органів рослин за умов 

алюмокислого стресу, зафіксовано вплив йонів Al
3+

 на накопичення фенольних 

сполук та фенілаланін аміак-ліазну активність.   

Отримані результати показали, що інтеграція всіх реакцій-відповідей на 

додавання йонів Al
3+

 до живильного середовища та активація захисних механізмів 

на рівні цілісної рослини спрямовані на виживання рослинного організму за умов 

алюмокислого стресу. Зафіксовані нами реакції своєчасної відповіді та їхня 

кооперативна дія є основою для формування феномену алюморезистентності у 

рослин роду Fagopyrum Mill. 

Ключові слова: алюморезистентність, токсичність йонів алюмінію, 

алюмокислий стрес, Fagopyrum tataricum Gaertn., Fagopyrum esculentum Moench., 

зовнішні та внутрішні  механізми детоксикації йонів алюмінію. 

 

АННОТАЦИЯ 

Смирнов А.Е. Алюморезистентность  растений рода гречихи (Fagopyrum 

Mill.) при повышенной кислотности субстрата. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.12 – физиология растений. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена изучению видоспецифичности проявления 

адаптивных реакций алюморезистентности гречихи татарской (Fagopyrum tataricum 

Gaertn.) и гречихи обыкновенной (Fagopyrum esculentum Moench.) при повышенной 

кислотности субстрата. В работе установлена дозозависимая и видовая специфика 

реакций растений гречихи на действие разных концентраций ионов Al
3+

, 
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продемонстрировано накопление ионов Al
3+

 в вегетативной массе обоих видов, 

установлена видоспецифичность адаптивных реакций на уровне устьичного 

аппарата настоящих листьев, исследован антиоксидантный статус вегетативных 

органов растений в условиях алюмокислого стресса, зафиксировано влияние ионов 

Al
3+

 на накопление фенольных соединений и фенилаланин аммиак-лиазную 

активность. 

Полученные результаты показали, что интеграция всех ответных реакций на 

добавление ионов Al
3+

 в питательную среду и активация защитных механизмов на 

уровне целостного растения направлены на выживание растительного организма  в 

условиях алюмокислого стресса. Зафиксированные нами реакции своевременного 

ответа и их кооперативное действие является основой для формирования феномена 

алюморезистентности у растений рода Fagopyrum Mill. 

Ключевые слова: алюморезистентность, токсичность ионов алюминия, 

алюмокислый стресс, Fagopyrum tataricum Gaertn., Fagopyrum esculentum Moench., 

внешние и внутренние механизмы детоксикации ионов алюминия. 

 

ANNOTATION 

Smirnov O.E. Aluminium resistance of Buckwheat genus (Fagopyrum Mill.) 

under increased acidity of the substratum. – Manuscript copyrights. 

The thesis for obtaining the Candidate degree of Biological Sciences on the speciality 

03.00.12 – plant physiology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis deals with the study of species-specific adaptive reactions of aluminium 

(Al) resistance in tartary (Fagopyrum tataricum Gaertn.) and common buckwheat 

(Fagopyrum esculentum Moench.) seedligs under increased acidity of the substratum.  

The following parameters were determined in the study of Al ions phytotoxicity: 

oxalic acid and phenolic compounds contents in root exudates solution, root and shoot 

length and weigth, tolerance indexes, relative water content and turgescence of plant 

tissues, content of photosynthetic pigments, accumulation of Al ions, acidification activity 

and relative acidification activity, stomatal status on abaxial and adaxial epidermis,  O2•
-
 

generation, TBARS, activity of SOD, catalase and peroxidase, content of total phenolics, 

flavonoid and anthocyanin contents, activity of phenylalanine ammonia-lyase. Results 

from the present work allow drawing the following conclusions: 

1. The species-specific reaction of external detoxification of Al ions by common 

buckwheat roots is oxalic acid exclusion in rhizosphere area coupled with decreasing of 

phenolic compounds content in root exudates. Our spectrophotometric assay revealed an 

increase of oxalic acid content by 2.5 times and decrease of phenolic compounds in root 

exudates solution by 3 times upon Al (50 µM) treatment. In the meanwhile the same 

concentration of the metal had induced phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity by 2 

times. 

2. Dose-depended and species-specific reactions of buckwheat plants under 

aluminiumm-acid stress were determined. Al-induced stimulation of plant growth and 

beneficial effects of Al in adapted to acid soil conditions crops frequently causes interest. 

Nowadays the Buckwheat genus (Fagopyrum Mill.) is one of the most studied Al resistant 

crops. But the mechanisms of Al-induced stimulating effects have not been explained. We 
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have investigated the beneficial effects of 50 µM Al addition to the nutrient solution (pH 

4.5) in Fagopyrum tataricum Gaertn. seedlings. Our model experiments show that 50 µM 

Al led to shoot elongation while no influences on root length. Addition of tested Al 

concentration increased of photosynthetic pigment contents: chlorophyll a, chlorophyll b 

and carotenoids. Thus, we have detected an accumulation of Al ions in leaves tissues of 

treatment plants after 10 days of exposure. Tissues of Fagopyrum tataricum Gaertn. leaves 

contained 216% of control level of Al
3+ 

(translocation factor – 0.56), tissues of Fagopyrum 

esculentum Moench. leaves – 186% of control level of Al ions (translocation factor – 

0.45). 

3. Significant changes in stomatal density (SD), stomatal index (SI) and stomatal 

shape coefficient (SSC) of Fagopyrum esculentum Moench. leaves under Al treatment 

were revealed. Stomatal closure and no difference in total stomatal potential conductance 

index of treatment plants were suggested as Al resistance characteristics. The greatest 

influence of 50µM Al was revealed at abaxial leaf surface on SD, SI and SSC parameters. 

The maximum inhibition of stomatal surface was observed at adaxial side – 83% of 

control value. Thus, it should be noted that stomatal length and stomatal surface at abaxial 

leaf side of treatment plants were increased on 33% and 29% respectively. Such changes 

of these parameters allowed removing the total (two-sided) stomatal potential conductance 

to the control value. Received data can be an assertion of the buckwheat resistance to Al 

stress that confirmed by activation of adaptive mechanisms that control functional status of 

the stomatal apparatus. 

4. Significant intensification of O2•
-
 generation in roots and leaves tissues as 

reaction on Al addition to nutrient solution was detected. Increasing of antioxidant 

enzymes activities and not fixed products of lipids peroxidation was characterized as 

biochemical defense reaction of Fagopyrum tataricum Gaertn. and Fagopyrum esculentum 

Moench. over the 10 days of exposure to Al (50 µM). 

5. Evaluation of Al (50 µM) effect on phenolic accumulation in variety parts of 

buckwheat plants show the detection of increasing of total phenolic content, changes of 

flavonoid, anthocyanin contents and PAL activity over a period of 10 days of exposure to 

aluminium. Our investigation disclosed time-depended induction of PAL activity in roots 

and leaves of Fagopyrum tataricum Gaertn. and Fagopyrum esculentum Moench. over the 

10 days of exposure to Al (50 µM). Revealed trends could be explained by time-depended 

contact of Al ions with plant organs. The reduction of the PAL activity observed in the 

roots of Fagopyrum esculentum Moench. on the latest days may be the result of a 

retroactive inhibitory effect by PAL reaction products – generated phenolic compounds. 

The most significant effects of aluminium treatment on phenolic compounds accumulation 

were total phenolic contents increasing and PAL activity rising observed in leaves tissues 

– Al accumulation organs. These findings could provide insight into mechanisms of 

buckwheat adaptation to aluminium toxicity. Received data could be helpful to understand 

the aluminium tolerance principles and relationships of phenolic compounds to aluminium 

phytotoxicity. 

Key words: aluminium resistance, aluminium ions toxicity, aluminium-acid stress, 

Fagopyrum tataricum Gaertn., Fagopyrum esculentum Moench., external and internal 

mechanisms of aluminium ions detoxification.  


