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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ABC-транспортер – ATP-binding-cassette transporter – АТФ-спряжений 

транспортер 

ALMT – aluminium-induced malate transporter – алюмоіндукований 

транспортер малату 

MATE – multidrug and toxic compound extrusion – експортери лікарських та 

токсичних сполук 

QTL – quantitative traits locus – локус кількісних ознак 

АФК – активні форми кисню  

АА – ацидофікуюча активність 

БСА – бичий сиворотковий альбумін 

НСТ – нітросиній тетразолій 

ОК – органічна кислота 

ПАА – питома ацидофікуюча активність 

ПОЛ – пероксидне окиснення ліпідів 

СОД – супероксид дисмутаза 

СЗК І – світозбиральний комплекс І 

СЗК ІІ – світозбиральний комплекс ІІ 

ТБК – тіобарбітурова кислота 

ТХО – три хлороцтова кислота 

УДФ-глюкоза – урідиндифосфатглюкоза  

ФАЛ – фенілаланін аміак-ліаза 

ФС – фенольні сполуки 

ФС І – фотосистема І 

ФС ІІ – фотосистема ІІ 

ФТ – фактор транслокації 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 

Для території України проблема підкислення орних ґрунтів актуальна 

через два аспекти. По-перше значна площа середньокислих та сильнокислих 

ґрунтів, які нині виявлено на 1 млн. 147 тис. га або 5 % обстеженої ріллі, і їх 

площа продовжує зростати. Втрати врожаю на таких ґрунтах сягають 40 %. 

По-друге, відбувається поступове підкислення чорноземів – кращих ґрунтів 

України [1]. Причинами збільшення площ кислих ґрунтів в Україні є 

природня декальцинація. На цей процес суттєво впливають кліматичні умови 

– промивний водний режим, кислотні дощі, склад та властивості 

материнської породи та неконтрольоване внесення хімічно- та фізіологічно  

кислих добрив [2]. На сьогодні за даними паспортизації орних ґрунтів в 

Україні [3] процеси підкислення ґрунтового покриву тривають в 15 областях. 

Вони проявляються навіть в агроландшафтах Степової зони. Інтенсивність 

приросту площ кислих ґрунтів різна, коливається від 1 до 14 % [4]. 

На кислих ґрунтах основним лімітуючим фактором росту і розвитку 

рослин є фітотоксичність алюмінію. Вже при концентрації рухомого 

алюмінію у 3 мг/100 г ґрунту сильно інгібуються ростові процеси. В усьому 

світі втрати врожаю сільськогосподарських культур, що зростають в умовах 

алюмокислого стресу можуть сягати понад 50% [5]. Алюміній у 

солюбілізованій формі негативно впливає на рослинний організм, 

порушуючи процеси первинного і вторинного метаболізму, спрямовані на 

підтримку гомеостатичної рівноваги [6]. Тому розуміння механізмів 

алюмінієвої токсичності та шляхів формування стійкості до дії йонів 

алюмінію (алюморезистентності) – один з актуальних напрямків сучасної 

фітофізіології. 
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Класифікувати сільськогосподарськоцінні культури за ступенем 

алюморезистентності досить складно, що пов’язано  із сортовою специфікою 

стійкості рослин до фітотоксичної дії йонів алюмінію. У чутливих видів 

внутрішньовидові відмінності за ступенем стійкості найчастіше 

перевищують міжвидові. Варто зауважити, що феномен стійкості рослин до 

фітотоксичності йонів алюмінію досить відносний, оскільки залежить від 

генотипу та умов зростання. 

Але існують види які не тільки не проявляють ознак фітотоксичності у 

присутності відносно високих концентрацій йонів рухомого алюмінію у 

ґрунті, а й накопичують алюміній у вегетативній масі. До таких культур 

відносять традиційну українську круп’яну культуру – гречку (Fagopyrum 

Mill.). Для стійких, алюморезистентних культур актуальним є дослідження 

саме міжвидових відмінностей у механізмах формування 

алюморезистентності для розуміння феномену стійкості рослин до 

фітотоксичної дії йонів алюмінію. 

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 завдання 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: 
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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. 

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 аналітичного крапельного аналізу, 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.  
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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 щавелевої кислоти кореневою системою проростків 

Fagopyrum esculentum Moench. у ризосферний розчин; механізми 

внутрішньої детоксикації йонів металу зумовлені зменшенням вмісту 

фенольних сполук у складі кореневих ексудатів на тлі збільшення активності 

ензиму фенілаланін аміак-ліази.  

Встановлена дозозалежна та видова специфіка реакцій двох видів 

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 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 частині обох досліджуваних видів при цьому 

зафіксовано активізацію антиоксидантних ензимів – СОД, каталази, 



9 

 

неспецифічних розчинних пероксидаз, що пригнічувало вільнорадикальне 

пошкодження мембран клітин. 

Отримані оригінальні дані щодо специфіки фенольного метаболізму 

свідчать про накопичення фенольних сполук в коренях, гіпокитилях та 

листках обох досліджуваних видів, акумуляція флавоноїдів найбільш 

інтенсивно відбувалась в тканинах листків.  Активність фенілаланін аміак-

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

етапах експозиції з наджходженням 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. Результати проведених 

досліджень вказують на видоспецифічні особливості реакцій рослин роду 

гречки за умов алюмокислого стресу на рівні цілісної рослини. Особливості 

регуляції та інтеграції захисних механізмів на рівні первинного і вторинного 

метаболізмів рослин призводять до формування феномену 

алюморезистентності за підвищеної кислотності субстрату та пояснюють 

стійкість рослин до фітотоксичних впливів йонів алюмінію. Отримані 

експериментальні дані та стимулювання росту і розвитку рослин за дії йонів 

алюмінію можуть бути використані для проведення скринінгу сортів за 

рівнем стійкості до досліджуваного фітотоксиканта. Виявлена нами 

кооперативна дія стрес-захисних реакцій може бути використана в рамках 

концепції точного землеробства як основа практичних заходів з 

раціонального розміщення сільгоспкультур на кислих грунтах у  сучасних 

технологіях  агровирбництва.  

Результати дисертаційних досліджень використовуються у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка при читанні спецкурсів 

«Адаптаційний синдром рослин», «Екологія рослин», «Кореневе живлення 
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рослин», «Регуляторні системи рослин» та загального курсу «Фізіологія та 

біохімія рослин». Матеріали, висвітлені у дисертації можуть бути 

використані як теоретична та практична база для виконання студентами 

дипломних робіт. Отримані експериментальні дані можуть бути використані 

у навчальному процесі  при викладанні курсу «Фізіологія та біохімія рослин» 

в інших вищих навчальних закладах та при проведенні прикладних і 

фундаментальних досліджень. 

 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-
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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. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з загальної 

характеристики роботи, семи розділів (огляд літератури, опис матеріалу, 

методів та умов проведення досліджень, чотири експериментальних розділи), 

аналіз і узагальнення результатів досліджень, висновки. Робота викладена на 

139 сторінках, ілюстрована 32 рисунками, містить 12 таблиць, одну схему та 

один додаток. Список цитованої літератури нараховує 218 джерел. 
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РОЗДІЛ 1.  

 

ФЕНОМІКА СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ЙОНІВ АЛЮМІНІЮ НА 

КИСЛИХ ҐРУНТАХ 

 

1.1. Проблема алюмінієвої фітотоксичності кислих ґрунтів 

Рослини в ході еволюційного розвитку та протягом життєвого циклу 

формують низку адаптаційних механізмів, зумовлених зміною чутливості до 

порушення балансу хімічних елементів в навколишньому середовищі. Одним 

з таких елементів є алюміній. Відомо, що алюміній (Al) не розглядається як 

елемент необхідний у мінеральному живленні рослин. Він є одним з 

найбільш розповсюджених мінералів і складає 7% від кількості всіх 

елементів в ґрунті [7, 8, 9]. При нейтральних або слабкокислих значеннях 

ґрунтового pH Al існує у вигляді органічно-мінеральних комплексів. При 

переході pH ґрунту у кислий діапазон Al солюбілізується у токсичну для 

рослин форму – Al (Н2О6)
3+

 [10]. Токсична дія Al є одним з головних 

обмежуючих факторів росту рослин на кислих ґрунтах [11]. 

Алюмотоксичність є найбільш небезпечною в ґрунтах з низькою 

концентрацією іонів магнію і кальцію [12].  

 Токсичність алюмінію є головною причиною недобору врожаю зернових 

культур, вирощуваних на кислих ґрунтах, які складають близько 20% всіх 

оброблюваних земель в Україні [7, 13]. Було підраховано, що понад 50% 

орних земель світу є кислими – pH ≤ 5 [14, 15]. Крім того до 60% кислих 

ґрунтів знаходяться в країнах, що розвиваються – Південна Америка, 

Центральна Африка, країни Південного Сходу, де сільське господарство – 

основний постачальник продуктів харчування.  

Підвищення кислотності ґрунту є природним для тропічної та 

субтропічної кліматичних зон. Але в межах помірного поясу підвищення 
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кислотності є зростаючою проблемою. Причиною підвищення є кислотні 

дощі, що випадають над територією США, Канади та Східної Європи [12].  

Негативний вплив кислотних опадів на агроекологічний стан ґрунтів 

пов’язаний з тим, що при просоченні крізь ґрунт вони здатні вилуговувати 

алюміній та важкі метали. У нормі присутність цих елементів не шкідлива, 

оскільки вони зв’язані у нерозчинних сполуках і не можуть поглинатися 

організмами. При низьких значеннях рН ці сполуки переходять у розчин, 

стають доступними організмам і чинять сильний токсичний вплив як на 

рослинні, так і на тваринні організми [7]. Фітотоксичний вплив алюмінію 

посилюється завдяки спільній дії іонів алюмінію і заліза, алюмінію і мангану, 

а також нестачею важливих елементів живлення у ґрунті – фосфору, кальцію, 

магнію, молібдену [16].  

За даними паспортизації ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського» [4] більшість ґрунтів з надлишковою 

кислотністю середовища зосереджена на Поліссі (Додаток А). Дерново-

підзолисті ґрунти, характерною відмінністю яких є кисла реакція ґрунтового 

розчину (рН сольове 4,2-5,5), займають тут близько 1,4 млн. га орних земель. 

Ще більш підкислені оглеєнні різновиди цих ґрунтів займають в структурі 

орних земель Поліської зони  0,5 млн. га. Повний аналіз ситуації за зонами і 

областями показав, що кислі ґрунти найбільш поширені в зоні дерново-

підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтів, де вони займають 37 % орних 

земель. У структурі кислих ґрунтів Полісся чільне місце займають 

Чернігівська - 33 %, Житомирська – 23 % та Рівненська – 14 % області (рис. 

1.1.а).  Унаслідок інтенсивної декальцинації, яка проявляється у зниженні 

вмісту в ґрунтах кальцію та магнію і зменшенні катіонної ємності, 

відбувається постійне підкислення чорноземів. Як наслідок цього, в зоні 

Лісостепу обстеженням виявлено 1,8 млн. га кислих ґрунтів або 25 % від 

обстеженої площі. Лідером за їх поширенням в цій зоні є Вінницька область 
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– 29 % від загальної площі кислих ґрунтів у Лісостепу. На значних площах 

виявлено кислі ґрунти в Черкаській – 18 % та Сумській – 12 % областях (рис. 

1.1.б) 

 

Рис.1.1. Розподіл площ кислих ґрунтів (рН ≤ 5,5) у зоні Полісся (а) та зоні 

Лісостепу (б) – традиційних орних земель, площі яких відводяться для посіву 

гречки [1] 

 

Механізми фітотоксичної дії алюмінію досить різноманітні за своєю 

біохімічною природою. Вивчення проблеми токсичності цього металу 

ускладнюється різноманіттям його хімічних форм і здатністю до міграції у 

ґрунті та воді [17, 18].  

За літературними даними фітотоксична дія алюмінію проявляється у 

пошкодженні основних клітинних компонентів і процесів, які включають: 

склад, фізико-хімічні властивості і структуру плазматичної мембрани [19, 

20], поглинання іонів Са
2+ 

[21, 22], підтримання кальцієвого балансу та 

нормальне функціонування сигнальних систем, [23, 24], пероксидне 

окиснення ліпідів [25], динамічні зміни цитоскелету, структуру ДНК та 

мітотичний поділ клітин [26, 27].  

Чіткий термін проявів фітотоксичної дії алюмінію визначити досить 

важко. Деякі з симптомів можуть бути виявлені вже через декілька хвилин, 

інші – через години, дні після контакту з металом [28].  

Найбільш відомим проявом токсичної дії Al – є інгібування росту 

коренів, яке може бути виявлено через тридцять хвилин, навіть при дії 
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мікромолярних концентрацій металу [21]. Алюміній впливає на ріст і 

розвиток клітин дистальної частини перехідної зони апексу кореня (верхівка 

кореня, зона росту) та кореневі волоски [29]. Верхівка кореня акумулює 

алюміній і відіграє визначну роль в наступних процесах надходження Al. 

 

1.2. Фітотоксичні ефекти алюмінію та клітинні мішені алюмінієвої 

токсичності 

Більша частина поглинутого коренем Al взаємодіє з апопласт-

зв’язуючими сайтами в клітинній стінці периферійних клітин кореня [30].  

Взаємодія іонів Al
3+

 з клітинною стінкою впливає на її катіонообмінну 

ємність, яка визначає заряд клітинної стінки. При взаємодії Al з клітинною 

стінкою сайтом зв’язування слугують пектинові речовини [31]. Взаємодія 

клітинної стінки з Al призводить до заміщення ним інших катіонів (Са
2+

), які 

є необхідними для підтримання сталості клітинної стінки [32].  

Накопичення Al в клітинній стінці чинить інгібуючий вплив на ріст 

кореня трьома шляхами. По-перше, зниження катіонної провідності та 

витіснення інших катіонів призводить до припинення росту кореня. По-

друге, накопичення Al в клітинній стінці унеможливлює ріст розтягненням, 

також це сприяє зниженню поглинання поживних речовин з ґрунту. По-

третє, накопичення алюмінію зменшує рух води і розчинених в ній речовин 

[18].  

Отже, швидке і міцне зв’язування іонів Al
3+

 з пектиновими речовинами 

клітинної стінки може змінювати структурні, механічні та провідні 

властивості клітинної стінки. Накопичення алюмінію призводить до 

зміцнення клітинної стінки, ущільнення її компонентів, що проявляється у 

зниженні довжини кореня [28].  

Вплив алюмінію на плазматичну мембрану. Негативно заряджена 

поверхня плазматичної мембрани – перша потенційна мішень для Al
3+

 [33]. 
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Спорідненість іонів алюмінію до холінової частини фосфотидилхоліну у 560 

разів вища за спорідненість інших іонів кальцію. Утворюючи позитивні 

зв’язки з фосфоліпідами мембранного бішару, Al
3+

 може витісняти інші 

катіони [34]. Це призводить до змін плинності і фізико-хімічних 

властивостей плазматичної мембрани, іонного оточення ззовні клітини, 

транспорту іонів крізь мембрану [21].  

Одним з ранніх проявів отруєння рослини алюмінієм є накопичення       

β-1,3-глюкану в апопласті [35]. Алюміній викликає появу різниці 

концентрацій іонів Са
2+

. Кальцій надходить в клітину ззовні, стимулюючи 

синтез β-1,3-глюкану. Під дією Al
3+

 накопичення глюкану може призвести до 

подальшого інгібування міжклітинного транспорту і контакту через 

плазмодесми [36].  

Алюміній здатен пригнічувати роботу АТФ-ази, порушуючи формування 

і підтримання трансмембранного протонного градієнту [28]. 

Електрофізіологічні методи досліджень надали змогу довести, що Al
3+

 

безпосередньо взаємодіє з кількома мембранними каналами, блокуючи 

надходження іонів Са
2+

, К
+
, Mg

2+
, NH

4+
 [37]. Крім  безпосереднього 

порушення іонної провідності через блокування каналів, позаклітинний Al 

може впливати на роботу білків переносників через зміни мембранного 

потенціалу. На приклад, індукована алюмінієм деполяризація мембрани може 

змінити провідність потенціал-залежного Са
2+

 каналу [37, 38]. 

Активні форми кисню (супероксид аніон, гідроксид водню) є продуктами 

процесів фотосинтезу, окиснювальних процесів. Існують дані про зв’язок між 

потраплянням Al в клітину і пероксидним окисненням ліпідів мембран 

(ПОЛ) [39]. За дії іонів металу найбільш чутливим субстратом для окиснення 

є фосфатидилсерин [40]. Крім цього, був виявлений кореляційний зв’язок 

між ПОЛ мембран та інгібуванням ростових процесів в корені рослини. 

Наслідком первинних дій Al на клітинну стінку та плазматичну мембрану є 
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утворення нових АФК, поява яких призводить до поширення процесів ПОЛ  

з порушенням структури мембрани [39], але треба зазначити, що Al-

індуковане ПОЛ розвивається не так швидко, щоб бути визнаним первинною 

специфічною реакцією на стресор [40].  

Вплив алюмінію на сигнальні системи та кальцієвий баланс. Алюміній 

може впливати на сигнальні системи, змінюючи концентрацію 

внутрішньоклітинного кальцію, та рівень pH всередині клітини [41]. Крім 

цього, Al може взаємодіяти та інгібувати фермент фосфоліпазу С (ФЛС), 

впливаючи на метаболізм фосфатидилінозитолу, важливого вторинного 

посередника багатьох сигнальних систем [42]. G-білки і 

фосфатидилінозитол-4,5-дифосфат – субстрат для ферменту ФЛС мають 

специфічні сайти зв’язування для іонів Al. Після взаємодії з металом клітина 

втрачає можливість накопичувати фосфатидилінозитол та продукти його 

ферментативного розпаду – інозитол-1,4,5-трифосфат та диацилгліцерол. 

Втрата інозитол-1,4,5-трифосфату призводить до іммобілізації вільного 

внутрішньоклітинного кальцію [43]. В кінцевому рахунку, зміни активності 

цих ферментів призводить до порушення регуляції процесів 

фосфорилування/дефосфорилування [10]. 

Дія алюмінію на цитоскелет клітин кореня. Іони алюмінію можуть 

порушувати елементи цитоскелету (мікротрубочки, актинові 

мікрофіламенти) через безпосередню взаємодію з ними, або опосередковано 

– через зміни у каскаді реакцій, залежних від концентрації в цитозолі Са
2+

 – 

елементу, що бере участь у стабілізації цитоскелету.  

Цитоскелет рослинних клітин повинен динамічно змінюватися, він є 

необхідним при поділі клітини, бере участь у біосинтезі клітинної стінки 

[27]. Існують данні про  появу деформованих клітин при обробці рослин Al. 

Такий вплив металу пов’язаний з припиненням повздовжнього росту клітин і 

активацією росту в бічних ділянках клітинної стінки, при цьому порушується 
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синтез і організація мікротрубочок та мікрофіламентів в зоні розтягнення 

клітин кореневого чохлика [44]. Наприклад, обробка Al призводить до 

реорганізації чи повного руйнування кортикальних мікротрубочок [35]. 

Руйнування головки мікротрубочки і дезорганізація фрагмопласту під дією 

іонів Al
3+

 призводить до блокування поділу клітини на стадії метафази  [45]. 

Досліди на Glycinemax доводять, що під дією металу актинові 

мікрофілеманти натягуючись змінюють конфірмаційний стан.  Формуються 

негідролізовані комплекси [Al
3+

-АДФ] або [Al
3+

-АТФ], які зв’язуються з 

актином/міозином. Al
3+ 

реагує з нуклеотид-три-фосфатом у 107 разів 

активніше за іони Mg
2+

, а швидкість гідролітичної реакції комплексу [Al
3+

-

АТФ] значно менша (у 10
5
 разів) за розпад фізіологічного комплексу з Mg

2+
 

[46]. Ймовірно, що внутрішньоклітинні структурні зміни призводять до 

морфологічних та анатомічних змін кореневої системи дослідних рослин під 

дією алюмінію [47]. 

Токсичний вплив алюмінію на ДНК. Тривала дія Al
3+

 на клітину може 

призвести до змін в структурі ядра, негативно впливаючи на склад ДНК, 

процеси реплікації, структуру хроматину [48]. Виявлено, що Al краще 

зв’язується з молекулами ДНК, а не з гістонами, чи негістоновими білками. 

Зв’язування іонів металу з ДНК інгібується на 70% якщо ДНК асоційована з 

гістонами [49]. 

Алюміній пошкоджує механізми які відповідають за організацію 

структури елементів цитоскелету, полімеризацію тубуліну, будову 

кінетохору, що призводить до  порушень мітозу [50]. 

 

1.3. Адаптивні механізми алюморезистентності вищих рослин 

Через зацікавленість вітчизняної агропромисловості у виведенні культур 

з алюморезистентними властивостями постало питання детального вивчення 

механізмів захисту рослин від отруєння алюмінієм.  
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Відомо, що рослини, зростаючи на кислих ґрунтах з потенційно високими 

концентраціями алюмінію, повинні уникати прямого контакту життєво 

важливих структур і метаболічних процесів з іонами Al
3+

. Основними 

відмінностями між механізмами адаптації до алюмотоксичності 

визначаються місцем детоксикації іонів алюмінію – всередині клітини 

(внутрішнє зв’язування), в ґрунтовому розчині чи на поверхні кореня  

(зовнішнє зв’язування) [51].  

Відомі наступні механізми детоксикації Al
3+

: затримка іонів металу в 

кореневому слизі та накопичення алюмінію в клітинних стінках, кореневе 

виділення Al-хелатуючих компонентів та внутрішньоклітинне зв’язування 

[52]. 

Елімінація рухомого алюмінію з ґрунтового розчину. Однією з 

властивостей алюмінію є утворення міцних комплексів з лігандами – 

донорами кисню. Експериментально доведено, що комплексоуворювання з 

хелатуючим кореневим ексудатом, або зв’язування кореневим слизом іонів 

Al
3+

 є процесами, що зумовлюють формування фізіологічної стійкості до 

фітотоксичної дії алюмінію [21]. Рослинні організми здатні утворювати 

комплекси алюмінію з фосфатами та карбоксилатами, що виділяються з 

апекса кореня. Більш міцні та довготривалі комплекси Al утворює з 

вторинними метаболітами – органічними кислотами, фенольними сполуками, 

мукополісахаридами, непротеіногенними амінокислотами, пектатами, 

сидерофорами [53].   

Утворення алюмокомплексів з органічними кислотами. Утворення 

стійких комплексів з органічними кислотами унеможливлює потрапляння 

алюмінію до клітинної стінки чи плазматичної мембрани клітин кореня.  

Співвідношення органічних кислот (ОК), що виділяються з кореня рослини є 

специфічним для різних родин і навіть видів. Найбільш розповсюдженими 

все ж є яблучна, лимонна та щавелева кислоти.  
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Механізми виділення малату були добре вивчені на пшениці [28], в той 

же час цитрат і оксалат є типовими органічними кислотами, що виділяються 

кореневими системами кукурудзи та стручкової квасолі [39]. Крім цього було 

виявлено, що стійкі сорти цих рослин виділяють кислоти-хелатори у 8-10 

разів активніше ніж сорти з вразливим генотипом [33].  

Серед ОК найпотужнішим хелатором іонів Al
3+

 є лимонна кислота – 

головний проміжний продукт циклу трикарбонових кислот. Після утворення 

стійкого комплексу Al-цитрат транспорт алюмінію крізь клітинну стінку 

припиняється [28].  

Коренева система стійких сортів стручкової квасолі виділяє у 8 разів 

більше лимонної кислоти ніж чутливі до дії алюмінію сорти, що 

підтверджується дослідами з пшеницею [34]. Стійкі рослини, що виділяють 

більше малату, акумулюють менше алюмінію в кореневому апексі ніж 

вразливі види [54]. Доведено, що активне виділення ОК кореневою системою 

пов’язане з підвищенням алюмостійкості у багатьох рослин. Основним 

підтвердженнями цього припущення слугує наявність сильного 

кореляційного  зв’язку між Al-активованим продукуванням ОК і 

підвищенням алюмостійкості у багатьох видів рослин [33].  Комплекси Al-

ОК не транспортуються крізь мембрани клітин кореня, а посилення 

виділення ОК кореневою системою відбувається при додаванні екзогенного 

алюмінію [34, 55]. Експресія генів ферментів, що беруть участь у біосинтезі 

ОК, такі як цитратсинтаза та малатдегідрогеназа,  призводить до підвищення 

рівня алюморезистентності [53]. 

Існуюча класифікація органічних кислот розділяє їх за ступенем 

зниження алюмінієвої токсичності. Розподіл виглядає наступним чином: 

лимонна > щавлева > яблучна > малонова > саліцилова > бурштинова > 

оцтова > фталева [56]. Комплекс Al-цитрат 1:1 не проявляє токсичних 

ефектів [28]. У співвідношенні 1:3 комплекс Al-оксалат теж не є токсичним 
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навіть для чутливих видів рослин, комплекс запобігає проникненню іонів 

металу до клітин кореня [57], на відміну від Al-малат комплексу. Комплекс 

Al-яблучна кислота є менш токсичним за AlСl3 але призводить до 

пригнічення росту кореня [39]. 

Прояви алюмозахисних реакцій були зафіксовані у жита та  рослин виду 

Cassiatora. У цих видів швидкість виділення ОК кореневою системою 

збільшувалась з 12 по 24 години після контакту з алюмінієм [58]. Кореневе 

виділення малату рослинами пшениці активується дуже швидко, через 

годину після контакту з AlСl3 і не зростає з часом. У багатьох видів рослин 

відбувається швидка активація виділення специфічних карбоксил-іонів. Тому 

важливою частиною забезпечення  механізмів алюмостійкості є робота 

транспортерів карбоксил-аніонів в плазматичній мембрані клітин кореня [28].  

Роль фенольних сполук як хелатуючих агентів. Утворення стійких 

комплексів Al-органічні кислоти не є єдиним можливим шляхом 

забезпечення алюморезистентності [52]. Виділення кореневою системою 

рослин фенольних сполук (ФС) описано окремими авторами [9, 36, 51, 59]. 

Експериментально доведено, що феноли здатні знизити токсичний ефект 

алюмінію на гексокіназу, зменшити інгібуючий вплив іонів Al
3+

 на ріст 

коренів [51, 59].  

На думку багатьох вчених ФС менш ефективні хелатори ніж органічні 

кислоти [22].  Через це вивченню ролі ФС у формуванні 

алюморезистентності приділялося менше уваги.  

Проте, зміни протонного градієнту зумовлюють активацію 

карбоксильних груп фенолкарбонових кислот, що призводить до посилення 

взаємодії між алюмінієм і органічними кислотами, збільшуючи константу 

стабільності для комплексу Al-OK [60]. 
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Крім цього, ФС можуть сприяти зв’язуванню Al
3+

  з аніонами органічних 

кислот шляхом пригнічення життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, що 

розкладають органічні кислоти [51].  

Вторинні зміни клітинних стінок за дії алюмінію. Посилена лігніфікація 

клітин зони росту кореня рослин пшениці спостерігається у відповідь на 

надходження алюмінію з ґрунтового розчину вже після трьох годин 

експозиції. [22]. Відкладання лігніну відбувається в клітинах з ушкодженими 

плазматичними мембранами, на що вказує фарбування йодидом пропідія 

[60]. Це надає змогу вважати, що лігніфікація клітинних стінок за дії 

алюмінію –  є специфічною реакцію, яка корелює з затримкою росту 

кореневої системи. Крім того, існують дані про Al-індуковану активацію 

ключового ферменту шляху біосинтезу лігніну – фенілаланін аміак-ліази (КФ 

4.3.1.5, ФАЛ) [59]. 

Останні дослідження на рослинах рису (Oryza sativa L.) вказують на 

існування сильної залежності між затримкою кореневого росту, активністю 

ФАЛ та підвищенням вмісту ферулової кислоти – попередника лігніну та 

арабіноксиланів геміцелюлозної складової клітинної стінки  [61]. 

Внутрішньоклітинне зв’язування алюмінію. Більш ніж 100 видів рослин 

здатні накопичувати алюміній в надземній частині без проявів фітотоксичних 

симптомів. Явище акумулювання алюмінію рослинами можливе завдяки 

наявності декількох адаптаційних механізмів: утворення стійких 

алюмокомплексів в цитозолі, їхня ізоляція у вакуолях, формування та 

розвиток специфічних ензимів з високою активністю [8]. Для розуміння 

шляхів, що забезпечують стійкість рослин акумуляторів до алюмінію на 

прикладі гречки була розроблена та запропонована модель, яка пояснювала 

механізми надходження, транспорту та депонування алюмінію в листках 

рослини [52].    
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Згідно цієї моделі, іони металу проходять крізь мембранні транспортні 

білки, в середині клітини, в цитозолі, утворюють комплекси з щавелевою 

кислотою. Перед тим як метал попаде до ксилемних елементів провідного 

пучка відбувається заміна комплексоутворювача, і алюміній транспортується 

в листки у вигляді комплексу Al-цитрат. В клітинах листка транспортний 

комплекс дисоціює, і вивільнений алюміній буде ізольований у вакуолях у 

вигляді комплексу Al-щавелева кислота [9, 62]. Дослідження в цьому 

напрямку показали, що різні види рослин використовують різні органічні 

комплексооутворювачі для інактивації алюмінію в середині клітини.  

Рослини чаю (Camellia sinensis L.) синтезують катехіни, гортензія 

крупнолиста (Hydrangea macrophylla Ser.) – лимонну кислоту, меластома 

(Melastoma malabathricum L.) – щавелеву кислоту [63]. 

Отже, для захисту від фітотоксичних проявів рухомого алюмінію різні 

види рослин використовують одні й ті самі механізми які базуються на 

здатності агентів-хелаторів утворювати комплексні сполуки з алюмінієм. 

Зовнішній механізм елімінації – виділення комплексоутворювачів у 

ґрунтовий розчин та утворення комплексів алюмінію з елементами клітинної 

стінки (пектатами, лігнінами), а також комплексна система внутрішніх 

фізіолого-біохімічних перебудов спрямованих на підвищення 

ферментативної активності тих ферментів, що відповідають за утворення 

хелатуючих агентів, утворення нетоксичних комплексів в клітині, їхній 

транспорт та депонування у вакуолі. 

 

1.4. Генетичний контроль формування алюморезистентності 

Розвиток методичних підходів генної діагностики – діагностики ДНК 

дає можливість  проводити аналіз генотипів рослин на рівні генів, що 

асоційовані з агрономічно цінними для подальшої селекційної роботи 

ознаками. Такі локуси отримали назву локуси кількісних ознак (QTL) [64]. 



24 

 

Протягом останніх 10 років методом QTL-картування були ідентифіковані 

гени, що пов’язані з формуванням алюморезистентності у різноманітних 

сільскогосподарсько цінних культур (табл. 1.1.). 

Таблиця 1.1. 

Гени, що пов’язані з формуванням алюморезистентності [65] 

Рослина Ідентифікований 

ген 

Функція протеїну Посилання 

Транслокатори органічних субстратів 

Пшениця TaALMT1 Транспортер яблучної кислоти (Sasaki et al. 2004) 

Арабідопсис AtALMT1 Транспортер яблучної кислоти (Hoekenga et al. 

2006) 

AtMATE1 Транспортер лимонної кислоти (Liu et al. 2009) 

Сорго SbMATE Транспортер лимонної кислоти (Magalhaes et al. 

2007) 

Ячмінь HvAACT1   Транспортер лимонної кислоти (Furukawa et al. 

2007) 

Рис ScALMT1 Транспортер яблучної кислоти (Collins et al. 2008) 

Кукурудза ZmMATE1 Транспортер яблучної кислоти (Maron et al. 2010) 

АВС-транспортери 

Арабідопсис AtSTOP1 Транскрипційний фактор 

домену типу С2Н2-цинковий 

палець 

(Iuchi et al. 2007) 

AtSTAR1 АВС-транспортер-

детоксифікатор алюмінію 

(Huang et al. 2010) 

ALS1 АВС-подібний транспортер  (Larsen et al. 2007) 

ALS3 АВС-подібний транспортер  (Larsen et al. 2005) 

Рис ART1 Транскрипційний фактор 

домену типу С2Н2-цинковий 

палець 

(Yamaji et al. 2009) 

STAR1,STAR2 АВС-транспортер-УДФ-

глюкози 

(Huang et al. 2009) 
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Гени родини ALMT. Алюморезистентність на генному рівні 

забезпечується функціонуванням генів родини ALMT, які кодують алюміній-

залежні транспортери малату. Першим геном стійкості до алюмінію, який 

було клоновано в рослинах, був TaALMT1 (Triticum aestivum aluminium-

induced malate transporter). Він кодує транспортний білок, задіяний у 

виділенні малату з кореневого апексу і є відповідальним за стійкість до йонів 

алюмінію у рослин пшениці [48]. Виявлено, що TaALMT1 знаходиться на 

хромосомі 4DL і є зчепленим з головним QTL стійкості до алюмінію, який 

ідентифіковано у різних популяціях пшениці [66]. Гени цієї родини 

ідентифіковані у Arabidopsis taliana L. (AtALMT1) [67], Brassica napus L. 

(BnALMT1 та BnALMT2) [68], Secale cereale L. (ScALMT1) [69] та Hordeum 

vulgare L. (HvALMT1) [70].  

Гени родини МАТЕ (multidrug and toxic compound extrusion) пов’язані з 

різноманітними внутрішньоклітинними процесами, в тому числі й з 

формуванням алюморезистентності. На прикладі рослин роду Sorghum було 

виявлено, що стійкість до йонів алюмінію забезпечується локусом AltSB, який 

знаходить на 3 хромосомі та відповідає за основні фенотипові прояви в 

умовах алюмінієвої токсичності [71]. Ген SbMATE забезпечує алюміній-

індуковане виділення цитрату з кореневого апексу і є основою локусу 

стійкості до йонів алюмінію AltSB. Крім цього експресія SbMATE зростає з 

тривалістю дії алюмінію і є найвищою саме у верхівці кореня [72]. Стійкість 

Hordeum vulgare L. в умовах алюмокислого стресу також пов’язана з 

виділенням цитрату при активації HvAACT1, гену родини MATE, який 

активно експресується у коренях стійких до алюмінію генотипів [73]. 

Картування QTL у цих видів показало, що HvAACT1 розташований у 

хромосомі 4H і є колокалізованим з основним QTL, який відповідає за понад 

50% фенотипових варіацій у алюміній-активованому виділенні цитрату [74].  
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Функціональні гомологи MATE було виявлено у Arabidopsis taliana L.  

(AtMATE) [75], Triticum aestivum L. (TaMATE1) [76], Secale cereale L.  

(ScFRDL2) та Oryza sativa L. (OsFRDL4) [77]. Деякі з цих генів розташовані 

поруч з QTL стійкості до алюмінію. Наприклад, OsFRDL4 колокалізований з 

таким QTL на 1 хромосомі, що було виявлено у різних дослідженнях.  

Важливий QTL пшениці, який пояснює 49% фенотипових варіацій, було 

картовано в хромосомі 3BL, де, можливо, знаходиться TaMATE1. Деякі 

автори вважають, що таке припущення підтверджується тим, що ця ділянка у 

пшениці є синтенною з 3 хромосомою сорго та 1 хромосомою рису, де 

знаходяться члени родини MATE, відповідальні за стійкість до йонів 

алюмінію [78].  

Два гени родини MATE кукурудзи – ZmMATE1 та ZmMATE2, 

колокалізовані з двома основними QTL стійкості до йонів алюмінію на 

хромосомах 6 та 5 відповідно. ZmMATE1 кодує трансмембранний білок, 

подібний до SbMATE, і при його активації у Arabidopsis підвищується 

виділення цитрату та зростає стійкість до алюмінію [79]. QTL стійкості до 

йонів алюмінію були картовані у цій же ділянці 6 хромосоми у двох 

незалежних дослідженнях на різних популяціях [80, 81]. В той же час, 

експресія ZmMATE2 не індукується алюмінієм і є подібною у стійких і 

чутливих до алюмінію генотипах. Окрім того не було знайдено зв’язку між 

активністю ZmMATE2 та виділенням цитрату, що піднімає питання про роль 

ZmMATE2 у стійкості кукурудзи до алюмінію [79]. 

Гени родини АВС-транспортерів. Стійкість до алюмінію пов’язана не 

тільки з генами, які кодують транспортери органічних кислот. Два гени, які 

кодують ABC-транспортери ALS3 та ALS1 пов’язані зі стійкістю до йонів 

алюмінію у Arabidopsis taliana L. [82]. ALS1 експресується в першу чергу у 

верхівці кореня і провідних тканинах, та є наявним у вакуолярних мембранах 

[83]. ALS3 експресується у різних тканинах, але в основному в гідатодах 
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листків і флоемі [82].  Нокаутні мутанти по обом генам мали гіперчутливість 

до  йонів алюмінію, хоча підвищення експресії цих генів у Arabidopsis не 

призвело до зростання стійкості. Припускають, що ALS1 та ALS3 приймають 

участь у внутрішньоклітинному перерозподілі йонів алюмінію, захищаючи 

таким чином чутливі тканини [83].  

У рослинах рису виявлено чутливі до йонів алюмінію гени 

ризотоксичності STAR1 та STAR2. Нокаут будь-якого з цих генів призводив 

до гіперчутливості до алюмінію, що доводить їхню участь у формуванні 

алюморезистентності. STAR1 кодує нуклеотид-зв’язуючий домен, а STAR2 – 

трансмембранний домен ABC-транспортеру бактеріального типу, задіяного у 

транспорті УДФ-глюкози [84]. Експресія STAR1 та STAR2 спостерігається в 

основному в коренях та індукується додаванням йонів алюмінію. Білкові 

продукти цих генів формують комплекс, локалізований в мембранах 

внутрішньоклітинних везикул. Хоча участь цього транспортеру у стійкості до 

алюмінію остаточно не з’ясована, припускають, що УДФ-глюкоза може бути 

задіяна у модифікаціях клітинної стінки, зменшуючи токсичний вплив йонів 

алюмінію. Останнім у рослин Oryza sativa L. було відкрито ABC-

транспортер, що кодується геном OsALS1. Цей транспортер відповідальний 

за секвестрування алюмінію у вакуолю, що необхідно для 

внутрішньоклітинної детоксикації цього металу [85]. 

Висвітлені в літературі відомості про генетично детерміновані 

механізми алюморезистентності вказують на генетичний контроль швидких 

реакцій у відповідь на солюбілізацію йонів алюмінію у ґрунтовому 

навколокореневому розчині, спрямованих на зовнішню детоксикацію Al
3+

 у 

ризосферному просторі. Дослідження та ідентифікація цих генів надало 

змогу створити генетичні конструкції для модифікації рослин нестійких до 

фітотоксичного впливу йонів алюмінію та підвищення стійкості рослин  в 

умовах алюмокислого стресу. 
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Наведений аналіз літератури свідчить, що фітотоксичність йонів 

алюмінію є основним едафічним фактором, що лімітує врожайність 

сільськогосподарських культур на кислих ґрунтах у всьому світі. Однак 

існують рослини, які не тільки не проявляють ознак фітотоксичності Al
3+

, а й 

акумулюють йони металу у вегетативній масі – мають природню 

алюморезистентность. До таких рослин відносять і цінну традиційну 

українську круп’яну культуру – гречку (Fagopyrum Mill.). Механізми 

формування алюморезистентності стійких до токсичності йонів алюмінію 

видів вивчені не достатньо. Ймовірно, рослини гречки в умовах 

алюмокислого стресу застосовують складну багаторівневу систему захисту 

від фітотоксичних ефектів йонів металу. Крім того видоспецифічність 

проявів стрес-протекторних реакцій та адаптивні модифікації рослинного 

метаболому на рівні первинного і вторинного метаболізму за дії йонів 

алюмінію мало досліджені. Також не існує чіткого пояснення процесу 

надмірного надходження та депонування надзвичайно фітотоксичного 

алюмінію у вегетативних органах гречки. На розв’язання вказаних питань і 

були спрямовані дисертаційні дослідження, результати яких висвітлені в 

експериментальних розділах роботи. 
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РОЗДІЛ 2. 

 

МАТЕРІАЛ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1.  Ботанічна характеристика матеріалу досліджень 

 

На території  України рід Fagopyrum Mill. представлений трьома 

видами, в культуру введена гречка звичайна (Fagopyrum esculentum Moench.) 

Інші два види – дикорослі: гречка татарська (Fagopyrum tataricum Gaertn.) та 

гречка напівкущова (Fagopyrum suffruticosum Fr. Schmidt.). Відомі три 

різновиди татарської гречки: ssp. tuberculatum, ssp. rotundatum, ssp. 

himalaicum [86].  

 В дослідах використовували корені, гіпокотилі та листки проростків на 

різних стадіях розвитку двох видів гречки (Fagopyrum esculentum Moench. cv 

Rubra) та (Fagopyrum tataricum G. ssp. rotundatum). 

Сорт Fagopyrum esculentum Moench. Рубра (UC0101126) виведений в 

Науково-дослідному інституті круп’яних культур Подільської державної 

аграрно-технічної академії методом родинного добору з хемомутантів сорту 

Вікторія з  урахуванням наявності антоціанів у вегетативній масі.  Авторами 

є О.Є. Алексеєва, Л.П. Бочкарева, Е.І. Кащеєва. Н.А. Сидорчук [87]. Сорт 

знаходиться в державному сортовипробуванні з 2001 року. Підвид vulgare, 

різновидність Var. alata. Bat. Рослина середньої висоти 80-90см, компактна, 

вузлів на стеблі 7-10, добре галузиться, утворює 2-5 гілок першого порядку, 

суцвіть 27-35, вузлів гілкування 3-4. Листки середнього розміру, темно-

бордові з зеленими прожилками, квітки середнього розміру темно-рожеві та 

червоні, плоди середнього розміру із слабо вираженими крилами, коричневі. 

Маса 1000 зерен 25-29 г, натура зерна 600-610 г, вирівнянність 81%, 

плівчастість 21-22%, вихід крупи 72-74%, вміст барвникових речовин 3,87-
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4,41мг/100г сухої речовини. Сорт середньостиглий, період від сходів до 

побуріння плодів 75-90 діб. Особливість сорту – витримує пізні заморозки, 

накопичує значну кількість фенольних сполук, пропонується для 

вирощування за безвідходною технологією для одержання харчового 

барвника та флавоноїду рутину – вітаміну Р. 

Гречка татарська не набула популярності як круп’яна культура на 

території України. Після налагодження систем насінництва в Україні 

татарська форма гречки, як бур’ян, була знищена й майже не з’являлася на 

гречаних посівах. Вид введений в культуру у високогірних районах Китаю, 

Японії, Індії, Непалу та в декількох Європейських країнах. На відміну від 

гречки звичайної,  гречка татарська є менш вимогливою до умов зростання, є 

гомостильною рослиною – має однакову довжину тичинкових ниток і 

стовпчиків маточки, що сприяє кращому запиленню квітів й утворенню 

повноцінної зав'язі [88]. Крім того, вона більш ефективно використовує 

мінеральні добрива, має велику зернову продуктивність, що забезпечує більш 

високу врожайність рослин даного виду. У татарської гречки не тільки 

найвища продуктивність серед інших видів роду Fagopyrum Mill, а також і 

максимальні показники накопичення сухої речовини [89]. У Китаї, де 

культура вирощується на загальній площі в 170 гектарів, середня 

врожайність складає 1,25 т/га при середній урожайності гречки звичайної 

0,53 т/га. 
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2.2.  Схема лабораторних досліджень 

 

Модельні дослідження проводилися в лабораторних умовах на базі 

Науково-дослідної лабораторії «Фізіологічних основ продуктивності рослин» 

та проходили у три етапи з використанням трьох модельних систем протягом 

2012-2015 рр. Схема лабораторних досліджень наведена на рисунку 2.1. 

 

Рис. 2.1. Схема лабораторних досліджень 
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2.3.  Методика вирощування рослинного матеріалу  

 

Насіння гречки пророщували в чашках Петрі на змоченому 

дистильованою водою фільтрувальному папері при 25°С. Відповідно до 

схеми досліджень для відтворення першої модельної системи на другу добу 

пророщене насіння пересаджували у ємності (20 мл) зі стерилізованим 

піском, обробляли 50 мкМ розчином Al2(SO4)3⋅18H2O. та переносили в 

контрольовані умови: температура – 25°С, фотоперіод – 16 годин, щільність 

квантів світлового потоку – близько 200 мкМоль⋅м-2⋅с-1
.  Контрольні рослини 

обробляли 50% розчином Кнопа. На 8 добу розвитку проростків кювети 

заповнювали дистильованою водою на 30 хв. Через 30 хв отриманий розчин 

кореневих ексудатів переносили у порцелянову плошку для повного 

випарювання води під гарячим повітрям. Отриманий осад кореневих 

ексудатів розчиняли в 1 мл спирту та використовували в подальших 

дослідженнях.   

Для моделювання другої та третьої модельної системи на другу добу 

пророщене насіння пересаджували в ємності (300 мл) зі стерилізованим 

піском та переносили в контрольовані умови. Рослини підживлювали 50% 

розчином Кнопа, який вносили по 200 мл на ємність.  

Відповідно до схеми досліджень на другому етапі моделювання 

алюмокислого навантаження проводили, додаючи до піщаної культури 

алюміній у концентраціях 25, 50, 75, 100 мкМ Al2(SO4)3⋅18H2O на сьому добу 

росту проростків, при цьому зі складу розчину вилучали фосфор для 

уникнення осадоутворення та знижували рівень рН до 4,5. Розчин 

оновлювали щодня для підтримання кислотності середовища [7].  

В подальших дослідженнях використовували лише 50 мкМ 

концентрацію Al2(SO4)3⋅18H2O. Контролем слугували рослини, вирощені на 

50% розчині Кнопа без додавання алюмінію. 
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2.4. Методи досліджень 

 

2.4.1. Дослідження загального вмісту та розподілу йонів алюмінію  

 

Для кількісного визначення алюмінію у тканинах коренів та листків 

рослини попередньо висушували за температури 105°С у сухожаровій шафі 

до досягнення сталої маси. Отриманий сухий матеріал подрібнювали та 

озолювали за допомогою азотної кислоти за методикою мікрохвильової 

пробопідготовки у Multiwave 3000 Anton Paar (Австрія). Вміст алюмінію в 

рослинних тканинах визначали методом ICP-спектрометрії на емісійному 

спектрофотометрі  ICAP6300 Duo MEC (США) за прописом. 

Фактор транслокації (ФТ) обчислювали за формулою: 

 [90]. 

 

2.4.2. Визначення морфофізіологічних показників 

 

Для визначення ацидофікуючої активності проростків насіння обох 

видів гречки пророщували протягом двох діб при 25°С на змоченому 0,1 мМ 

розчином CaSO4 фільтрувальному папері. Ацидофікуючу активність (АА) 

проростаючих корінців визначали за зміною pH середовища за Пухальською 

[91]. Кожна окрема насінина була розміщена у ємності з 1 мМ розчином KCl 

(pH 7,0). Через 24 години визначали ∆pH розчину. Розраховували питому 

ацидофікуючу активність (ПАА) кореневої системи, перераховуючи АА на 

довжину утвореного корінця. Вивчення впливу алюмінію на ацидофікуючу 

активність проводили ідентично, додаючи до 1 мМ розчину KCl алюміній у 

концентрації 50 мкМ.  
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Ростові параметри: довжину підземної і надземної частин, масу сирої 

речовини, масову частку сухої речовини визначали стандартними методами 

[92]. 

Рівень стійкості 17-добових проростків гречки за умов алюмінієвої 

токсичності перевіряли використовуючи тест Вілкінса [93]. Індекс 

толерантності розрахували у відсотках як відношення середньої довжини 

коренів рослин, які росли на середовищі з алюмінієм до середньої довжини 

коренів контрольних рослин. 

Водний статус рослин оцінювали за показниками водного дефіциту та 

відносної тургесцентності коренів та листків. Залишковий водний дефіцит – 

за кількістю води, якої не вистачає до повного насичення нею тканин; 

відносну тургесцентність – за фактичним вмістом води у відсотках від 

кількості води, що забезпечує повний тургор [94]. 

Стоматографічні параметри епідерми справжніх листків (адаксіальна 

та абаксіальна поверхні) досліджували методом відбитків [95] за допомогою 

світлового мікроскопа Bresser LCD. Розраховували наступні показники: 

щільність розташування продихів на 1 мм
2
, продиховий індекс, довжина, 

ширина продихового комплексу, ширина продихової апертури, загальна 

поверхня продиху, коефіцієнт форми продиху, індекс потенційної 

провідності [96]. 

Кількісний аналіз вмісту та співвідношення окремих груп 

фотосинтетичних пігментів проводили спектрофотометрично за методом 

Гавриленко [97]. Тут і в подальших спектрофотометричних дослідженнях 

використовували спектрофотометр UV-1800 «Shimadzu» (Японія). 

Ідентифікація хелатуючих агентів в досліджуваному розчині кореневих 

ексудатів була проведена на основі розробок крапельного аналізу органічних 

речовин за Файглем [98]:  
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Якісна реакція на фенольні сполуки - реакція з хлоридом заліза (ІІІ). Для 

виявлення фенольних сполук до досліджуваного розчину (0,1 мл) додавали 

таку ж кількість 0,1% розчину хлористого заліза.  

Якісна реакція на амінокислоти - реакція з нінгідрином. До 1 мл 

досліджуваного нейтрального розчину доливали 1-2 краплі розчину 

нінгідрину і нагрівали до кипіння.  

Для визначення лимонної кислоти сухий залишок, отриманий при 

випарюванні досліджуваного розчину нагрівали з 3,5 мл піридину й 1,5 мл 

оцтового ангідриду на водяній бані протягом 10 хвилин.  

Якісна реакція на щавлеву кислоту - реакція з дифеніламіном. 

Випарений досліджуваний розчин розплавляли в пробірці на відкритому 

вогні з кристаликом дифеніламіну. Після охолодження плав розчиняли у 

краплині спирту. Утворення продукту реакції – анілінового синього в реакції 

щавлевої кислоти з дифеніламіном вельми специфічно для цієї кислоти. 

Кількісний вміст щавлевої кислоти в розчині кореневих ексудатів 

гречки визначали спектрофотометрично за окисненням бромфенолового 

синього при 592 нм [99]. 

 

2.4.3. Методи визначення антиоксидантного статусу  

 

В якості маркерів оксидативного стресу були обрані інтенсивність 

генерації супероксидного аніон радикалу та інтенсивність ПОЛ. В якості 

показників антиоксидантного статусу рослинного організму – активність  

ензимів (супероксиддисмутази, каталази та пероксидази). Дослідження 

проводили в динаміці – матеріал відбирали на 1, 2, 4, 6, 8, 10 добу експозиції 

в присутності алюмінію. Для визначення зазначених параметрів 

використовували тканини коренів та листків. 
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Інтенсивність генерації супероксидного аніон радикалу визначали за 

методом, що базується на перетворенні адреналіну в адренохром, оптичну 

густину якого визначали спектрофотометрично при 480 нм [100]. Результати 

виражали в умовних одиницях швидкості (1 у. о. = 10
-3

 опт. од./хв.) [101, 

102]. 

Інтенсивність ПОЛ оцінювали за накопиченням ТБК-активних 

продуктів, що утворюються в кольоровій реакції з тіобарбітуровою кислотою 

та мають пік поглинання при 532 нм [103].  

Загальну активність супероксиддисмутази визначали 

спектрофотометрично за здатністю ензима інгібувати фотохімічне 

відновлення нітросинього тетразолію (НСТ)  з власними модифікаціями 

[104]. Оптичну густину вимірювали при 560 нм. За одиницю активності СОД 

приймали кількість ензиму, здатного інгібувати реакцію відновлення НСТ на 

50%. Активність виражали в умовних одиницях на 1 г протеїну. 

Для визначення активності каталази використовували 

спектрофотометричний метод, який базується на визначенні швидкості 

розкладу пероксиду водню каталазою дослідного зразка з утворенням води та 

кисню. Оптичну густину дослідного зразка вимірювали при 240 нм протягом 

60 с [105]. Досліджувану активність виражали в умовних одиницях на 1 г 

протеїну. 

Для визначення загальної активності пулу неспецифічних розчинних 

пероксидаз  використовували метод Бояркіна [106], який базується на 

визначенні швидкості реакції окиснення бензидину з утворенням синього 

продукту в присутності пероксиду водню та пероксидази. Оптичну густину 

дослідного зразка вимірювали при 590 нм протягом 120 с. Активність ензиму 

виражали в умовних одиницях на 1 г протеїну. 

Визначення вмісту водорозчинного протеїну проводили за методом 

Бредфорд [107] в якості стандарту використовували БСА. 
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2.4.4. Методи визначення показників фенольного метаболізму 

 

Для визначення вмісту загальної суми фенольних сполук та флавоноїдів 

наважку попередньо висушеного рослинного матеріалу масою 25 мг 

розтирали у парцеляновій ступці з 25 мг скляного піску. Екстракцію 

проводили в 1 мл абсолютного метанолу протягом доби. Результати 

виражали у міліграмах на грам сухої речовини. 

Для дослідження вмісту фенольних сполук використовували реактив 

Фоліна-Чокальтеу за методикою [108]. В якості стандарту для побудови 

калібрувального графіку використовували рутин як домінуючу фенольну 

сполуку, що міститься у гречці [109]. Оптичну густину вимірювали при 

довжині хвилі 765 нм. 

Для аналізу вмісту флавоноїдів використовували власно розроблену 

методику на основі реакції фенольних сполук с хлоридом алюмінію. 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 протягом 15 хв. Оптичну густину 

вимірювали при довжині хвилі 397,6 нм.  

Визначення вмісту антоціанів проводили за методом [110] з незначними 

модифікаціями. Для розрахунків використовували молярний коефіцієнт 

поглинання та молекулярну масу ціанідин-3-глюкозиду [111].  

Активність фенілаланін аміак-ліази визначали за методом Цукера [112] 

з власними модифікаціями на 1, 2, 4, 6, 8, 10 добу росту рослин за умов 

алюмокислого стресу. Для цього наважку рослинного матеріалу (0,2 г) 

гомогенізували в 4 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. 
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Досліджувана проба містила 2 мл супернатанта, 1 мл екстракційного буфера 

та 1 мл L-фенілаланіна. Отриману реакційну суміш інкубували при 37°С 

протягом 1 години. Реакцію зупиняли додаючи 15% ТХО. Концентрування 

продукту реакції проводили додаючи 4 мл бутилацетату. 

Спектрофотометричне вимірювання проводили при 274 нм, оптичний 

контроль – бутилацетат. Результати виражали у мкмоль коричної кислоти на 

хвилину 1 г протеїну. 

 

2.4.5. Математично-статистична обробка даних 

 

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). 
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 РОЗДІЛ 3.  

 

УЧАСТЬ КОРЕНЕВИХ ЕКСУДАТІВ РОСЛИН  

Fagopyrum esculentum Moench. У ФОРМУВАННІ 

АЛЮМОРЕЗИСТЕНТНОСТІ 

 

Рослини, що зростають на кислих ґрунтах з потенційно високим вмістом 

рухомого алюмінію повинні уникати прямого контакту клітинних 

компонентів з йонами фітотоксичного металу. Експериментально доведено, 

що комплексоуворювання з хелатуючими складовими кореневих ексудатів, 

або зв’язування кореневим слизом йонів Al
3+

 є процесами, які лежать в 

основі фізіологічної стійкості до фітотоксичної дії йонів алюмінію [113]. 

Рослинні організми здатні утворювати комплекси алюмінію з фосфатами та 

карбоксилатами, що виділяються з апекса кореня. Більш міцні та стабільні 

комплекси алюміній утворює з органічними кислотами, фенольними 

сполуками (фенолкарбоновими кислотами), мукополісахаридами, пектатами, 

сидерофорами [51]. Найбільш сильними детоксикантами Al вважаються 

лимонна, щавлева та винна органічні кислоти. Здатність до детоксикації у 

цих кислот зумовлена будовою молекули, а саме розташуванням 

гідроксильних і карбоксильних груп, завдяки наявності яких формуються 

стабільні 5- або 6-членні комплекси з алюмінієм [114]. Ма зі співавторами 

вказує, що коренева система рослин роду Fagopyrum Mill. за дії 

алюмокислого стресу виділяє щавлеву кислоту, фенольні сполуки та 

амінокислоти у ризосферний ґрунтовий розчин [41]. 
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3.1. Хелатуючі компоненти кореневих ексудатів рослин Fagopyrum 

esculentum Moench. 

 

Отриманий нами розчин кореневих ексудатів було проаналізовано на 

наявність сполук, здатних утворювати стабільні комплекси з алюмінієм 

(табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1. 

Якісний аналіз кореневих ексудатів рослин Fagopyrum esculentum Moench. 

для виявлення компонентів з хелатуючими властивостями  

 

Досліджуваний 

компонент 

Реагент на 

досліджувану 

речовину 

Зміна забарвлення Підтверджено 

наявність 

Лимонна кислота Пірідин з 

оцтовим 

ангідридом 

З безбарвного на 

карміно-червоне 
_ 

Щавлева кислота Дифеніламін З безбарвного на синє + 

Амінокислоти Нінгідрин З безбарвного на 

пурпурне 
_ 

Фенольні сполуки Хлорид заліза 

(III) 

З безбарвного на 

жовто-зелене 
+ 

 

Проведений якісний аналіз розчину кореневих ексудатів гречки 

звичайної вказує на те, що найбільш сильний хелатор – лимонна кислота 

присутня в досліджуваному розчині лише у слідових кількостях. Через майже 

повну відсутність цитрату можна припустити синтез кореневою системою 

іншої органічної кислоти з комплексоутворювальними властивостями. 

Реакції розчину кореневих ексудатів з дифеніламіном на виявлення щавлевої 

кислоти в досліджуваному розчині засвідчила присутність цієї органічної 

кислоти в значних кількостях. Проведена якісна реакція на виявлення 
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амінокислот з нінгідрином не дала результату, що свідчить про відсутність 

амінокислот в розчині кореневих ексудатів.  

Вважається, що виділення органічних кислот у навколокореневий 

ґрунтовий розчин є не єдиним шляхом забезпечення алюморезистентності. 

Високий рівень алюморезистентності може досягатися завдяки виділенню 

кореневою системою фенольних сполук. Феноли можуть знижувати 

токсичний ефект алюмінію, регулюючи активність рослинної гексокінази [51, 

59]. Проведена якісна реакція з хлоридом заліза (ІІІ) підтвердила наявність 

значної кількості сполук, що мають фенольний гідроксил. 

Проведений нами кількісний аналіз кореневих ексудатів за дії 50 мкМ 

концентрації йонів алюмінію свідчить про те, 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.3.1.). 

 

 

Рис. 3.1. Вплив йонів алюмінію на вміст компонентів кореневих ексудатів 

рослин Fagopyrum esculentum Moench. з комплексоутворювальними 

властивостями 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 
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3.2. Роль фенілаланін аміак-ліази у механізмах зовнішньої 

детоксикації йонів алюмінію рослинами Fagopyrum esculentum Moench. 

 

Відмічене нами збільшення вмісту щавлевої кислоти у складі кореневих 

ексудатів рослин гречки звичайної за умов алюмокислого стресу може 

сприяти утворенню комплексів алюмінію з органічним хелатором та 

запобігає потраплянню фітотоксичних йонів у клітини кореневого апексу. 

Деякі автори вважають, що фенольні сполуки – менш ефективні хелатори, 

тому вивченню ролі фенольних сполук у формуванні алюморезистентності 

приділяється менше уваги [115]. Однак, феноли можуть підвищувати 

взаємодію органічних кислот з йонами Al
3+

, збільшуючи константу 

стабільності комплексу Al-органічна кислота [116]. Крім цього існують дані 

про індуковане алюмінієм збільшення активності ключового ензиму 

біосинтезу фенольних сполук – фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ, ФК 4.3.1.24). 

Експериментально підтверджено, що при обробці рослин Triticum aestivum L. 

розчином алюмінію, зростає рівень кДНК яка є гомологом гену, що кодує 

ФАЛ [117]. 

Дослідження активності ФАЛ за умов алюмокислого стресу підтвердило 

це твердження – активність ензиму в тканинах коренів оброблених рослин 

збільшувалась вдвічі порівняно з контролем (рис. 3.2.). 
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Рис. 3.2. Вплив алюмінію на фенілаланін аміак-ліазну (ФАЛ) активність в 

тканинах коренів Fagopyrum esculentum Moench. 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

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.  

Отримані результати визначають специфіку комплексної реакції рослин 

гречки звичайної за умов алюмокислого стресу.  
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Зважаючи на складність процесів та поєднання адаптивних реакцій 

зовнішньої та внутрішньої детоксикації йонів Al
3+

 алюморезистентним видом 

Fagopyrum esculentum Moench. та беручи до уваги те, що більшість світових 

досліджень механізмів алюморезистентності присвячене вивченню зовнішніх 

механізмів алюморезистентності [65], для подальшого вивчення були обрані 

реакції внутрішньої детоксикації алюмінію. Також для глибшого розуміння 

видоспецифічності прояву адаптивних реакцій в межах роду Fagopyrum Mill. 

вирішено провести порівняльне дослідження формування 

алюморезистентності рослин гречки звичайної (Fagopyrum esculentum 

Moench.) та гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.) – дикого, 

предкового виду. 
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РОЗДІЛ 4.  

 

ДОЗОЗАЛЕЖНА ТА ВИДОВА СПЕЦИФІКА РЕАКЦІЙ РОСЛИН 

Fagopyrum tataricum Gaertn. ТА Fagopyrum esculentum Moench. 

ЗА ДІЇ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ АЛЮМІНІЮ 

 

4.1. Морфофізіологічні особливості рослин Fagopyrum tataricum 

Gaertn. та Fagopyrum esculentum Moench. за умов алюмокислого стресу 

 

Ріст є інтегральним показником фізіологічного стану рослин, тому 

інгібування ростових процесів виступає ознакою стресового стану. Першим 

швидким проявом токсичної дії йонів Al – є інгібування росту коренів, яке 

може бути виявлено вже за тридцять хвилин, навіть за дії мікромолярних 

концентрацій йонів металу [118]. Найбільш чутливою до дії йонів алюмінію 

зоною кореня є дистальна частина кореневого апексу. Зв’язуючись з 

пектиновими речовинами клітинної стінки клітин кореня, йони алюмінію 

заміщують йони кальцію, що пригнічує розтягнення клітинної стінки. За 

алюмінієвої токсичності ріст клітин кореня розтягненням припиняється вже 

після хвилини експозиції рослин у середовищі з металом, поділ клітин – 

після 6–24 години. Такий ефект обумовлеий тим, що експонування рослин у 

середовищі з додаванням алюмінію призводить до взаємодії йонів металу з 

елементами цитоскелету та ядрами клітин апексу кореня [119]. 

Проведений нами морфометричний аналіз рослин гречки татарської та 

гречки звичайної вказує на існування певних відмінностей у реакціях-

відповідях на дію токсиканту (табл. 4.1). У рослини гречки татарської, 

вирощеної на середовищі з додаванням алюмінію в концентрації 25 та 50 

мкМ, інгібування росту коренів не відмічено. При цьому додавання до 

середовища алюмінію у концентрації 75 мкМ призвело до зменшення 
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довжини кореневої системи на 3,5%, додавання 100 мкМ концентрації – на 

6,5%. Аналіз даних щодо довжини надземної частини рослин, що 

розвивалися на живильному середовищі в присутності алюмінію в 

концентраціях 25 та 50 мкМ, вказує на збільшення довжин пагонів відносно 

контролю на 2,5 та 11% відповідно. Додавання алюмінію в концентрації 75 

мкМ не позначилос на довжині надземної частини рослин, а при концентрації 

100 мкМ – спостерігався рістінгібувальний ефект токсиканту – зафіксована 

довжина пагонів менша контрольного рівня на 13%.  

Таблиця 4.1. 

Довжина вегетативних органів рослин Fagopyrum tataricum Gaertn. та 

Fagopyrum esculentum Moench. за дії різних концентрацій алюмінію  

(M±m), n=30 

Концентрація 

алюмінію  

(мкМ)  

Довжина вегетативних органів рослин (см) 

Fagopyrum tataricum Gaertn. Fagopyrum esculentum Moench. 

корені пагони корені пагони 

0 8,20±0,10 6,89±0,07 12,93±0,16 10,21±0,33 

25 8,28±0,14 7,03±0,09 12,03±0,37 9,77±0,31 

50 8,27±0,10 7,37±0,08* 10,24±0,42* 8,43±0,27* 

75 7,99±0,09* 6,94±0,07 9,38±0,52* 8,02±0,42* 

100 7,74±0,08* 6,06±0,07* 7,51±0,40* 7,12±0,47* 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

В ході експерименту також не зафіксовані статистично значущі зміни 

довжини підземної і надземної частин рослин гречки звичайної при 

додаванні 25 мкМ концентрації алюмінію. Але при додаванні до живильного 

середовища алюмінію у концентрації 50 мкМ відмічене інгібування росту 

рослин цього виду: коренів – на 21% і пагонів – на 18%. Збільшення 

концентрації токсиканта у живильному середовищі призводило до 

зменшення лінійних розмірів обох частин рослин гречки звичайної. При 

додаванні алюмінію у концентрації 75 мкМ зафіксовано довжину кореневої 
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системи на 27,5% меншу відносно контрольного рівня, при додаванні 100 

мкМ концентрації – на 32%. При цьому ріст надземної частини рослин 

інгібувався на 22,5 і 30% відповідно, відносно контролю.  

В умовах фітотоксичності ґрунту прийнято розраховувати індекс 

толерантності рослин за зміною лінійних розмірів їх підземної та надземної 

частин. Цей показник використовують для експрес-аналізу 

алюморезистентних культуp [120]. Аналіз індексів толерантності вказує на 

стимулюючий ефект алюмінію у концентрації 50 мкМ для пагонів гречки 

татарської та характерну горметичну криву залежності «ефект-

концентрація». Критичною для надземної частини була концентрація 75 мкМ 

алюмінію. Коренева система гречки татарської, як частина рослини, що 

першою контактує з токсикантом виявилася більш чутливою до його дії.  

Критична концентрація складала 50 мкМ алюмінію у живильному 

середовищі, що відображено у вигляді порогової кривої (рис. 4.1.(а)). 

 

 

Рис. 4.1. Індекси толерантності підземної та надземної частин рослин:  

(а) – Fagopyrum tataricum Gaertn. та  (б) – Fagopyrum esculentum Moench. за 

дії різних концентрацій алюмінію 

Примітка: ■ – корені, ■ – пагони; [С]крит – точки критичної концентрації, [С]мс – точка 

максимальної стимуляції 
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При цьому розрахунок індексів толерантності для гречки звичайної 

показав, що критичною концентрацією для обох частин досліджуваних 

рослин була 25 мкМ, що відображалося у вигляді порогової кривої (рис. 

4.1.(б)). 

Аналіз індексів толерантності розрахованих для інших культур 

засвідчив сильний рістінгібувальний ефект алюмінію концентрацією 50 мкМ: 

довжина коренів дослідних рослин знижувалась на 65% в алюмочутливого 

сорту пшениці (Triticum aestivum L. cv Scout 66).  Ефекти затримки росту 

кореневої системи в межах від 25% до 50% зафіксовані у двох сортів ріпаку 

(Brassica rapus L. cvs 94008 та H166),  двох сортів вівса (Avena sativa  L. cvs 

Tochiyutaka та Heoats) та алюмотолерантного сорту пшениці (cv Atlas 66) 

[121].  

Розраховані нами індекси толерантності та виявлене незначне 

інгібування росту кореня та пагона рослин гречки татарської навіть при 

додаванні 100 мкМ концентрації алюмінію вказують на високий рівень 

алюморезистентності цього виду. Гречка звичайна в порівнянні з іншими 

культурами також проявляє високий ступінь алюморезистентності за 

показниками індексів толерантності для обох частин рослин. 

Інтенсифікація або пригнічення приросту у довжину має тісний зв'язок з 

накопиченням біомаси. Показник маси сирої речовини – один з інтегральних 

параметрів при вивченні функціонального стану рослинного організму, на 

основі даних про приріст загальної біомаси розраховуються первинна 

продуктивність та вивчаються темпи росту рослин в онтогенезі [122] 

Отримані дані вказують на статистично значуще зниження маси сирої 

речовини рослин гречки татарської при додаванні до поживного середовища 

алюмінію у концентрації 75 мкМ – для коренів на 8% та 100 мкМ – для 

коренів на 17%, для пагонів на 14% (табл. 4.2.). 
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Таблиця 4.2. 

Маса сирої речовини Fagopyrum tataricum Gaertn.  

та Fagopyrum esculentum Moench. 

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

Концентрація 

алюмінію  

(мкМ)  

Маса сирої речовини (мг) 

Fagopyrum tataricum Gaertn. Fagopyrum esculentum Moench. 

корені пагони корені Пагони 

0 58,31±1,82 81,20±2,52 86,3±4,2 103,2±6,3 

25 56,70±1,78 80,07±2,43 84,7±3,8 99,7±6,8 

50 56,35±1,89 79,15±2,12 84,0±4,6 99,0±6,2 

75 48,98±1,69* 78,56±1,98 79,7±4,4* 99,5±6,4 

100 48,83±1,76* 70,12±1,94* 70,1±4,8* 80,12±5,9* 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Для рослин гречки звичайної статистично значущі зміни у масі сирої 

речовини були зафіксовані при додаванні до живильного середовища тих же 

концентрацій – 75 мкМ для коренів та 100 мкМ для обох частин 

досліджуваних рослин. Але при додаванні 100 мкМ алюмінію виявлений 

ефект – зниження значень маси сирої речовини рослин, проявлявся у більш 

значній мірі. Так для коренів було зафіксоване зниження маси сирої 

речовини на 7,5% при додаванні 75 мкМ алюмінію. При внесенні до 

поживного середовища алюмінію у концентрації 100 мкМ маси сирої 

речовини коренів знижувалась на 19,7%, маса сирої речовини листків – на 

23% відносно контролю. 

В ході експерименту було виявлено, однакову реакцію рослин двох 

видів. Вплив токсиканту відображався у вигляді порогової кривої і для 

гречки татарської, і для гречки звичайної (рис. 4.2.). 
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Рис. 4.2. Маса сирої речовини підземної та надземної частин рослин:  

(а) – Fagopyrum tataricum Gaertn. та  (б) – Fagopyrum esculentum Moench.  за 

дії різних концентрацій алюмінію 

Примітка: ■ – корені, ■ – пагони; [С]крит – точки критичної концентрації 

 

Концентрація алюмінію у 50 мкМ була критичною для коренів рослин, 

для пагонів критичною виявилась 75 мкМ концентрація алюмінію. 

Збільшення концентрації токсиканту негативно впливало на накопичення 

біомаси.  

Тенденція зниження накопичення біомаси з підвищенням концентрації 

токсиканту може бути пов’язана з водоутримуючою здатністю тканин 

підземної і надземної частин рослини. Водоутримуюча властивість рослин є 

інформативним показником водного обміну рослин, пластичності адаптому 

та стійкості до несприятливих умов навколишнього середовища. Чим вища 

водоутримуюча здатність, тим рослина стійкіша. Нестача води в рослинній 

клітині, або водний дефіцит, що не перевищує 10% характеризується як 

нормальне явище. Водний дефіцит на рівні більшому ніж 25% призводить до 

в’янення листків, закриття продихів, зниження інтенсивності росту, 

порушення енергетичного обміну й синтетичної активності клітин [123]. 
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Загалом, аналізуючи ці показники у рослин за умов алюмокислого 

стресу відмічена тенденція розвитку незначного водного дефіциту у рослин 

гречки татарської, прояв якого зростає зі збільшенням концентрації 

токсиканта у живильному середовищі (табл. 4.3.). При додаванні 25 та 50 

мкМ алюмінію не зафіксовано різниці між рослинами дослідного та 

контрольного варіанту. При додаванні 100 мкМ алюмінію спостерігалася 

найменша відносна тургесцентність в тканинах кореня і пагона.  

Таблиця 4.3. 

Показники водного статусу рослин Fagopyrum tataricum Gaertn. 

 за дії  різних концентрацій алюмінію (n=30) 

Концентрація 

алюмінію  

(мкМ)  

Показники водного статусу 

водний дефіцит, % відносна тургесцентність, % 

корені листки корені листки 

0 7,30 7,00 92,70 93,03 

25 8,12 8,85 90,76 91,15 

50 9,40 9,40 90,54 90,58 

75 16,12 12,53 83,78 87,43 

100 26,78 23,97 72,17 75,87 

 

Наведені характеристики водного статусу можуть бути ознакою 

зменшення водоутримуючої здатності клітин кореня і пагона, що 

узгоджується з даними про зменшення маси сирої речовини гречки 

татарської за дії токсиканту. 

Дослідження показників водного статусу гречки звичайної може 

свідчити про подібний ефект дії токсиканта (табл. 4.4.). Концентрації 

алюмінію в діапазоні 25-50 мкМ не позначилися на показниках водного 

дефіциту дослідних рослин. Подальше збільшення концентрації алюмінію 

негативно позначилося на показниках відносної тургесцентності тканин 

коренів та пагонів рослин гречки звичайної.  
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Таблиця 4.4. 

Показники водного статусу рослин Fagopyrum esculentum Moench. 

за дії  різних концентрацій алюмінію (n=30) 

Концентрація 

алюмінію  

(мкМ)  

Показники водного статусу 

водний дефіцит, % відносна тургесцентність, % 

корені листки корені листки 

0 6,52 6,70 93,36 93,20 

25 6,98 7,45 92,10 92,34 

50 8,92 7,90 90,68 92,00 

75 15,30 11,32 84,70 87,52 

100 29,70 31,50 70,00 68,70 

 

При додаванні 100 мкМ алюмінію показник водного дефіциту був 

найвищим, а відносної тургесцентності, відповідно, найменшим для обох 

частин рослин. Отримані дані характеризують водний статус рослин обох 

досліджуваних видів за умов алюмінієвої токсичності. Аналіз даних вказує 

на розвиток водного дефіциту за умов алюмокислого стресу зі збільшенням 

концентрації токсиканта у живильному середовищі – 75 – 100 мкМ 

алюмінію. 

 

4.2. Реакції пігментного комплексу рослин Fagopyrum tataricum 

Gaertn. та Fagopyrum esculentum Moench. за умов алюмокислого стресу 

 

При вивченні адаптивного потенціалу рослин одним з найбільш 

інформативних показників, що характеризує стан рослинного організму за 

умов токсичності, є зміна складу пігментного комплексу. Абсолютні 

значення вмісту пігментів та їхнє співвідношення – параметри, що можуть 

значно варіювати залежно від екологічних умов зростання, впливу 

антропогенних та інших факторів.  
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Так, було показано, що збільшення вмісту хлорофілів а і b, а також суми 

каротиноїдів в листках рослин гречки татарської зумовлювало додавання до 

живильного середовища алюмінію у концентрації 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 (рис. 4.3).  

   

Рис. 4.3. Зміни вмісту фотосинтетичних пігментів в листках Fagopyrum 

tataricum Gaertn. за дії різних концентрацій алюмінію 

Примітка: ■ – хлорофіл а, ■ – хлорофіл b, ■ – каротиноїди; [С]крит – точка критичної 

концентрації, [С]мс – точка максимальної стимуляції 

 

З огляду на 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. 

Отриманий ефект відображався у вигляді горметичної кривої  та може бути 

інтерпретований як прояв гормезису (рис. 4.3.). 
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Аналіз вмісту окремих груп фотосинтетичних пігментів листків гречки 

звичайної вказує на деградаційні процеси, що відбуваються у 

фотосинтетичному апараті рослин (рис. 4.4.).  

Вміст хлорофілів а і b зменшувався з підвищенням концентрації 

алюмінію у середовищі. Досліджуваний діапазон концентрацій токсиканта 

різноспрямовано впливав на вміст каротиноїдів у листках рослин, що 

розвивалися за умов алюмокислого стресу.  Вміст каротиноїдів залишався на 

контрольному рівні при додаванні 25 і 75 мкМ концентрації алюмінію та 

збільшувався при додаванні алюмінію у 50 мкМ концентрації. Додавання до 

живильного середовища 100 мкМ алюмінію призводило до статистично 

значущого зниження вмісту каротиноїдів. Відповідно реакції 

фотосинтетичного апарату листків гречки звичайної відображалися у вигляді 

порогових кривих з критичними точками, що відповідають дослідженим 

концентраціям алюмінію для вмісту хлорофілів а і b та горметичної кривої – 

для каротиноїдів (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Зміни вмісту фотосинтетичних пігментів в листках Fagopyrum 

esculentum Moench.  за дії різних концентрацій алюмінію 

Примітка: ■ – хлорофіл а, ■ – хлорофіл b, ■ – каротиноїди; [С]крит – точка критичної 

концентрації, [С]мс – точка максимальної стимуляції 
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Отже, в ході експерименту 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 токсиканта – на 10 і 8% відповідно. При цьому вміст 

каротиноїдів зростав на 12,5%. При додаванні більших концентрацій 

алюмінію спостерігали подальше зниження вмісту всіх груп 

фотосинтетичних пігментів. Найбільше зниження вмісту: хлорофілу а – на 

23%, хлорофілу b – на 25% та каротиноїдів – на 10% було виявлено при 

додаванні 100 мкМ концентрації алюмінію до живильного середовища.  

Важливими характеристиками функціонування фотосинтетичного 

апарату за умов стресу є співвідношення вмісту хлорофілів а:b та 

хлорофілів:каротиноїдів (табл. 4.5.).  

Таблиця 4. 5. 

 Загальний вміст пластидних пігментів в листках Fagopyrum tataricum 

Gaertn. за дії різних концентрацій алюмінію (M±m; n=30) 

Концентрація 

алюмінію 

(мкМ) 

Хлорофіл а 

(мг/г 

сух.реч.) 

Хлорофіл b 

(мг/г 

сух.реч.) 

Каротиноїди 

(мг/г 

сух.реч.) 

∑a+b a:b ∑a+b/каротиноїди 

0 8,63±0,46 3,27±0,09 1,87±0,03 11,90 2,63 6,36 

25 9,15±0,43* 3,40±0,12* 2,03±0,04* 12,55 2,69 6,18 

50 10,98±0,57* 4,44±0,16* 2,15±0,10* 15,42 2,47 7,17 

75 8,07±0,39* 3,22±0,12 1,88±0.09 11,29 2,50 6,00 

100 7,46±0,32* 3,10±0,10* 1,83±0,04 10,56 2,40 5,77 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Статистично значуще збільшення вмісту каротиноїдів та співвідношення 

суми хлорофілів і каротиноїдів в листках рослин гречки татарської при 

додаванні алюмінію у концентраціях 25 та 50 мкМ може свідчити про 
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активацію захисних механізмів за умов алюмокислого стресу, оскільки 

однією з функцій каротиноїдів є захист фотосинтетичного апарату за умов 

стресу [124.] Каротиноїди виступають у ролі скавенджерів активних форм 

кисню у хлоропластах [125]. 

Підвищення вмісту каротиноїдів в листках рослин гречки звичайної при 

додаванні алюмінію у 50 мкМ концентрації (табл. 4.6.) може свідчити про 

активацію захисного механізму, спрямованого на забезпечення збереження 

фотосинтетичної активності завдяки фотопротекторним  властивостям даної 

групи фотосинтетичних пігментів [124]. 

Таблиця 4. 6. 

 Загальний вміст пластидних пігментів в листках Fagopyrum esculentum 

Moench. за дії різних концентрацій алюмінію (M±m; n=30) 

Концентрація 

алюмінію 

(мкМ) 

Хлорофіл а 

(мг/г 

сух.реч.) 

Хлорофіл b 

(мг/г 

сух.реч.) 

Каротиноїди 

(мг/г 

сух.реч.) 

∑a+b a:b ∑a+b/каротиноїди 

0 7,39±0,36 2,37±0,06 1,07±0,03 9,76 3,11 9,12 

25 7,15±0,43 2,40±0,09 1,06±0,03 9,55 2,97 9,00 

50 6,65±0,41* 2,18±0,1* 1,20±0,09* 8,83 3,05 7,35 

75 5,76±0,32* 1,99±0,13* 1,04±0,05 7,75 2,89 7,45 

100 5,69±0,34* 1,77±0,10* 0,83±0,04* 7,46 3,21 8,98 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Хлорофіл а – компонент корових комплексів та периферичної антени 

фотосистеми І (ФС І) та фотосистеми ІІ (ФС ІІ), тоді як хлорофіл b – лише 

компонент периферичної антени двох фотосистем, він входить до кладу 

світлозбиральних білково-пігментних комплексів (СЗК І та СЗК ІІ). 

Співвідношення хлорофілів а:b зазвичай варіює в діапазоні 2,2 – 4,0  і 

використовується як маркер фізіологічного стану рослинного організму. 
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Зміни у співвідношенні хлорофілів а:b можуть свідчити про порушення 

стехіометрії між комплексами реакційних центрів фотосистем і СЗК [126], а 

певне співвідношення хлорофілу а і b є характеристикою нормального 

функціонування фотосинтетичного апарату. Пігментний апарат СЗК ІІ 

складається з трьох молекул ксантофілу, двох молекул лютеїну, однієї 

молекули неоксантину, 7-8 молекул хлорофілу а та 5-6 молекул хлорофілу b 

зі співвідношенням хлорофілів a:b 1,4 [127]. Співвідношення хлорофілів a:b 

характерне для СЗК І було вирахувано Кроц зі співавторами [128] і становить 

3,8 для Zea mays та 3,3 для Arabidopsis thaliana.  

При зниженні цього показника спостерігається найменший вміст 

хлорофілу в гранах хлоропластів. При підвищенні співвідношення 

спостерігається зменшення ступеню агрегації тилакоїдів у мембранах 

хлоропластів [129] Тим не менш літературні дані про структурні і 

функціональні наслідки зміни цього показника залишаються суперечливими 

[127]. 

Результати серії дослідів на рослинах гречки татарської з різними 

концентраціями алюмінію вказують на зниження співвідношення хлорофілів 

а:b на фоні зростання вмісту обох груп пігментів (табл. 4.5), що може 

свідчити про підвищення частини хлорофілів у білкових СЗК та стабілізацію 

пігмент-білкових комплексів тилакоїдів і мембранної структури хлоропластів 

[130] Розрахунки співвідношення хлорофілів а:b в листках рослин гречки 

звичайної свідчать про подібний ефект – зниження показника при додаванні 

50 мкМ та 75 мкМ алюмінію за рахунок менш значної деградації  хлорофілу 

b (табл. 4.6). 

Деякі автори вказують на те, що зниження цього показника може 

свідчити про збільшення адаптивного потенціалу рослин за умов стресу та 

характеризувати стійкість рослин [131, 132] Наприклад, при підвищенні 

температури повітря та ґрунту, за дії надлишкової сонячної радіації у рослин 



58 

 

збільшується вміст хлорофілу b, такий ефект знижує ймовірність перегріву. 

Відбувається зсув максимуму поглинання у короткохвильовий діапазон, де 

кванти світла при збільшеній енергії мають менший тепловий ефект [126]. 

Крім цього результати отримані Клейма зі співавторами [133] в дослідженнях 

з відтвореним СЗК ІІ дозволяють припустити про можливість заміни молекул 

хлорофілу а в складі СЗК ІІ на молекули хлорофілу b без деструктивних 

порушень комплексу. 

На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що 

встановлена дозозалежна та видова специфіка реакцій двох видів 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 за дії 50 мкМ 

концентрації йонів алюмінію інтерпретовані як явище гормезису у дикого 

виду Fagopyrum tataricum Gaertn. Обробка рослин гречки татарської 50 мкМ 

концентрацією фітотоксичного алюмінію викликає стимулюючі ефекти на 

морфологічному та фізіолого-біохімічному рівнях. Високі індекси 

толерантності підземної і надземної частин рослин за дії алюмінію та 

підвищення вмісту фотосинтетичних пігментів при додаванні до живильного 

середовища 50 мкМ концентрації алюмінію можуть бути проявом 

адаптивного потенціалу рослин за умов алюмокислого стресу і вказувати на 

високий рівень алюморезистентності даного виду рослин. 

 З огляду на різноспрямовану дію йонів алюмінію у концентрації 50 мкМ 

на морфо-фізіологічні 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. 
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РОЗДІЛ 5.  

 

АКУМУЛЯЦІЯ ТА РОЗПОДІЛ АЛЮМІНІЮ В ОРГАНАХ РОСЛИН 

Fagopyrum tataricum Gaertn. ТА Fagopyrum esculentum Moench. 

 

Солюбілізація алюмінію у ризосферному просторі призводить до 

збільшення його концентрації у тканинах коренів. За даними літератури 

концентрація алюмінію в коренях може бути у 2-250 разів вища, ніж у 

листках. Однак вважається, що збільшення концентрації фітотоксиканта в 

коренях не може виступати в якості показника токсичності ґрунту оскільки 

можлива присутність алюмінію в осаджених нетоксичних комплексах у 

формі фосфатних чи гідроксильних компонентів [134].   

Для більшості сільськогосподарських культур характерним є поступове 

збільшення концентрації алюмінію у надземній частині рослин лише при 

досяганні критичної концентрації у тканинах кореня. Експериментально 

доведено, що алюміній в тканинах листків рослин Oryza sativa  був 

виявлений у слідових кількостях при концентрації 111 мкМ у тканинах 

коренів. При досяганні концентрації 555 мкМ алюмінію у коренях, в листках 

ідентифіковано значну кількість алюмінію [135]. 

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 – на 116%. 

Аналогічний ефект виявися характерним для гречки звичайної: в тканинах 

коренів вміст алюмінію збільшувався на 55%, в тканинах листків – вдвічі 

(рис. 5.1.). 
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Рис. 5.1. Вміст та кількісний розподіл алюмінію у вегетативній масі рослин 

Fagopyrum tataricum Gaertn. та Fagopyrum esculentum Moench. при додаванні 

до живильного середовища 50 мкМ алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Для обох видів була зафіксована тенденція статистично значущого 

збільшення вмісту алюмінію у кореневій системі, крім цього відмічена 

акумуляція йонів металу у надземній масі. Що надає змогу стверджувати про 

наявність механізмів внутрішньої детоксикації йонів алюмінію та 

надходження і депонування Al
3+

 у тканинах листків. 

Деякі види рослин – Camellia sinensis, Hydrangea macrophyla, 

представники роду Pinus накопичують значну кількість алюмінію у 

надземній частині. Міясака та ін. розділяють рослини на дві групи по 

відношенню до рухомого алюмінію в ґрунті. Перша група рослин – 
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«aluminium excluders»  – рослини, що намагаються уникнути контакту з 

йонами металу, вони є чутливими до фітотоксичного впливу алюмінію. 

Друга – «aluminium accumulators» – рослини, що накопичують алюміній у 

вегетативній масі у формі нетоксичних алюмокомплексів. Такі рослини 

поєднують механізми зовнішньої і внутрішньої детоксикації йонів алюмінію 

і мають високий рівень алюморезистентності [135]. В свою чергу, 

характеризуючи ці групи рослин, вітчизняні автори Зонн і Травлєєв 

використовують терміни «алюмофобні» та «алюмофільні» рослини [136]. 

Досліджувані рослини роду Fagopyrum Mill. в наших модельних 

дослідах не проявляли різких ознак фітотоксичності рухомого алюмінію при 

значних його концентраціях у живильному розчині (див. розділ 4). Отримані 

нами дані вказують на надходження алюмінію з ксилемним потоком до 

надземної частини рослин та накопичення металу у надземній фітомасі 17-

добових проростків. Тобто, або за 10 діб експонування рослин в умовах 

алюмокислого стресу в кореневій системі швидко накопичується така 

кількість алюмінію, яка запускає один з наступних механізмів детоксикації 

йонів алюмінію – депонування алюмокомплексів у вакуолях клітин листків. 

Або видам, що акумулюють алюміній у значних кількостях не потрібно 

досягати критичної концентрації металу в підземній частині для накопичення 

його у надземній фітомасі. Такі результати підтверджують експериментальні 

дані отримані Шен і Ма в польових умовах. За їхніми результатами рослини 

гречки звичайної накопичують до 15 г алюмінію на кг вегетативної надземної 

фітомаси у фенологічну фазу достигання насіння [137]. 

В польових дослідженнях механізмів фітоекстракції мінеральних 

елементів з ґрунту для характеристики фіторемедіаційного потенціалу 

рослин використовують показник фактору транслокації (ФТ). Який виражає 

ступінь накопичення йонів  досліджуваного елементу в надземній фітомасі 

[138].   
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Розрахунок ФТ в модельних лабораторних дослідах для обох видів 

показав (рис. 5.2.), що додавання до живильного середовища 50 мкМ 

алюмінію збільшує цей показник з наближенням до значення 0,5 для обох 

досліджуваних видів за короткий термін експозиції рослин та на ранніх 

стадіях розвитку – поява справжніх листків. 

 

Рис. 5.2. Фактор транслокації йонів алюмінію у вегетативній масі рослин 

Fagopyrum tataricum Gaertn. та Fagopyrum esculentum Moench. при додаванні 

до живильного середовища 50 мкМ алюмінію 

 

В довготривалих дослідженнях рослинного йонного гомеостазу та 

впливу хронічного стресу, спричиненого впливом едафічних стресорів, 

розрахунок значення ФТ ≥ 1 використовується для визначення рослин 

акумуляторів досліджуваного елементу [139]. Наші дослідження показали 

зростання значення ФТ вже на 10 добу експозиції рослин на живильному 

середовищі з додаванням 50 мкМ алюмінію. Що може бути підтвердженням 

попередніх експериментальних даних, на основі яких рослини роду 

Fagopyrum Mill. можна вважати алюморезистентними та рослинами-

акумуляторами алюмінію [137]. 
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РОЗДІЛ 6.  

 

ВНУТРІШНІ МЕХАНІЗМИ АЛЮМОРЕЗИСТЕНТНОСТІ РОСЛИН 

Fagopyrum tataricum Gaertn. ТА Fagopyrum esculentum Moench. 

 

6.1. Ацидофікуюча активність коренів Fagopyrum tataricum Gaertn. 

та Fagopyrum esculentum Moench. на етапі проростання в умовах 

алюмокислого стресу  

 

Одним із показників нормального функціонування клітини 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 ферментативним комплексом – Н
+
-АТФазою [140]. Існують 

дані про міцні кореляційні зв’язки між активністю Н
+
-АТФазної помпи 

плазматичної мембрани і швидкістю росту коренів [141]. Функціональний 

стан Н
+
-АТФазної помпи на рівні кореневої системи можна оцінювати за 

здатністю коренів продукувати протони в обмін на катіони, що надходять з 

поживного навколокореневого середовища. На основі цього явища 

(підкислення середовища) розроблені методики визначення ацидофікуючої 

активності коренів. При цьому, механізми впливу алюмінію на роботу 

плазматичної Н
+
-АТФази клітин коренів на ранніх стадіях онтогенезу 

рослини та механізми захисту від фітотоксичної дії металу є нез’ясованими. 

Деякими авторами встановлена компенсаторна дія йонів калію за дії 

токсичних концентрацій алюмінію [142], але існують і зовсім протилежні 

дані [91]. 
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Вплив йонів алюмінію, як і інших важких металів, на ацидофікуючу 

активність кореневої системи може відбуватися за рахунок модифікації 

трансмембранних молекулярних комплексів Н
+
-АТФаз, що знаходяться на 

плазматичних мембранах клітин коренів. Імовірний механізм дії важких 

металів на Н
+
-АТФазну активність пов’язують з прямою модифікацією 

молекул комплексу (адсорбція на сульфгідрильних групах) або з заміщенням 

йону магнію в комплексі Mg-АТФаза [142]. 

Реакцію двох видів гречки на присутність у навколокореневому 

середовищі йонів алюмінію вивчали за ступенем зміни рівня pH середовища. 

Слід зазначити, що зміна рівня рН є опосередкованим показником 

поглинання, бо є відображенням багатьох фізіологічних процесів на 

клітинному та тканинному рівнях (активність процесів дихання, виділення у 

розчин органічних кислот). Незважаючи на це саме АА коренів (виділення 

протонів у навколокореневий розчин) є відображенням змін поглинання, а всі 

супутні впливи є односпрямованими [91].  

В ході дослідження показників АА коренів двох видів гречки було 

встановлено, що гречка звичайна характеризується вищою ацидофікуючою 

активністю, середня зміна рН розчину – 1,2. Для гречки татарської цей 

показник – 0,9 з іншим діапазоном величин зміни рН середовища (рис. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1. Ацидофікуюча активність коренів інтактних рослин двох видів 

гречки: а – Fagopyrum tataricum Gaertn., б – Fagopyrum esculentum Moench. 
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Відомо, що негативно заряджена поверхня плазматичної мембрани – 

перша потенційна мішень для йонів Al
3+

 [143]. Алюміній безпосередньо 

взаємодіє зі структурами плазматичної мембрани – мембранними каналами, 

блокуючи надходження йонів Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
, NH4

+
 [144] та інгібує роботу Н

+
-

АТФазної помпи, порушуючи протон-транспортну активність клітин кореня 

[145]. Індуковане алюмінієм порушення протонного транспорту може значно 

змінити йонний статус та гомеостаз клітин кореня [144].  

Найбільш вразливою частиною кореня за дії алюмінію є його верхівка – 

апекс. Це сайт первинної індукції усіх фітотоксичних ефектів металу в 

рослинному організмі [146]. Крім того існують дані про деполяризацію 

плазматичних мембран клітин апікальної частини коренів, найбільш міцне 

зв’язування йонів Al
3+

 з елементами плазматичної мембрани клітин, що 

розташовані в 5-ти міліметровій зоні від верхівки кореня  та вплив йонів 

алюмінію на протон-транспортну функцію цих клітин [147]. Тому для 

отримання достовірних даних про функціонування Н
+
-АТФази 

розраховували  питому ацидофікуючу активність коренів проростаючого 

насіння – вираховували показник, що відображaє активність одиниці 

довжини корінця без урахування різниці поглинальної діяльності різних 

частин кореневої системи та видову інтенсивність росту корінців. 

Аналізуючи отримані дані, можна зазначити, що існує видова 

специфічність реакцій рослин на додавання алюмінію у середовище (табл. 6. 

1).  
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Таблиця 6.1.  

Вплив алюмінію на ацидофікуючу активність та ріст коренів  

Fagopyrum tataricum Gaertn. та Fagopyrum esculentum Moench.  (M ± m) 

 

Досліджувані 

показники  

Досліджувані види 

Fagopyrum tataricum Gaertn. Fagopyrum esculentum Moench. 

контроль 50 мкМ 

алюміній 

контроль 50 мкМ 

алюміній 

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% 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Наприклад, при додаванні металу питома ацидофікуюча активність коренів 

гречки звичайної знизилася на 19,5%, гречки татарської – на 55,5%, що 

свідчить про інгібуючий вплив алюмінію на протонну помпу коренів обох 

видів. Проте, внесення алюмінію у розчин майже не вплинуло на довжину 

коренів як гречки звичайної, так гречки татарської – довжина зменшилася на 

17% в обох видів. Такий ефект може свідчити про комплексну дію багатьох 

адаптивних механізмів, що задіяні у підтриманні нормального 

функціонування кореневої системи рослин за дії алюмінію – депонування 

алюмінію у клітинній стінці та виділення сполук-хелаторів  алюмінію у 

навколокореневий розчин. Для гречки специфічним хелатором є щавлева 

кислота (див. розділ 3), при виділенні якої у ризосферний простір, 

утворюються стійкі комплекси щавлева кислота-алюміній. Утворення таких 

комплексів лежить в основі зовнішнього механізму алюморезистентность 

[21]. Індекси толерантності, розраховані для обох видів, вказують на високий 

рівень толерантності до фітотоксичних ефектів алюмінію. 
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6.2. Структурно-функціональні перебудови рослин Fagopyrum 

tataricum Gaertn. та Fagopyrum esculentum Moench. за умов алюмокислого 

стресу 

 

Першими наочними та швидкими проявами алюмінієвої фітотоксичності 

є зміна морфопараметрів – затримка розвитку кореневої системи, зниження 

загальної фітомаси, а також зменшення водонасиченості рослинних тканин 

як підземної, так і надземної частин [148]. Така зміна морфометричних 

показників – зовнішній прояв інтегрального впливу навколишнього 

середовища на рослину [149], що наочно можна оцінити завдяки порівнянню 

загального вигляду досліджуваних рослин (рис. 6.2.). 

  

Рис. 6.2. Загальний вигляд 17-добових рослин Fagopyrum tataricum Gaertn.:  

А – контроль, Б – 50 мкМ алюміній; та Fagopyrum esculentum Moench.: В – 

контроль, Г – 50 мкМ алюміній 
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Визначення набору необхідних морфометричних показників є найбільш 

відповідальним і критичним етапом у будь-якому фізіологічному 

дослідженн.і Цей набір має відповідати життєвій формі та віковим 

характеристикам рослин, охоплювіти найважливіші ознаки , які визначають 

структурний та функціональний статус [150], особливо за умов адаптації до 

дії стресових чинників [151]. За структурно-морфометричного підходу в 

ботаніці, фізіології та екології рослин будь-яка ознака в її кількісному 

вираженні виступає як параметр (показник), а стан рослини або її окремої 

частини можна інтерпретувати за набором таких параметрів [150]. За 

розміром як базисним поняттям морфометрії можна оцінити тривалість 

життя, роль виду в харчових ланцюгах, у біоценозі, системний вплив 

навколишнього середовища, адаптивний потенціал рослини [152]. 

Аналіз отриманих морфометричних параметрів та відповідних індексів 

толерантності, наведений в четвертому розділі, дає можливість оцінити та 

порівняти вплив фітотоксиканту алюмінію на рослини гречки татарської та 

гречки звичайної. У ході досліджень було виявлено, що додавання 50 мкМ 

алюмінію до живильного середовища різноспрямовано вплинуло на лінійні 

розміри підземної та надземної частин рослин двох видів (табл. 6.2.).  
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Таблиця 6.2.  

Морфологічні показники рослин Fagopyrum tataricum Gaertn. та Fagopyrum 

esculentum Moench. в умрвах алюмокислого стресу (M±m), n=30 

 

Досліджувані 

показники  

Досліджувані види 

Fagopyrum tataricum Gaertn. Fagopyrum esculentum Moench. 

контроль 50 мкМ 

алюміній 

контроль 50 мкМ 

алюміній 

довжина коренів (см) 8,20±0,10 8,27±0,10 12,93±0,16 10,24±0,42* 

довжина пагонів (см) 6,89±0,07 7,37±0,08* 10,21±0,33 8,43±0,27* 

маса сирої речовини 

коренів (мг) 

58,31±1,82 56,35±1,89 86,30±4,2 84,0±4,6 

маса сирої речовини 

пагонів (мг) 

81,20±2,52 79,15±2,12 103,20±6,3 99,0±6,2 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Обробка рослин гречки татарської алюмінієм в концентрації 50 мкМ не 

позначилася на довжині підземної частини і призвела до стимуляції росту 

надземної. Обробка рослин гречки звичайної вище зазначеною 

концентрацією зумовила інгібування росту коренів і пагонів. При цьому змін 

у накопиченні маси сирої речовини ні для гречки татарської, ні для гречки 

звичайної не відмічено. 

Відсутність достовірних змін маси надземної та підземної частин із 

зменшенням їхніх лінійних розмірів може вказувати на активацію 

компенсаторних адаптивних механізмів за умов алюмінієвої токсичності, 

тому наступним етапом досліджень було з’ясування впливу металу на водний 

статус рослин. 

Здатність підтримувати рослинами достатній рівень водонасиченості 

тканин – одна з основних умов виживання, оскільки більшість рослин не 

можуть підтримувати нормальну життєдіяльність за умов дегідратації [154].  
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Наші дослідження вказують на незначне зниження рівня відносної 

тургоресцентності тканин як кореня, так і пагона, яке виявилось характерним 

для обох видів рослин (рис. 6.3.). 

 

Рис. 6.3. Відносна тургесцентність проростків Fagopyrum tataricum Gaertn. та 

Fagopyrum esculentum Moench. за умов алюмокислого стресу 

 

Однією з причин підтримання водного балансу на рівні контролю 

рослинами, вирощеними за умов алюмотоксичності, може бути адаптивний 

механізм зниження гідравлічної провідності коренів за дії йонів металу [154]. 

За нормальних умов вода надходить до судин ксилеми кореня апопластним 

шляхом за рахунок сил гідравлічної провідності коренів.  

Із 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 [123]. До контролювання цих процесів залучені 

комплексні регуляторні механізми передачі сигналу. Дж. Комсток 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) [155]. 
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Серед значної кількості адаптивних реакцій рослин виняткове значення 

мають фізіологічні 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 [156]. 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. 

В ході світлооптичного дослідження адіаксіального та абаксіального 

епідермісів справжніх листків гречки татарської нами не виявлено 

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. 6.4.).  

 

 

Рис. 6.4. Зміни у співвідношенні відкритих та закритих продихів на 

адаксіальному й абаксіальному епідермісі справжніх листків Fagopyrum 

tataricum Gaertn. за дії алюмінію:  а – адаксіальний епідерміс; б – 

абаксіальний епідерміс; к – контроль; Al – 50 мкМ алюмінію 
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В той же час для адаксіального й абаксіального епідермісу гречки 

звичайної характерним виявилося зниження кількості продихів на одиницю 

площі під дією алюмінію (рис. 6.5.). 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%.  

 

 

Рис. 6.5. Зміни у співвідношенні відкритих та закритих продихів на 

адаксіальному й абаксіальному епідермісі справжніх листків Fagopyrum 

esculentum Moench. за дії алюмінію: а – адаксіальний епідерміс; б – 

абаксіальний епідерміс; к – контроль; Al – 50 мкМ алюмінію 

 

Зміни у співвідношенні відкритих і закритих продихів також були 

виявлені у гречки звичайної.  На адаксіальній поверхні справжніх листків 

необроблених рослин спостерігали 78% відкритих продихів від їхньої 

загальної кількості на 1 мм
2
. У рослин, вирощених на живильному 

середовищі з додаванням алюмінію, цей показник сягав 34% від загальної 

кількості продихів. Світлооптичне дослідження абаксіальної поверхні 

підтвердило тенденцію до закриття продихів за дії алюмінію: 86%  відкритих 

продихів на живильному середовищі Кнопа, 42% – з додаванням алюмінію.  

Такий ефект алюмінію щодо формування продихового апарату рослин 

гречки звичайної може спричинюватися впливом токсиканта на поділ 
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протодермальних клітин-попередників, з яких утворюються клітини-замикачі 

майбутнього продиху [157]. Схожі ефекти важких металів виявлені й на 

інших культурах [158, 159]. 

Важливу роль у регуляції водного статусу рослини відіграє апертура 

продихів, яка регулюється тургор-індукованими змінами розмірів клітин-

замикачів [160]. 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. 6.6.). 

 

  

Рис. 6.6. Стан продихів на абаксіальній епідермі справжніх листків 

Fagopyrum tataricum Gaertn. за дії алюмінію: А – контроль, Б – 50 мкМ 

алюміній 

 

Також у дослідних зразках не відмічено жодних 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. 6.3.).   
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Таблиця 6.3. 

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 

 

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. 6.7.).  
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Рис. 6.7. 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; пр – продих, е – епідермальна клітина 

 

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 безпосередньо пов’язане з рівнем 

відкритості продихової щілини і шириною клітин замикачів, такий ефект 
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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. 6.4.). 

 Таблиця 6.4. 

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 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Існують різні дані про вплив екологічних факторів на продиховий апарат 

рослин за умов водного дефіциту. За законом Заленського, водний дефіцит 

призводить до появи ознак ксероморфності – зменшення розмірів клітин та 

органів і збільшення кількості продихів на одиницю поверхні. При цьому 

розміри продихів практично не змінюються, що, очевидно, засвідчує 

фенотипічну стійкість цієї ознаки [161]. Однак існують суперечливі дані, що 

вказують на зміни розмірів клітин-замикачів, а саме, на зменшення їхньої 

довжини [123] При цьому Б. Ломакс зазначає, що зміни концентрації СО2, 

фотосинтетично активної радіації, вплив УФ-випромінювання та 

фітопатогенів збільшували довжину клітин-замикачів у модельних 

дослідженнях на Arabidopsis thaliana L. [151]. Подовження продихів також 
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зафіксовано у Xanthosoma sagittifolium L. Schott, Manihot esculenta L. та 

Dioscorea esculenta L. за умов затінення [162]. 

На підставі проведених досліджень можна стверджувати, про наявність 

різних адаптивних реакцій, що проявляються як різні адаптивні стратегії у 

двох досліджуваних видів на рівні структурно-функціональних перебудов в 

умовах алюмокислого стресу.  

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. За дії токсиканта відбуваються екологічно 

зумовлені перебудови анатомічних структур епідерми на обох поверхнях 

листків, що є проявом морфо-фізіологічної адаптації, яка підтримує сталий 

стан гідратури рослинних клітин кореня і пагона та є необхідною для 

забезпечення життєздатності за умов алюмінієвої токсичності. Не виявлені 

нами достовірні зміни в накопиченні фітомаси надземною і підземною 

частинами рослин із зменшенням їхніх лінійних розмірів можуть вказувати 

на компенсацію на рівні водного статусу. 

 Адаптивна реакція рослин може ґрунтуватися на швидких змінах 

гідравлічної провідності відповідно до транспіраційних потреб. Такий 

механізм може забезпечувати підтримання водонасиченості листків за дії 

токсиканта, що порушує баланс між поглинанням води та її втратами. 
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6.3. Маркери оксидативного стресу та активність антиоксидантних 

ензимів в різних органах Fagopyrum tataricum Gaertn. та Fagopyrum 

esculentum Moench. за дії йонів алюмінію 

 

Захисні адаптивні механізми рослин за дії стресорів біотичної та 

абіотичної природи характеризуються неабиякою пластичністю і 

різноманітністю, але невід’ємними елементами запуску таких механізмів є: 

активізація стресового сигналінгу – трансдукція адаптивних функціонально 

важливих сигналів, крос-токінг між різними складними багаторівневими 

сигнальними системами та індукція стрес-протекторних ефектів на рівні 

первинного і вторинного метаболізму [163]. 

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 [164]. 

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 [165]. 

Інтенсивність генерації O2•
- – показник, який свідчить про появу АФК, 

оскільки цей вільний радикал є першим у ланцюзі одноелектронного 

відновлення кисню. Аналіз отриманих даних вказує на інтенсифікацію 

генерації O2•
- в тканинах коренів гречки татарської за дії 50 мкМ алюмінію 

порівняно з контрольним рівнем протягом всього терміну експозиції. 

Підсилення інтенсивності генерації O2•
- спостерігали в межах 34-42% від 

базового рівня (рис. 6.8.а). В тканинах листків гречки татарської було 
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відмічено статистично значуще збільшення інтенсивності генерації O2
⋅- при 

додаванні до живильного середовища 50 мкМ алюмінію з 2 по 10 добу 

експозиції. Найбільш інтенсивна генерація супероксидного аніон радикалу в 

надземній частині досліджуваних рослин спостерігалася на 8 та 10 добу і 

становила 200% від конститутивного рівня (рис. 6.8.б). 
 

 

Р 

Р 
Рис. 6.8. Інтенсивність генерації супероксидного аніон радикалу в  тканинах 

коренів (а) і листків (б) Fagopyrum tataricum Gaertn. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

В тканинах коренів рослин гречки звичайної, що розвивалися за умов 

алюмокислого стресу зафіксовано статистично значуще підвищення рівня 

інтенсивності генерації O2•
- з 1 по 8 добу експозиції. Виявлений діапазон 

збільшення досліджуваного параметра був на 30-60% більший за 

контрольний рівень. На 10 добу експозиції рослин на живильному 

середовищі з додаванням 50 мкМ алюмінію відзначено наближення 

інтенсивності генерації O2•
- до базового рівня (рис. 6.9.а). В тканинах листків 

даного виду рослин виявлено поступове підвищення рівня інтенсивності 

генерації з 4 по 10 добу експозиції (рис. 6.9.б).  
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Рис. 6.9. Інтенсивність генерації супероксидного аніон радикалу в  тканинах 

коренів (а) і листків (б) Fagopyrum esculentum Moench. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Порівняння отриманих даних щодо інтенсивності генерації O2•
-  вказує 

на схожість тенденцій інтенсифікації появи досліджуваного вільного 

радикалу в тканинах коренів і листків обох видів гречки. Але через те, що 

один показник не є достатньо інформативним та не дозволяє стверджувати 

про розвиток стресового стану у рослин за даних умов, для підтвердження 

фітотоксичного впливу йонів алюмінію були проведені дослідження вмісту 

ТБК-активних продуктів за умов алюмінієвої токсичності. 

Експериментально доведено, що токсичні дози алюмінію не змінюють 

пропорціональні співвідношення ацильних ліпідів. Крім цього 

співвідношення між загальним вмістом галактоліпідів чи фосфоліпідів і 

загальним вмістом ацилгліцеролів залишається на сталому рівні [166]. Також 

існують відомості про посилення процесів пероксидації ліпідів лише після 

тривалого впливу алюмінію. Тому активізація ПОЛ не слугує пусковим 

механізмом алюмінієвої фітотоксичності.  

Аналізуючи отримані експериментальні дані можна стверджувати, що в 

тканинах коренів рослин гречки татарської вміст ТБК-активних продуктів 

статистично достовірно збільшувався лише на 6 і 8 добу експозиції в 
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присутності алюмінію. На 6 добу рівень досліджуваного показника виявився 

на 17% вище контрольного рівня, на 8 – на 20%. На 10 добу вміст продуктів 

пероксидації ліпідів наближався до конститутивного рівня (рис. 6.10.а). При 

цьому в тканинах листків рослин гречки татарської, що розвивалися за умов 

алюмокислого стресу взагалі не зафіксовано статистично значущого 

підвищення вмісту ТБК-активних продуктів протягом усього періоду 

експозиції (рис. 6.10.б). 

 

Рис. 6.10. Вміст ТБК-активних продуктів в  тканинах коренів (а) і листків (б) 

Fagopyrum tataricum Gaertn. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Подібну тенденцію було зафіксовано в підземній і надземній частинах 

гречки звичайної. Підвищений вміст ТБК-активних продуктів в тканинах 

коренів при додаванні 50 мкМ алюмінію виявлено на 2, 4 та 6 добу експозиції 

з відповідними значеннями: на 27%, 23%, 21% вище конститутивного рівня. 

На 10 добу так як і в тканинах коренів гречки татарської вміст ТБК-активних 

продуктів за дії 50 мкМ алюмінію не відрізнявся від контролю (рис. 6.11.а). В 

тканинах листків гречки звичайної при додаванні до живильного середовища 

алюмінію у концентрації 50 мкМ рівень ТБК-активних продуктів залишався 

на рівні контролю протягом всього періоду експозиції рослин (рис. 6.11.б).  
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Рис. 6.11. Вміст ТБК-активних продуктів в  тканинах коренів (а) і листків (б) 

Fagopyrum esculentum Moench. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Отже отримані нами експериментальні дані підтверджують раніше 

отримані результати і вказують на розвиток ПОЛ в тканинах коренів лише 

після тривалого впливу алюмінію. При цьому нами відзначено повернення 

вмісту ТБК-аткивних продуктів до конститутивного рівня в тканинах коренів 

в обох досліджуваних видах на пізніх етапах експозиції. В тканинах листків 

було виявлено, що базовий, контрольний рівень ТБК-активних продуктів 

нижчий у 2 рази порівняно з відповідним показником в тканинах коренів. 

Додавання 50 мкМ алюмінію до живильного середовища не призводило до 

статистично значущого підвищення вмісту ТБК-активних продуктів відносно 

контролю, тому можна стверджувати, що процес ПОЛ в надземній частині не 

розвивався протягом всього періоду експозиції рослин за умов алюмокислого 

стресу.  

Інтенсифікація генерації супероксидного аніон радикалу та відсутність 

продуктів вільнорадикального пошкодження ліпідних компонентів 

рослинних клітин може бути пов’язана зі зміною активностей основних 

антиоксидантних ензимів – супероксиддисмутази, каталази та пулу 

неспецифічних розчинних пероксидаз [167].  
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Ензиматична ланка антиоксидантного захисту направлена на 

запобігання утворення найбільш реакційно здатного гідроксильного 

радикалу (ОН
·
). Супероксид дисмутаза (СОД; КФ 1.15.1.11) є першим 

ензимом на шляху елімінації  ланцюгової реакції утворення АФК. Тому 

вважається, що СОД опосередковано знижує ймовірність утворення ОН
·
 

який не може бути знешкоджений жодним скавенджером білкової природи 

[168]. 

 Додавання 50 мкМ алюмінію до живильного середовища призводило до 

статистично значущого підвищення активності СОД і в тканинах коренів, і в 

тканинах листків протягом всього періоду експозиції рослин гречки 

татарської за умов алюмокислого стресу. У тканинах коренів активність СОД 

в середньому зростала на 25-30%, тоді як у тканинах листків зафіксовано 

поступове збільшення активності ензиму. Від 32% на 1 добу до 2 разів на 10 

добу (рис. 6.12.). 

 

Рис. 6.12. Активність супероксид дисмутази в тканинах коренів (а) та листків 

(б) рослин Fagopyrum tataricum Gaertn. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

У тканинах коренів рослин гречки звичайної, що розвивалися в умовах 

алюмокислого стресу виявлена підвищена відносно контролю активність 
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СОД з 1 по 6 добу експозиції. З 1 по 4 добу при додаванні 50 мкМ алюмінію 

у живильний розчин активність СОД підвищувалась в межах 32% відносно 

конститутивного рівня. На 6 добу активність ензиму була вищою за 

контрольний рівень на 20%. На 8 і 10 добу експозиції у варіанті з додаваннм 

алюмінію не виявлено статистично значущих відносно контролю змін 

активності СОД (рис. 6.13.а). 

 

Рис. 6.13. Активність супероксид дисмутази в тканинах коренів (а) та листків 

(б) рослин Fagopyrum esculentum Moench. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

В тканинах листків рослин гречки звичайної, що розвивалися за умов 

алюмокислого стресу підвищення активності СОД зафіксовано починаючи з 

6 доби – на 43% вища конститутивного рівня. На 8 добу експозиції – на 78% 

та на 10 добу – на 88% (рис.6.13.б). 

Такі дані вказують на існування залежності активності СОД від часу 

контакту частини рослин з йонами металу. Якщо для гречки татарської за 

умов алюмокислого стресу характерним виявилось підвищення активності 

СОД і в надземній, і в підземній частинах протягом усього періоду 

експозиції, то для гречки звичайної цей показник зростав спочатку в 
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тканинах коренів і лише починаючи з 6 доби в тканинах листків з наступним 

поступовим підвищенням. 

Кінцевим продуктом дисмутування супероксидного аніон радикалу є 

пероксид водню (Н2О2). Ця активна форму кисню не є вільним радикалом, 

але має сильні окиснювальні властивості та виступає в ролі сигнальної 

молекули. Знешкодженням надлишку ендогенного Н2О2  відбувається за 

участі каталази (КФ 1.11.1.6) і різноманітних форм пероксидаз з утворенням 

молекулярного кисню та води [169]. 

Додавання до живильного середовища алюмінію у концентрації 50 мкМ 

призводило до незначного підвищення рівня активності каталази відносно 

контрольного рівня в тканинах коренів рослин гречки татарської на 1, 4, 6, 8, 

та 10 добу експерименту. Активність досліджуваного ензиму збільшувалась в 

діапазоні 10-20%. На 2 добу експозиції в тканинах коренів рослин, що 

розвивались за умов алюмокислого стресу не зафіксовано статистично 

значущого підвищення активності каталази (рис. 6.14.а). 

 

Рис. 6.14. Активність каталази в тканинах коренів (а) та листків (б) рослин 

Fagopyrum tataricum Gaertn. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Для тканин листків рослин, що зростали на розчині з додаванням 

алюмінію характерною виявилась тенденція поступового підвищення 
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активності каталази починаючи з 4 доби. На 1 та 2 добу експозиції в 

присутності металу статистично значущої різниці між контрольними і 

дослідними варіантами зафіксовано не було. Пік активності досліджуваного 

ензиму припадав на 10 добу експерименту – зафіксовано збільшення 

активності на 79% порівняно з контролем (рис. 6.14.б). 

Активність каталази в тканинах коренів рослин гречки звичайної, що 

розвивались за умов алюмокислого стресу на 1 і 2 добу експозиції була 

нижчою за контрольний рівень на 27% та 8% відповідно. На 4 добу 

експерименту рівень активності каталази зрівнявся з контрольним рівнем. В 

наступні часові точки відбору матеріалу для визначення активності каталази 

відзначено зростання активності з максимальним значенням на 10 добу – 

125% відносно конститутивного рівня (рис. 6.15.а). 

 

Рис. 6.15. Активність каталази в тканинах коренів (а) та листків (б) рослин 

Fagopyrum esculentum Moench. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Додавання до живильного середовища 50 мкМ алюмінію призводило до 

поступового статистично значущого підвищення активності каталази в 

тканинах листків гречки звичайної починаючи з 2 доби експозиції. 

Максимальні значення активності каталази в тканинах листків зафіксовані на 
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пізніх етапах експозиції: на 6 добу на 35%, на 8 добу на 64% та на 10 добу на 

40% відносно базового рівня (рис. 6.15.б). 

Інша ензиматична система, що бере участь в елімінації утворення АФК і 

використовує Н2О2 як акцептор електронів включає неспецифічні розчинні 

пероксидази – гемовмісні глікопротеїни. [170]. Рівень активності пулу 

розчинних пероксидаз може свідчити про розвиток оксидативного стресу та 

функціональний рівень антиоксидантної системи в тканинах рослин за 

екстремальних умов [171]. 

Отримані нами результати вказують, що за дії йонів алюмінію 

статистично значуще підвищення активності пероксидаз в тканинах коренів 

рослин гречки татарської зафіксоване з 1 по 4 добу експозиції. На 1 добу 

експерименту активність пероксидаз зростала на 13% відносно контрольного 

рівня, на 2 добу – на 22%, на 4 добу експозиції – на 37% (рис. 6.16.а).   

 

 

Рис. 6.16. Активність пулу неспецифічних пероксидаз в тканинах коренів (а) 

та листків (б) рослин Fagopyrum tataricum Gaertn. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

В тканинах листків рослин гречки татарської, що розвивались за умов 

алюмокислого стресу активність пероксидаз була незначно вищою за базовий 

рівень з 2 по 10 добу експозиції. Максимальні значення активності 
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пероксидаз зафіксовані на пізніх етапах експерименту. На 6 добу активність 

пероксидаз за дії алюмінію зростала на 13%, на 8 добу – на 21% та на 10 добу 

експозиції – на 17% (рис. 6.16.б). 

 

Рис. 6.17. Активність пулу неспецифічних пероксидаз в тканинах коренів (а) 

та листків (б) рослин Fagopyrum esculentum Moench. за дії алюмінію 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 

 

Додавання 50 мкМ алюмінію у живильний розчин призводило до 

незначного підвищення активності пулу неспецифічних пероксидаз в межах 

20% в тканинах коренів рослин гречки звичайної з 2 по 6 добу експозиції. На 

2 добу зафіксовано підвищення активності на 12%, на 4 – на 13% та на 6 добу 

– на 17%. В тканинах листків даного виду статистично значущих змін в 

активності розчинних пероксидаз відносно базового рівня зафіксовано не 

було протягом всіх 10 діб експозиції на живильному розчині з 50 мкМ 

алюмінію. 

Отже, дослідження антиоксидантного статусу рослин обох видів вказує, 

що додавання до живильного середовища йонів алюмінію у концентрації 50 

мкМ впливає на активацію генерації супероксидного аніон радикалу, що 

призводить до підвищення активності СОД. Реакція дисмутування 

(знешкодження) O2
⋅- призводить до появи пероксиду водню, який 

знешкоджується пероксидазою, що співвідноситься із зафіксованим 
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підвищенням активності цього ензиму. При цьому підвищення активності 

каталази залежить 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 каталозою, 

елімінується неспецифічними пероксидазами. Підвищення активності трьох 

антиоксидантних ензимів, що задіяні у ланцюзі реакцій, направлених на 

поетапне зменшення генерації АФК – біохімічна адаптивна реакція за умов 

аюмокислого стресу, 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. 

 

6.4. Фенольний метаболізм в різних органах рослин Fagopyrum 

tataricum Gaertn. та Fagopyrum esculentum Moench. за умов алюмінієвої 

токсичності 

 

Основу антиоксидантної системи складають високомолекулярні 

антиоксиданти – різноманітні ізоформи супероксиддисмутаз, пероксидаз, 

каталаз – ензимів, скавенджерів АФК [172]. В той же час активно 

досліджуються антиоксидантні властивості рослинних метаболітів: 

каротиноїдів, аскорбінової кислоти, поліамінів, вільних амінокислот, бетаїну, 

терпеноїдів [173], але найбільшу увагу приділяють дослідженню фенольних 

сполук в якості низькомолекулярних антиоксидантів [174].  
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Група вторинних рослинних метаболітів фенольної природи налічує 

понад 8000 сполук [175]. Молекули фенольних сполук складаються з 

ароматичних кілець і функціональних груп –ОН та –ОСН3, які визначають 

їхню високу метаболічну активність, широкий спектр дії, [176]  

антиоксидантні властивості та здатність підтримувати про/антиоксидантний 

баланс у клітині [177]. Фенольні сполуки можуть виступати регуляторами 

фізіолого-біохімічних процесів у рослинному організмі. Вони беруть участь в 

окисно-відновних процесах і виступають компонентами електрон-

транспортних ланцюгів мітохондрій та хлоропластів [178]. Задіяні у 

транспорті ауксинів [179, 180] та виступають у якості тургоринів [181]. 

Виконують роль сигнальних молекул при взаємодії рослин з ризобіальними 

мікроорганізмами [182, 183] та під час алелопатичних взаємодій у системі 

рослина-ґрунт-рослина [184, 185]. Специфічні для окремих родин, родів і 

навіть видів рослин фенольні сполуки можуть виступати у якості 

консервативних хемотаксономічних маркерів [186, 187].  

Також підтверджена адаптивна і стрес-протекторна роль фенольних 

сполук за дії різноманітних стресових факторів [188]. Мартіна Фердініндо зі 

співавторами [189] вказує, що індуктором синтезу фенольних сполук може 

виступати будь-який стресор біотичної чи абіотичної природи, викликаючи 

стереотипні, неспецифічні реакції, пов’язані з підвищенням ензиматичної 

активності фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ; ФК 4.3.1.24) – ензиму, що 

відповідає за синтез фенольних сполук та акумуляцію фенолів у різних 

органах рослинного організму (рис. 6.18.). 
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Рис. 6.18. Стресові фактори біотичної і абіотичної природи, що можуть 

викликати інтенсифікацію синтезу, накопичення та ексудації фенольних 

сполук. 

 

Декальцинація ґрунтів та солюбілізація токсиканта у ґрунті викликає 

інтенсифікацію процесів ексудації речовин комплексоутворювачів 

кореневою системою рослин. Найбільш ефективними та стабільними 

комплексоутворювачами, характерними для роду Fagopyrum Mill., є щавлева 

кислота та фенолкарбонові кислоти [121]. Аналіз результатів власних 

попередніх досліджень, викладених у третьому розділі вказують на 

збільшення вмісту щавлевої кислоти у розчині кореневих ексудатів гречки і 

зменшення вмісту фенолкарбонових кислот при значному зростанні 

активності ензиму ФАЛ за умов алюмокислого стресу. Такі дані можуть 

вказувати на активацію синтезу інших фенольних сполук – фенілпропаноїдів 

для накопичення флавоноїдів і антоціанів, які є потенційними 

низькомолекулярними антиоксидантами та внутрішньоклітинними 

хелаторами йонів алюмінію [190]. Для підтвердження цього припущення на 
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цьому етапі вивчали загальний вміст фенольних сполук та специфіку їхньої 

локалізації в різних органах рослин обох досліджуваних видів. 

В ході експерименту з проростками гречки татарської нами відмічено 

схожу тенденцію накопичення фенольних сполук в усіх органах при 

додаванні 50 мкМ алюмінію у живильний розчин, але прояв реакції-відповіді 

в умовах алюмінієвої токсичності – синтезу та акумуляції фенольних сполук 

у даного виду гречки був значно вищим (рис. 6.19.а). 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. 

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 6.19.б). В тканинах коренів вміст фенольних 

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

листків на 27%. 

 

Рис. 6.19. Загальний вміст фенольних сполук у різних органах проростків 

Fagopyrum tataricum Gaertn. (а) та Fagopyrum esculentum Moench. (б) за умов 

хронічного алюмокислого стресу 

Примітка: * — різниця порівняно з контролем статистично значуща за р ≤ 0,05 
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Виявлена нами тенденція накопичення фенольних сполук у всіх органах 

досліджуваних видів вказує на інтенсифікацію синтезу вторинних 

метаболітів фенольної природи і така адаптивна реакція рослин не є 

видоспециічною. Подальше дослідження фенольного метаболізму було 

зосереджено на визначенні змін у вмісті фенілпропаноїдів як найбільш 

ефективних хелаторів та низькомолекулярних скавенджерів АФК серед 

фенольних сполук. 

Кідд зі співавторами [28] вказує, що фенілпропаноїди, а саме флавоноїди 

беруть участь у формуванні стійкості рослин до фітотоксичної дії алюмінію. 

Корені рослин Zea mais, вирощених на середовищі з додаванням 50 мкМ 

алюмінію, характеризуються накопиченням флавоноїдів, така реакція 

рослинного організму може бути обумовлена високою метал-звязуючою 

активністю цих сполук. Однак той же автор вказує на можливу високу 

конкуренцію з боку йонів Н
+
, та неефективність флавоноїдів як 

комплексоутворювачів у навколокореневому ґрунтовому розчині за низьких 

значень рН. При цьому експериментальні дані отримані [191] підтверджують, 

що флавоноїди можуть утворювати алюмокомплекси безпосередньо в 

апопласті кореня – морін та пентагідроксифлавон навіть використовуються 

як чутливий індикатор для виявлення накопичення алюмінію в кореневому 

апексі, що є найбільш чутливою до фітотоксичної дії алюмінію зоною кореня  

[192]. 

Вміст флавоноїдів в проростках гречки татарської (рис. 6.20.а) 

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 токсиканта 

вміст флавоноїдів знижувався відносно контролю на 61%. 

Наші дослідження виявили, що на десяту добу експозиції в присутності 

50 мкМ алюмінію вміст флавоноїдів (рис. 6.20.б) збільшувався лише у 
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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. 6.20. Вміст флавоноїдів у різних органах проростків Fagopyrum 

tataricum Gaertn. (а) та Fagopyrum esculentum Moench. (б) за умов хронічного 

алюмокислого стресу 

 * – різниця порівняно з контролем статистично значуща за Р ≤ 0,05 

 

Аналізуючи отримані дані, можна констатувати, що тканини листків 

обох досліджуваних видів акумулюють флавоноїди  у відповідь на додавання 

50 мкМ алюмінію у живильний розчин. Дослідження, проведені на рослинах 

Camellia sinensis вказують на подібну тенденцію, катехіни, що містяться у 

листках цього виду рослин формують стабільні комплекси з йонами металу 

[193]. Роди Fagopyrum Mill. та Camellia L. представлені видами рослин, що 

акумулють алюміній у надземній вегетативній масі. Місцем депонування 

нетоксичних алюмокомплексів слугує вакуолярний простір паренхімних 

клітин листків [194].  

Гоулд зі співавторами [195] зазначають, що існує сильний кореляційний 

зв’язок між біосинтезом антоціанів та фітостресом, а вміст антоціанових 
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пігментів може виступати інформативним маркером стресового стану 

рослинного організму. Існує декілька гіпотез, що розкривають можливі 

механізми захисту рослин за умов стресу в основі яких лежать протекторні 

властивості антоціанів. В іншій своїй роботі Кевін Гоулд [196] стверджує, що 

більшість стресорів викликають порушення водного балансу рослин, 

безпосередньо чи опосередковано викликаючи водний дефіцит, при цьому 

антоціани можуть виступати у якості осмопротекторів. Девід Лі [197] вказує 

на функціональну роль антоціанів у якості фотопротекторів, що має 

першорядне значення для запобігання фотодеструкції пластидних пігментів 

та забезпечення нормального перебігу процесів фотосинтезу за умов стресу. 

Отже, кількісний вміст антоціанів може вказувати на адаптивні можливості 

досліджуваного виду рослин. 

Наші дослідженя показали, що додавання до живильного середовища 50 

мкМ алюмінію не призводило до статистично значущого підвищення вмісту 

антоціанів в усіх досліджуваних органах гречки татарської (рис. 6.21.а). 

Вміст антоціанів (рис. 6.21.б) 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%. 
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Рис. 6.21. Вміст антоціанів у різних органах проростків Fagopyrum tataricum 

Gaertn. (а) та Fagopyrum esculentum Moench. (б) за умов хронічного 

алюмокислого стресу 

* – різниця порівняно з контролем статистично значуща за Р ≤ 0,05 

 

Накопичення сполук фенольної природи може бути пов’язано з 

підвищенням активності ензиму фенілаланінамміак-ліази – 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 

активності ФАЛ в тканинах коренів з 1 по 8 добу експозиції. Максимальна 

активність досліджуваного ензиму була зафіксована на 4 та 6 добу –  

активність ФАЛ 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 активності 

ензиму на 35% з подальшим зниженням активності до конститутивного рівня 

на 10 добу експозиції (рис. 6.22.а) 
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 Рис. 6.22. Активність фенілаланін аміак-ліази в тканинах коренів (а) і 

тканинах листків (б) проростків Fagopyrum tataricum Gaertn. за умов 

хронічного алюмокислого стресу 

Примітка * – різниця порівняно з контролем статистично значуща за Р ≤ 0,05  

 

Дослідження активності ФАЛ 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. 6.22.б). 

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

гречки звичайної в умовах алюмокислого стресу спостерігали тенденцію 

підвищення активності ФАЛ 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 активності ФАЛ – на 10 добу 

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

6.23.а). 

У тканинах листків гречки звичайної, що розвивалися в присутності 

алюмінію, протягом всього терміну експозиції спостерігали зворотну 

тенденцію. Активність ФАЛ залишалася на рівні контролю на початкових 

етапах дії стресора – перші 4 доби після додавання токсиканта у живильний 
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розчин. На 6 добу активність ФАЛ зростала на 52% відносно контролю, на 8-

10 добу були зафіксовані максимальні значення активності ензиму – 

активність зростала у 2-2,5 рази (рис. 6.23.б).  

 

 Рис. 6.23. Активність фенілаланін аміак-ліази в тканинах коренів (а) і 

тканинах листків (б) проростків Fagopyrum esculentum Moench. за умов 

хронічного алюмокислого стресу 

Примітка * – різниця порівняно з контролем статистично значуща за Р ≤ 0,05  

 

Вивчаючи вплив едафічних стресових факторів на цілісний рослинний 

організм необхідно враховувати, що коренева система рослин першою зазнає 

впливу стресора. У ризосферному просторі корінь контактує з йонами 

алюмінію в ґрунтовому розчині. Фітотоксичний вплив алюмінію 

проявляється в перші хвилини експозиції – інгібується ріст кореня 

розтягненням, ріст кореня за допомогою поділу клітин припиняється 

протягом першої доби дії йонів алюмінію [198]. Одним з механізмів, що 

забезпечує алюморезистентність є вторинні модифікації клітинних стінок 

вже протягом перших годин експозиції. Останні дослідження на рослинах 

рису (Oryza sativa L.) вказують на існування сильної залежності між 

затримкою кореневого росту, активністю ФАЛ та підвищенням вмісту 

ферулової кислоти – попередника лігніну та арабіноксиланів геміцелюлозної 

складової клітинної стінки  [199]. Таким чином можна пояснити підвищення 
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активності досліджуваного ензиму на перших етапах саме у тканинах 

коренів, яке виявилось характерним для обох видів гречки. 

Зафіксоване нами поступове зниження активності ФАЛ  в тканинах  

коренів на пізніх етапах експерименту може бути пов’язане з запуском 

механізму ретроградного інгібування ензиму продуктами реакції 

дезамінування L-фенілаланіну. Схожі дані були отримані Перейра та ін. у 

дослідах, що висвітлювали фітотоксичний вплив алюмінію на рослини 

Sorghum bicolor [200]. Нещодавно Їн та ін. експериментально довели це 

припущення та на прикладі рослин Arabidopsis thaliana на генетичному та 

молекулярному рівні показали можливість реакції інгібування активності 

ФАЛ за принципом негативного зворотного зв’язку [201].  

Наступне поступове підвищення активності ФАЛ в тканинах листків 

може бути пов’язане з процесом надходження йонів металу у надземну 

частину досліджуваних рослин. Листки є органами-депо, в яких 

акумулюється алюміній у вакуолярному просторі. Часова залежність 

активності ФАЛ пов’язана з часом контакту рослинної клітини з йонами 

металу. Таким чином, підвищення активності ензиму, що відповідає за синтез 

низькомолекулярних антиоксидантів в підземній і надземній частинах обох 

видів рослин може виступати адаптивною реакцією в умовах алюмокислого 

стресу. 

Підвищення загального вмісту фенольних сполук в тканинах коренів на 

фоні зниження вмісту флавоноїдів та антоціанів може бути пов’язано з 

накопиченням мономерів (попередників) лігніну і підвищенням активності 

загального пулу пероксидаз, яке корелює у часових проміжках з 

підвищенням активності ФАЛ [202]. Зв’язані з клітинною стінкою 

пероксидази беруть участь у окисненні мономерів лігніну, що призводить до 

його полімеризації та інтенсифікації процесів відкладання лігніну в 

клітинних стінках клітин коренів [203]. Індуковані алюмінієм вторинні 
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перебудови клітинних стінок розглядаються більшістю авторів як захисний 

механізм за дії йонів алюмінію. Дистальна зона кореневого апексу – 

найбільш чутлива ділянка кореня, в якій вже після двох годин інкубації 

рослин роду Pisum в присутності алюмінію зафіксована підвищена генерація 

АФК [204].  

Результати дослідження антиоксидантного статусу отримані нами (див. 

підрозділ 6.3.) теж вказують на інтенсифікацію генерації супероксидного 

аніон радикалу та підвищення активності ферментативної ланки 

антиоксидантного захисту.    

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 здатність цих 

сполук утворювати стабільні комплекси з йонами алюмінію [205]. 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 [206]. Радикали Fl-O• 

можуть виступати ініціаторами запуску ланцюгових реакцій генерації 

вільних радикалів та схильні до взаємодії з різними біомолекулами [207]. В 

свою чергу алюміній, як неперехідний метал може викликати ефект 

стабілізації спіну   Fl-O• радикалу [208, 209]. 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. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Рослинні організми, зростаючи у несприятливих умовах навколишнього 

середовища постійно зазнають впливу різноманітних за своєю природою 

стресорів. У зв’язку з цим протягом еволюційного розвитку рослини 

сформували ряд механізмів, які сприяють адаптації до різних стресових 

чинників і лежать в основі адаптивних стратегій виживання. Та чи інша 

стратегія, в свою чергу, є проявом можливостей адаптивного потенціалу 

окремого виду. З огляду на це однією з задач сучасної біології є 

інтерпретація та інтеграція даних в клітинних мережах геному, 

транскриптому, протеому та метаболому для отримання цілісної картини 

сукупного прояву стрес-індукованої відповіді організму – формування 

системи єдності адаптивних стратегій або адаптому. 

Фітотоксичність рухомого алюмінію та механізми формування 

алюморезистентності окремих видів рослин викликають неабиякий інтерес у 

сучасних фізіологів та біохіміків рослин та активно вивчаються 

дослідниками в усьому світі [209].  

Аналізуючи сучасну літературу, можна зробити висновок, що більшість 

досліджень механізмів алюморезистентності зосереджені на вивченні реакцій 

зовнішньої детоксикації йонів алюмінію. Наші дослідження показали (див. 

розділ 3), що за дії 50 мкМ алюмінію коренева система гречки активізує 

процеси ексудації щавелевої кислоти – речовини, що утворює стабільні 

нетоксичні алюмокомплекси у ризосферному просторі. При цьому в наших 

модельних дослідах було виявлено зменшення вмісту фенольних сполук у 

навколокореному розчині порівняно з контрольними умовами вирощування, 

але значно зростає активність фенілаланін аміак-ліази в клітинах коренів 

[190]. Встановлена негативна залежність між цими двома показниками 
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спонукала до досліджень механізмів внутрішньої детоксикації йонів 

алюмінію.  

При інтерпретації результатів експериментальних досліджень 

фізіологічного стану рослин за умов токсичного навантаження більшість 

дослідників зосереджується  на визначенні прямої (безпосередньої) дії 

токсиканта на окремі фізіологічні та біохімічні характеристики. Проте 

конкретний досліджуваний токсичний ефект проявляється на всіх рівнях 

біологічної організації тому його треба розглядати як сукупний ефект та 

системну компенсаторну відповідь рослини на цей вплив і визначати як 

різницю між токсичною дією й можливою відповіддю організму.  

В деяких випадках динаміка відхилення токсичного ефекту від 

класичної у стрес-фізіології математичної моделі – дозової кривої «ефект-

концентрація» може бути проілюстрована так званою горметичною кривою 

та пояснена феноменом стимуляції основних життєвих процесів низькими 

дозами токсиканта – гормезисом [210]. Цей процес активно вивчався 

Рудольфом Арндтом, Гюго Шульцом та Фердінандом Гюппе та був введений 

у наукову (переважно медичну) літературу під назвою «закон Арндта-

Шульца» або «правило Гюппе» [211]. У 1943 році термін «гормезис» був 

використаний в журналі «Phytopathology» при описі стимулюючого ефекту 

біологічно активних речовин кедру на руйнівні гриби. Термін пропонувався 

як назва стимулюючого ефекту низьких токсичних концентрацій будь-якого 

ефектору на будь-який організм [212]. Феномен гормезису в фізіолого-

біохімічних та екологічних дослідженнях викликає інтерес через 

стимулюючу дію токсичних речовин у малих дозах. 

Залежність ефекту токсичних речовин від зростання їхньої концентрації 

(рис. 1.) ілюструється кривою (А) що містить порогову точку (1) яка 

відповідає критичній концентрації токсиканта, за дії якої відбувається 

порушення гомеостазу та пригнічення метаболічних процесів в організмі 
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([С]крит1). Феномен гормезису проілюстрований горметичною кривою (Б). 

Вона має двохфазний характер. Перша – фаза стимуляції з точкою 

максимального стимулюючого ефекту (2), що відповідає концентрації 

максимального ефекту ([С]мс) та друга – пригнічення з пороговою точкою 

(3), що відповідає критичній концентрації ([С]крит2). Цю точку в 

англомовній літературі називають «no observable adverse effect level» 

(NOAEL) – концентрація токсиканта, при якій не зафіксовані негативні 

ефекти. 

 

Рис. 1. Залежність токсичного ефекту від зростання концентрації 

токсиканту (авторська компіляція наявних в літературі даних [213, 214]) 

Примітки: (А) – порогова крива залежності «ефект-концентрація», 1 – 

критична концентрація;    (Б) – горметична крива залежності «ефект-

концентрація», 2 – максимальний стимулюючий ефект і відповідна 

концентрація, 3 – критична концентрація.  

 

Калабрезе зі співавторами [213] проаналізувавши більше трьох тисяч 

публікацій, в яких зафіксовано стимулюючу дію низьких доз ефекторів різної 
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природи, створили базу з відповідними апріорними критеріями. За цими 

критеріями мінімальний стимулюючий ефект становить 10% від контролю, а 

максимальний – знаходиться в межах 30-60%. Особливу увагу в таких 

дослідженнях приділяють впливу токсичних металів. Стимулюючі ефекти 

низьких концентрацій були зафіксовані при обробці рослин кадмієм, хромом, 

плюмбумом [214]. Такі ефекти – стимуляція росту і розвитку рослин 

низькими концентраціями фітотоксичного алюмінію були описані для 

стійких до алюмінію видів і генетично модифікованих сортів рослин [211]. 

Наші дослідження впливу різних концентрацій алюмінію на 

морфофізіологічні параметри (див. розділ 4) показали, 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, та значно збільшує вміст всіх груп 

фотосинтетичних пігментів. 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 водний режим рослин, але 

зменшуючи вміст хлорофілів з незначним підвищенням вмісту каротиноїдів – 

пігментів зі стрес-протекторними властивостями. В ході скринінгу діапазону 

концентрацій виявлені стимулюючі ефекти (прояв гормезису) у рослин 

гречки татарської та інгібуючи ефекти у рослин гречки звичайної на морфо 

функціональному рівні. Отримані нами результати вказують на видову 

специфіку запуску адаптивних механізмів формування алюморезистентності 

та потребують подальшого, більш глибоко рівня, вивчення [215].  

Для підтвердження впливу на морфофізіологічні параметри саме 

алюмінію був проведений мас-спектрометричний аналіз йоному 

досліджуваних рослин, який дозволив виявити швидке накопичення йонів 

металу в надземній масі (див. розділ 5.). Аналіз результатів, висвітлених в 
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цьому розділі, підтверджує літературні дані про акумуляцію фітотоксичного 

металу в листках. І вказує на розвиток процесу накопичення в обох видів з 

однаковою інтенсивністю, що дозволяє віднести досліджувані види до групи 

рослин-акумуляторів алюмінію. 

Одним зі швидких проявів фітотоксичного впливу йонів алюмінію є 

гальмування росту та зниження ацидофікуючої активності кореня рослини на 

стадії проростання. В модельних лабораторних дослідах ці параметри 

використовуються  в якості маркерів для відбору стійких до алюмокислого 

стресу видів і сортів рослин. Наші дослідження показали (див підрозділ 6.1.), 

що додавання 50 мкМ алюмінію до живильного середовища призводило до 

незначного зниження цих показників на стадіях проростання в обох 

досліджуваних видах. Отримані експериментальні дані можуть бути 

інтерпретовані як прояв стійкості рослин до впливу йонів алюмінію на  

ранніх стадіях розвитку [216]. 

Примітно, що не зважаючи на різноспрямовані ефекти 50 мкМ 

концентрації алюмінію на морфофізіологічні параметри двох досліджуваних 

видів, не зафіксовано статистично значущого впливу додавання токсиканту 

на показники водного режиму. Що спонукало нас до дослідження структури 

епідерми листків досліджуваних рослин (див. підрозділ 6.2.). На рівні 

продихового апарату встановлено, що в структурі епідерми листків гречки 

татарської не відбувається жодних перебудов при додаванні 50 мкМ 

алюмінію до живильного розчину. Тому стан гідратури листків залишається 

на контрольному рівні. При цьому в структурі епідерми справжніх листків 

гречки звичайної, що експонувалися на розчині з алюмінієм, відбуваються 

стрес-індуковані адаптивні перебудови, які призводять до закриття 

продихових комплексів. Однак, нами виявлений ще один механізм, 

направлений на адаптивні зміни в умовах алюмокислого стресу – збільшення 

довжини продихових клітин замикачів призводить до вирівнювання індексу 
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потенційної провідності при відкритті продихового комплексу. Більшість 

авторів зазначає те, що лінійні розміри клітин замикачів є сталими і не 

змінюються під вплив навколишнього середовища, однак наші дані  вказують 

на запуск адаптивного механізму для підтримання життєздатності в умовах 

алюмокислого стресу [217, 218]. 

Зважаючи на те, що оксидативний стрес є неспецифічною реакцією 

рослин на будь-який стресор, подальші дослідження (див. підрозділ 6.3.) 

були зосереджені на антиоксидантному статусі досліджуваних рослин. Було 

виявлено, що додавання 50 мкМ алюмінію до живильного розчину 

призводить до інтенсифікації генерації супероксидного аніон радикалу – 

маркеру оксидативного стресу в тканинах коренів і листків обох 

досліджуваних видів. При цьому не зафіксовано збільшення вмісту продуктів 

процесу пероксидації ліпідів, що може вказувати на активізацію 

скавенджерів АФК білкової природи – антиоксидантних ензимів. Виявлено, 

що за дії алюмінію активність СОД зростає протягом всього терміну 

експозиції в тканинах коренів і листків гречки татарської. Активність 

каталази та пулу розчинних пероксидаз зростала на перших етапах експозиції 

в тканинах коренів та на більш пізніх в тканинах листків гречки татарської. 

 Для рослин гречки звичайної зафіксована часова залежність зміни 

активності для всіх досліджуваних ензимів. Такий ефект, вірогідно, 

пов'язаний з часом контакту органів рослин з йонами металу, процесами 

активного надходження йонів металу з ксилемним потоком до листків та 

активізацією антиоксидантної системи захисту в тканинах листків 

починаючи з 4 доби хронічного впливу алюмінію. 

Однією з унікальних властивостей рослинних організмів є їхня 

можливість синтезувати різноманітні відносно низькомолекулярні сполуки, 

що не беруть безпосередньої участі у первинному метаболізмі рослин – 

процесах фотосинтезу, диханні, синтезі білків, нуклеїнових кислот та ліпідів . 
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Клас фенольних сполук один з найчисельніших у вторинному рослинному 

метаболізмі і активно вивчається у зв’язку зі стрес-протекторними та 

адаптивними функціями.  Нами досліджено вплив йонів алюмінію на 

накопичення окремих класів фенольних сполук – фенілпропаноїдів 

(флавоноїдів і антоціанів), сумарний вміст фенолів та активність ензиму, що 

відповідає за їхній синтез – фенілаланін аміак-ліази в оганах гречки 

звичайної та гречки татарської. Додавання алюмінію (50 мкМ) у живильний 

розчин призводило до підвищення вмісту загальної суми фенольних сполук в 

обох видах в усіх досліджуваних органах на 10 добу експозиції. При цьому 

спостерігалося видоспецифічне та органоспецифічне накопичення окремих 

класів фенілпропаноїдів. Зміни активності ензиму ФАЛ в тканинах органів 

обох досліджуваних видів мають чітку часозалежну тенденцію. Так, в ході 

модeльних досліджень виявлено, що активність ФАЛ в тканинах коренів 

зростає на перших добах експозиції та в тканинах листків на більш пізніх 

етапах розвитку в умовах алюмокислого стресу. Такий ефект йонів алюмінію 

може бути пояснений часом контакту органу рослини з йонами металу. 

Інтеграція всіх реакцій-відповідей на додавання йонів алюмінію до 

живильного середовища та активація захисних механізмів на рівні цілісної 

рослини спрямовані на виживання рослинного організму в умовах 

алюмокислого стресу. Зафіксовані нами реакції своєчасної відповіді та їхня 

кооперативна дія є основою для формування феномену алюморезистентності 

у рослин роду Fagopyrum Mill., 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 

(Схема 1.).  
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Узагальнююча схема. 

Адаптивні реакції формування алюморезистентності  

рослин роду гречки (Fagopyurm Mіll.) 
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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 
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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 – 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 
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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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