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ПІСЛЯДІЯ КАДМІЮ І ТАЛІЮ НА ВМІСТ 
ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТЮ НУ В ПРОРОСТКАХ 

ГОРОХУ (P1SUM SATIVUM L.)

A.A. Платопова, С.С. Костишин

Кафедра біохімії і експериментальної екології

Досліджувався вплив різних концентрацій іонів кадмію і талію 
на вміст відновленого глутатіону в проростках гороху на початкових 
етапах розвитку рослин. На четверту добу росту максимальні 
коцентрації іонів досліджуваних металів (Cd2+ - 1СГ4 М; ТГ - 10*5 М) 
викликали підвищення вмісту даного показника лише в коренях; на 
десяту добу - рівень GSH зростав як у коренях, так і в пагонах гороху 
навіть при дії мінімальних концентрацій іонів талію.

Прискорення індустріалізації та урбанізації ландшафтів 
спричинили підвищення концентрації хімічних елементі в- 
забруднювачів (особливо важких металів) в оточуючому 
середовищі та посилення їх впливу на рослини.

Рослини також відіграють провідну роль в оптимізації 
навколишнього середовища в промислових регіонах. Саме тому 
багато уваги приділяється розробці принципів оцінки їх 
функціонального стану залежно від фізіолого-біохімічних 
показників. GSH, як один із основних сірковмісних компонентів 
живих клітин, має велике значення для клітинного метаболізму. 
Основна фізіологічна роль GSH полягає в захисті або відновленні 
SH-груп ферментів при їх окисленні або зв'язуванні [7].

Адаптація рослин до різноманітних негативних впливів 
передбачає мобілізацію, або ж формування відповідних захисних 
систем. Стійкість рослин до впливу важких металів (ВМ) 
забезпечується молекулярними і фізіологічними механізмами і 
залежить як від природи металу, так і від видових особливостей 
організму [6].

Метою наших досліджень було вивчення впливу різних 
концентрацій іонів кадмію і талію на вміст відновленого 
глутатіону (GSH), як основного компонента клітинного редокс- 
буфера [11], в проростках гороху на початкових етапах розвитку 
рослин.

УДК 581.52:502.3 + 502.55:66/67
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Матеріали та методи

Об'єктами досліджень були етиольовані проростки гороху 
сортів Труженик і Орловчанин, які вирощували в термостаті при 
температурі +23° С. Насіння пророщували в пластикових лотках на 
дистильовані й воді. Дводобові проростки переносили на поживне 
середовище Кнопа, розбавлене дистильованою водою у співвідношенні 
1 : 4. Контрольну групу рослин вирощували на чистому поживному 
середовищі. В дослідних групах до поживного середовища додавали 
важкі метали у вигляді сірчанокислих солей у концентраціях: кадмій - 
10*6, 10'5, 1СГ4 М; талій - 1СГ7, 1СГ6, 10'5, 10‘4 М діючої речовини. Поживне 
середовище замінювали кожної третьої доби.

Вміст відновленого глутатіону визначали за методикою [9] в 
коренях і пагонах чотирьох-, семи- та десятидобових рослин за 
допомогою реактива Еллмана (ДТНБК). Принцип методу полягає в 
тому, що при взаємодії відновленого глутатіону з реактивом Еллмана 
утворюється сполука ТНФА, забарвлена в жовтий колір, інтенсивність 
забарвлення її пропорційна вмісту глутатіону.

Інтегральну оцінку фізіологічного стану рослин проводили на 
основі таких біометричних параметрів: довжина і маса коренів та 
пагонів.

Отримані дані опрацьовували статистично [1,4].

Результати та обговорення

Відомо, що кадмій не належить до необхідних рослині 
елементів і при проникненні в рослинний організм проявляє 
значний токсичний ефект [3]. Більше 90 % іонів кадмію, які 
проникли в рослинну клітину, зв'язується фітохелатинами [15], 
що синтезуються з глутатіону [8, 13]. Висунута гіпотеза, згідно 
якої основну роль в детоксикації П^2і та [6] відіграє
глутатіон.

При дії іонів кадмію в концентрації 10‘5 М нами 
встановлено достовірне збільшення даного показника у 
порівнянні з контролем у семидобових коренях проростків 
гороху сорту Труженик (на 35 %) та десятидобових коренях і 
пагонах досліджуваних сортів гороху (сорт Труженик на 46 і 36 
%; Орловчанин - на 44 і 180 % відповідно) (табл. 1). Сб2г у 
концентрації 10-4 М викликав збільшення кількості ОБН у
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Вплив іонів кадмію на вміст відновленого глутатюну (ммоль г 
тканини) у проростках гороху

Таблиця 1

До Сорт Конт Концентрація Ссі2 (М)
ба роль 10* 10* 10ц

Труженик
пагін

3.45 ± 
0.19

3.57 ±0.09 3 .54 ± 0.14 3.95 ±0.15

Орловчанин
пагін

3.97 ± 
0.26

4.44 ±0.08 4.36 ± 0.10 4.63 ±0.23

4 Труженик
корінь

2.29 ± 
0.07

2.34 ±0.13 2.32 ±0.13 3.06 ± 0.21*

Орловчанин
корінь

2.60 ± 
0.07

3.17 ± 0.17 2.92 ±0.25 3.62 ±0.06*

Труженик
пагін

2.21 ± 
0.15

2.45 ±0.15 2.57 ±0.08 2.71 ±0.02*

7
Орловчанин
пагін

2.72 ± 
0.21

3.08 ±0.10 2.75 ±0.25 3.29 ±0.02*

Труженик
корінь

1.37 ± 
0.08

1.46 ±0.06 1.85 ±0.04* 3.43 ±0.22*

Орловчанин
корінь

1.62 ± 
0.08

1.81 ±0.11 1.86 ±0.06 4.01 ±0.10*

Труженик
пагін

1.63 ± 
0.16

1.74 ± 0.15 2.22 ±0.02* 2.62 ±0.05*

10
Орловчанин
пагін

1.03 ± 
0.06

0.98 ± 0.07 2.89 ±0.04* 2.63 ±0.19*

Труженик
корінь

1.32 ± 
0.11

1.26 ±0.07 1.93 ±0.05* 3.44 ±0.02*

Орловчанин
корінь

1.09 ± 
0.04

1.04 ±0.04 1.57 ±0.07* 3.54 ±0.07*

* - вірогідні відмінності порівняно з контролем (р < 0,05)

коренях чотирьохдобових проростків, а також в коренях і 
пагонах семи- та десятидобових рослин.

Необхідно відзначити, що іони кадмію при зазначених 
концентраціях викликали найбільші зміни біометричних
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параметрів. Із збільшенням концентрації Ссі2+ в середовищі 
посилювався його інгібуючий вплив на довжину пагонів та 
коренів рослин (у сорту Труженик г = -0,97; г = -0,73, відповідно; 
у сорту Орловчанин г = -0,98; г = -0,91) та їх масу (сорт Труженик 
- г = -0,83; г = -0,83; сорт Орловчанин - г = -0,97; г = -0,92) (рис. 
1А, 2 А; табл. 3). При цьому корені виявилися більш чутливими до 
такого впливу, що узгоджується з уявленням про їх "бар'єрну" 
роль [2, 10, 12, 14].

При вирощуванні досліджуваних сортів гороху на 
середовищі з мінімальним вмістом іонів кадмію (10 6 М) істотних 
відмінностей відносно контролю за вмістом 08Н  у рослинах не 
було. Отже, найсильніїиим індуктором синтезу відновленого 
глутатіону були іони кадмію у максимальній досліджуваній 
концентрації.

Талій привертає увагу багатьох дослідників як один з 
найбільш токсичних металів, біологічна роль якого в живих 
організмах ще до кінця не з’ясована [5]. При вивченні впливу 
іонів талію у концентрації 10'7, 10'6 М на вміст С8Н у рослинах 
досліджуваних сортів гороху, нами зафіксоване достовірне 
збільшення даного показника лише у десятидобових рослин. 
Причому, при дії мінімальної концентрації талію (10'7 М) вміст 
ОБН збільшувався в пагонах рослин (сорт Труженик - на 30 %; 
Орловчанин - на 200 %), що може свідчити про більшу 
проникливість ТҐ, аніж С<І2~. Вплив іонів талію у концентрації 10' 
(1 М проявляється у збільшенні кількості відновленого глутатіону і 
в коренях і в пагонах досліджуваних сортів (у Труженика на 32; 
41 %; у Орловчанина - на 66; 195 % відповідно) (табл.2).

Відомо, що із збільшенням концентрації важких металів у 
середовищі росту відбувається додаткове надходження їх в 
організм. Проте клітина може накопичувати важкі метали лише 
до певного рівня, перевищення якого призводить не тільки до 
порушення метаболічних процесів, оскільки внутрішньоклітинні 
механізми захисту не можуть ефективно зв'язувати надлишкову 
кількість іонів важких металів [7].
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Рис. 1 Вплив іонів кадмію (А) і талію (Б) на довжину пагонів та коренів 
семидобових проростків гороху:

А: К - контроль; Б: К - контроль;
, .А-6 1 - 10'7 м тГ1 - 10 М Ссі
2 - 10‘5 М Ссі
3 - 10"4 М Ссі2"

2 -10 М ТГ
3 - 10'5 М ТҐ
4 - ІО-4 М ТІ*.

*- вірогідні відмінності порівняно з контролем (р < 0,05).

Так, при вирощуванні рослин гороху на поживному 
середовищі із вмістом ТҐ у концентраціях 10‘5, 10-4 М відмічене 
істотне збільшення рівня вБИ у тканинах і значні негативні 
морфологічні зміни. Ступінь пригнічення росту надземної і 
підземної частин був пропорційний збільшенню концентрації 
іонів талію в поживному середовищі (у сорту Труженик г = -0,84; 
г = -0,57; у сорту Орловчанин г -  -0,93;
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Таблиця 2
Вплив іонів талію на вміст відновленого глутатіону (ммоль/г
тканини) у проростках гороху
  ____________   (М ± т ;  п = 8)
До
ба

Сорт Контроль Концентрації ТГ (ЇУо _
10*7 10-6 10*5 10"4

Труженик 3.45 ± 3.70 + 3.68 ± 3.50 ± 4.94 ±
пагін 0.19 0.18 0.24 0.21 0.07*

Орловчанин 3.97 ± 4.01 ± 4.04 ± 4.67 ± 5.23 ±
пагін 0.26 0.15 0.18 0.37 0.34*

4 Труженик 2.29 ± 2.64 ± 2.35 ± 3.00 ± 3.65 ±
корінь 0.07 0.09 0.19 0.16* 0.10*

Орловчанин 2.60 ± 2.42 ± 2.55 ± 3.19 ± 4.33 ±
корінь 0.07 0.05 0.13 0.16* 0.33*

Труженик 2.21 ± 2.40 ± 2.15 ± 3.87 ± 3.39 ±
пагін 0.15 0.22 0.14 0.15* 0.13*

Орловчанин 2.72. ± 2.93 + 3.03 ± 3.88 ± 4.93 ±
пагін 0.21 0.17 0.12 0.20* 0.15*

7 Труженик 1.37 ± 1.65 + 1.81 ± 2.17 ± 4.21 ±
корінь 0.08 0.10 0.26 0.05* 0.46*

Орловчанин 1.62 ± 1.68 ± 1.95 ± 2.35 ± 2.93 ±
корінь 0.08 0.05 0.06 0.07* 0.06*

Труженик 1.63 ± 2.12 ± 2.30 ± 3.61 ± 6.21 ±
пагін 0.16 0.10* 0.14* 0.10* 0.09*

Орловчанин 1.03 ± 3.10 ± 3.04 ± 3.30 ± 4.91 ±
пагін 0.06 0.04* 0.06* 0.09* 0.29*

10 Труженик 1.32± 1.52 ± 1.75 ± 2.14 ± 3.37 ±
корінь 0.11 0.03 0.06* 0.20* 0.03*

Орловчанин 1.09± 1.52 ± 1.81 ± 2.24 ± 2.94 +
корінь 0.04 0.16* 0.16* 0.07* 0.07*

* - вірогідні відмінносіті порівняно з контролем (р < 0.05)

г -  -0,64) (рис. 1 Б, 2 Б). Тенденція пригнічення росту під впливом 
Г1 посилювалась з часом, відповідно до чого зменшувалась і
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маса пагонів та коренів рослин (сорт Труженик - г = -0,80 г = - 
0,64; сорт Орловчанин - г = -0,89; г = -0,73) (табл.З).

м м
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О р л о в ч а н и н  Т р у ж е н и к

□  паг і н

□  ко р ін ь

□  паг і н

□  корі нь

Рис. 2. Вплив іонів кадмію (А) і талію (Б) на довжину пагонів та коренів 
десятидобових проростків гороху:

А: К - контроль; Б: К - контроль;
1 - 1(Г М СсР;
2 - 10'5 М Сё";
3 - ІО-4 М Сё2+;

|2+.
1 - І0'7МТГ;
2 - 10'6 М ТҐ;
З - 10‘5МТГ; 
4 - Ю^МТГ.

*- вірогідні відмінності порівняно з контролем (р < 0,05).



Вп
ли

в 
іон

ів 
ка

дм
ію

 
і т

ал
ію

 
на 

ма
су

 
(м

г) 
ко

ре
ні

в 
та 

па
го

ні
в 

пр
ор

ос
тк

ів
 

го
ро

ху

10

00
II
а
б
+1

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Ч сч * 04 * 04 * ч * ч * 43 * сч

т
О с - Ч *—< Ч 43 04 Ч 00 т сч о г - 00 43
г—<

сК гч «с> »Сі сч 04 сч 00 ч т—Ч ч г і — < 40 с і
»с> г - 43 43 00 с - 04

+1 +1 +1 4-І +1 +1 +1 +1

+
\п *

о>
г -
43

* 43
00

*
04

г -
43

Т І
*
сч

оо
сч

*
04

»о
43

*
00

г—<
ч

*
оо

ю
го

*
Т-Ч о

»Сі

Н
сч

г і т-Ч оо сч
о

сч сч
04

ч о
о

«гі 4 і
ч

о
т-Ч сч

го
4 і с -

сч
го

•Ц сч т-Ч т—< ч го Т-Ч т—ч

стЗ
-Н -н +1 +1 +1 +1 +1 +1

<и
*
00

о
00 Ч 40

00
*
о

»с>
»—І

*
04

0
1

*
40

т—Н
сч

*  
1—ч

о
43

*
04

С І
40

*
т-Ч о

04
и
X
о

40
ГО

1-І 
т— І

‘/'і
04
Т-Н

т—Ч 
т—Ч 43

40
«сі 04

сч
40 сч чЧ

сч
о
го

04  
▼—н с і

о
к 40

о
г -

сч т—1 т—ч •С4 «о сч С4

+1 4-і +1 4-І -в -в +1 +1
04
сч*

»о
т
т ч

с -
00

*
о

43
ті*

Т 1
04

»О
-*
го

40
сч

*
43

04
т-Ч *

ч
с -
о

*

04
О

о
»—н

Т-Ч
сч

»-н
І—н 04

го
00

У—1
г - 00 »сі

00
іс і
гН сч

ч
04*
т—Ч с і

о
с і
т—Ч «сі

го
04

го сч сч 43 43 го го

+1 +1 +1 +1 +1
00
г -

-н
сч
сч

+1 +1

т
о

*
г-Н О

Ч
*
СП

о
Г";

* 00
сч

*
ю

ч
У— і

*
т-Ч

*
о *

с -
го
о

*
ч

г -
«с.

|

+

г—̂ с і
г-
г-Н

04 »сі
Ч
і—Н

»ті «сі
04

го о
04

ч сч
ч
го

счгЧ 04
Г-Н
сп

с і
го
04

»сі т—Ч 
т—Н 
г—Ч

ч

т з
о +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

04
го*

ч
сч
40

*
т-Ч 00

00

*
04

04
00

*
го

сч
ІС4

*
40

ч
сч

*
с -

ч
04

*
40

ч
о

*
сч

І
г—Ч о

40
го
г-Ч 00

т»Ч о< го"
с -

о
1—н »сі

»О
»сі »сі

ч
т-Ч
сч

ч
о

|>
т-Ч го

40
с і
г—Н г -

сч
ч
т—Ч

X сч сч г-Н 43 40 сч го
й>
Я
X

«

+1
г-н ч

00

+1
00

ІС4
ч

+1
▼—1 00

40

+1
40 40

го

+1
*
40

о
|>

+1
ч

40
го

+1
го 4П

00

+1
*
ч

04
сч

о
1-4 ГО

с * к о
40

го
і--1

о
04 »сі ч

с - го40
о ’
С І

04
сч

04
1-4

с і
сч 00 «сі

ч
го
т—Ч

ГО сч сч 1 >4-/
00 с- ч го

Л

о
+1

00
о

+1
ч

ІС4
го

+1
Г "

г-Н
ч

+1
ч •о

00

+1
04

Т-Ч
04

+1
ч

04
о

+1
т-Ч сч

сч

+1
40

00
»Сі
І—1рі С-’ »о с-‘ о с - ’ о 04 04 04 1—1 о ч т-Ч »сі

£ 04 ч Г—Ч о г - [ 00 г-Ч ио сч ч т-Ч сч
+1о го сч го 1—1 с - с~ ч ч

Б.о
О

аті аасп
9 о ж

*Е 5 *Е
Й4 (йс ге" 03О с

і  §
N .5 I Iх.. сх § о. Л* о оЬ-н ьи о  «

аа5? л 
^ х х, 'о.
й  §

ааа
І
о

оО *

г-

ві
ро

гід
ні

 в
ід

мі
нн

ос
ті

 п
ор

ів
ня

но
 

з 
ко

нт
ро

ле
м 

(р 
< 

0.
05

)



11

При дії ТІ у концентрації 10'5 М вміст GSH підвищувався 
в коренях чотирьохдобових проростків, а також у коренях і 
пагонах семи- та десятидобових рослин.

При вивченні впливу іонів талію у максимальній 
концентрації виявлено достовірне збільшення вмісту 
відновленого глутатіону як у коренях, так і в пагонах рослин 
протягом досліджуваного терміну.

Відомо, що на несприятливу дію факторів (хімічних і 
фізичних) зовнішнього середовища, які понижують рівень GSH, 
клітина відповідає його надмірним продукуванням [7]. Можливо, 
підвищення концентрації GSH при довготривалому впливі іонів 
кадмію і талію має подібний характер.

Мінімальні досліджувані концентрації Cd2' і ТГ не мають 
істотного впливу на вміст GSH у проростках гороху.

При збільшенні концентрації іонів важких металів у
А , А _ і С

поживному середовищі (Cd " - 10 М; ТІ - 10' М) на четверту 
добу проростання спостерігали достовірне підвищення вмісту 
GSH лише у коренях (перший бар'єр на шляху проникнення 
важких металів в рослинний організм); при тривалому 
вирощуванні рослин (десята доба) підвищення вмісту GSH 
відмічено в пагонах гороху навіть при дії мінімальних 
концентрацій іонів талію.
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Summary

Post-action of Cadmium and Thallium on the Content of reduced Glutathione 
in Seedlings Pea (Pisum sativum L.)

A.A.PIatonova, S.S.Kostyshin

The influence of various concentrations of cadmium and thallium ions 
on the content of reduced glutathione in the seedlings of pea has been studied 
for the initial stages of plant's development. It is found that maximal 
concentrations of ions under investigation (Cd2" 10*4 M; Tl+ 10'5 M) cause 
increase of the glutathione content in the roots only for 4th day; and in the 
roots and shoots of pea even for the minimal concentrations of the ions.

(XaepacaHa petfKOJieriao 21.04.97 p.
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ДИНАМІКА РОСТУ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА У ЩУРІВ ПІД 
ВПЛИВОМ ОПРОМІНЕННЯ ТА СТАН 

АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТВАРИН- 
ПУХЛИНОНОСІЇВ

М.М. Марченко у І.Д. Николюк

Кафедра біохімії і експериментальної екології

Встановлено стимулюючий вплив низьких доз опромінення на 
прививання та ріст карциноми Герена у щурів зі зміщенням латентних 
періодів виходу пухлин у більш ранні строки. Відмічено пригнічення 
стану антиоксидантної системи у тварин-пухлиноносіїв.Використання 
препарату "NIKA" з лікарських рослин призводить до поліпшення 
антиоксидантної активності організму пухлиноносіїв, яка корелює із 
зниженням темпів росту пухлин. Зроблено висновок про доцільність 
подальшого дослідження препарату "NIKA".

Характерною рисою Чорнобильської катастрофи є те, що 
великі території виявились забрудненими радіонуклідами і 
частина населення, яка проживає на них, постійно знаходиться в 
надфоновому радіаційному полі [2].

Відомо, що при дії низьких доз радіації основними є 
стохастичні генетичні та канцерогенні ефекти. Низькі дози 
опромінення призводять до підвищення процесу перекисного 
окислення ліпідів (ПОЛ) та активації антиоксидантної системи 
(АОС) організму, що стимулює збільшення числа 
онкозахворювань [5]. Тому метою роботи було - дослідити вплив 
низьких доз опромінення на частоту прививання та динаміку 
росту карциноми Герена у щурів, а також оцінити стан АОС 
організму пухлиноносіїв за активністю її компонентів: СОД і 
каталази. Одночасно проводилось вивчення протипухлинної дії 
препарату "NIKAn, який ми отримали з лікарських рослин.

Матеріали та методи

Досліди проводили на білих безпорідних щурицях масою 170- 
200г. Тварин піддавали опроміненню на рентгенівській діагностичній 
угтянлртп 1 о п  f\ r mv*i з 3S мКл/кг за один раз. Опромінення проводили

УДК 616.006.6;636.083.39;577.7
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4 дні (сумарна доза 13,4 мКл/кг). Через 1 год. після останньої дози 
опромінення тваринам була прищеплена карцинома Герена. 
Трансплантацію від тварини-пухлиноносія проводили шляхом 
підшкірного введення в ділянку стегна задньої правої лапки 0,5 мл 
30% суспензії ракових клітин в ізотонічному розчині хлористого натрію. 
Штам пухлини надав нам ШПОР ім. Кавецького НАН України.

Через 6 днів після трансплантації, тварин-пухлиноносіїв було 
розділено на дві групи: перша- утримувалась на звичайному раціоні 
віварію, тварини-пухлиноносії другої групи отримували per os протягом 
14 днів по 0,3 мл препарату "NIKA". Даний препарат отриманий нами з 
лікарських рослин місцевої флори і містить комплекс біологічно 
активних речовин (БАР), які виявляють стимулюючу дію на імунну 
систему організму, поліпшують обмін речовин і мають протипухлинні 
властивості.

Ріст пухлин визначали в динаміці (кожні 3 дні), шляхом виміру 
діаметру пухлин у 3-х взаємно перпендикулярних напрямах. Об'єм 
пухлин розраховували за формулою кулі, використовуючи величину 
середнього діаметру. Тривалість життя вираховували з моменту 
перещеплення пухлини до загибелі тварин. Через 14 днів проводили 
декапітацію тварин для проведення біохімічних досліджень. Стан АОС 
організму тварин оцінювали по активності СОД [3, 9, 11] і каталази [4] 
в плазмі крові, білок визначали за Jloypi [10]. Результати обробляли за 
методом варіаційної статистики [6].

Як показник чутливості пухлин до дії препарату вираховували 
коефіцієнт росту пухлин:

Д = 100 х (VK- V)/VK, 
де VK- середнє значення об'єму контрольних пухлин,
V-середнє значення об'єму дослідних пухлин.
Результат лікування оцінювали за ступенем гальмування росту пухлин і 
показнику виживання. Ступінь гальмування в % :

(Мк - МсеР)/Мк х 100%, 
де Мсер - середнє значення маси пухлини в даній групі,
Мк- середнє значення маси пухлини в контролі.
Коефіцієнт виживання в % :

КВЮІДСзагх100% ,
Де Квюк - кількість тварин, які дожили до кінця експерименту,
Кзаг - загальна кількість тварин.

Результати та обговорення

Проведені дослідження показали, що попереднє 
опромінення шуриць в сумарній дозі 13,4 мКл/кг сприяло 100
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відсотковому прищепленню штаму карциноми Герена порівняно 
з групою контрольних тварин, що не піддавалась дії рашашї. в 
якій коефіцієнт прищеплення становив 75%. Окрім того, у тварин 
відзначалась більш рання поява пухлин. Так вже на шосту добу з 
часу трансплантації пухлини виявлялись пальпаторно, в той час 
як у контрольних тварин лише на 10-11 добу. З рис. 1 чітко 
видно, що темпи росту карцином Герена, у тварин які зазнали 
попереднього опромінення вищі ніж у контрольних- 
пухлиноносіїв. Так, починаючи з 13 дня з часу трансплантації, 
об'єм пухлин у 2 рази перевищує такий у тварин-пухлиноносіїв, 
що не піддавались дії радіації. Крім того, було відмічено 
пригнічений стан тварин-пухлиноносіїв та явно виражену 
кахексію. Отримані дані можуть служити підтвердженням того 
факту, що після катастрофи на ЧАЕС різко збільшилась кількість 
хворих на різноманітні онкологічні захворювання та зменшився 
середній вік людей, які проживають на забруднених територіях 
[8].

Дослідження ферментів АОС (СОД та каталази) в 
гемолізаті крові пухлиноносіїв на 14 добу з часу появи карцином 
показали достовірне зниження АО А (табл. 1). Так, активність 
СОД знизилась на 20%, каталази - на 60%, порівняно з 
контролем. Отримані нами дані є характерними для онкологічних 
захворювань, коли захисні системи організму-пухлиноносія 
виснажуються [7].

При вивченні лікувальних антибластичних властивостей 
препарату "МКА", який отримувати протягом 14 днів тварини- 
пухлиноносії, що зазнали попереднього опромінення, було 
відзначено в динаміці достовірне гальмування росту карциноми 
Герена. На 9 - 12 дні з часу введення препарату (рис.1), в кривих 
росту пухлин спостерігається плато, яке свідчить про зупинку 
росту карцином. У 67% лікованих тварин (А) відмічено зростання 
коефіцієнта гальмування росту пухлин, що веде до зменшення 
розмірів карцином та затухання онкопроцесу; у 33% лікованих 
тварин (В) значення даного показника залишаються на сталому 
рівні, що може свідчити про зупинку процесу канцерогенезу (рис. 
2).
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Таблиця 1
В п л и в  14-ти денного введення препарату "NIKA" на активність 
ферментів СОД та каталази в гемолізаті крові дослідних тварин, 
   __________________  ( М ± m, п = 8)
Умови досліду СОД, Е/мл крові х 

хв
Каталаза, мМ/хв на 1 г 

білка
Контроль 
Опромінення + 
карцинома Г ерена 
Опромінення + 
карцинома Г ерена + 
NIKA

29,6 ± 1,52
23.8 ± 1,30*

24.9 ± 1,36*

54,3 ± 4,02
22.5 ± 1,25*

35.5 ±3,13*

* - відмінність між контролем і дослідом достовірна (р < 0,05)

35000 
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25000 

20000
V

15000 

10000 

5000 

0
7 9 11 13 15 17 19 21
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Рис. І . Вплив препарату “NIKA на ріст карциноми Герена. 
По осі абсцис - час після трансплантації пухлини; 
по осі аординат - об’єм пухлин (см3).
1 - опромінення + карцинома Герена;
2 - опромінення + карцинома Герена + “NIKА” (А);
3 - опромінення + карцинома Герена + “NIKA” (В);
4 - карцинома Герена.
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Рис. 2. Гістограми коефіцієнту гальмування росту пухлин у 
тварин, які отримували препарат “NIKА”.
А - 67 %;
В - 33 %.

Підтвердженням затухання онкопроцесу у лікованих 
тварин служить вірогідне гальмування росту пухлин. Значення 
коефіцієнту мас пухлин (співвідношення маси пухлин до маси 
тварин) у лікованих тварин з карциномою Герена достовірно 
нижче, порівняно з таким у контрольних пухлиноносіїв, що 
підтверджує ефективність лікування. Коефіцієнт виживання 
нелікованих тварин на кінець експерименту (21 добу) був 
меншим ніж у тварин, які отримували "NIKA" (табл.2).

Дослідження біохімічних показників (табл.1) свідчать про 
підвищення рівня АОС організму лікованих тварин- 
пухлиноносіїв. Так, активність СОД крові знижувалась на 16% 
порівнянно з контрольними тваринами, а каталази - на 34%. Як 
відомо, підвищення АОА і введення препаратів в дозі, яка 
підвищує АОА організмів-пухлиноносіїв на стадії зниження 
активності АОС призводить до гальмування процесу 
канцерогенезу [1]. Можна зробити припущення, що препарат, 
який отримували тварини, має виражені антиоксидантні 
властивості, що і привело до підвищення активності захисних 
систем організму та сприяло нормалізації загального стану 
пухлиноносія. НАЗ>Г,,П

< v '
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Лікувальний ефект препарату "NIKA"
Таблиця 2

[М ± т ,  пі = 8, n2 = 4)
Дослідна Маса Маса Коеф. Ступінь Коеф.
група пухлин, г тварин, мае гальм. виж.%

г пухлин, росту
% пухлин, %

Контроль 33,8 ±4,1 170 ± 5 19,9 - 72
А (67%) 7,8 ± 0,9* 180 ± 5 4,3* 76,9* 100
В (33%) 21,8 ±2,7* 185 ± 5 11,8* 34,1 * 100
* - відмінність між контролем і дослідом достовірна (р < 0,05)

ВИСНОВКИ

Отримані результати дають можливість стверджувати, що 
низькі дози радіації стимулюють процес канцерогенезу. 
Отриманий нами препарат "NIKA" з антиоксидантними та 
протипухлинними властивостями, корегуюче впливає на 
антиоксидантну систему організму пухлиноносіїв, що чітко 
корелює із зниження темпів росту карциноми Герена. Отримані 
дані про лікувальні властивості препарату вказують на 
доцільність подальшого його дослідження з метою застосування 
як профілактичного засобу, особливо, тій частині населення, яка 
проживає на забруднених радіонуклідами територіях і постійно 
піддається ризику захворювань, пов'язаних з новоутвореннями.
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Summary

Dynamics of Guerien's carcinoma growth in rats under the influence of 
radiation and the state of the tumourcarriers' antioxidant system.

M .M . M archenko, I.D . Nikolyuk

It has been ascertained the stimulating influence of low dosage 
radiation on the inoculation and increase of Guerin's carcinoma in rats with 
deviation in the earlier terms of latent periods of the carcinoma exit. We 
noticed the oppression of the antioxidant system's state among animals- 
tumour-carries. The usage of "NIKA" remedy on herbals leads to the 
improvement of the antioxidant activity of tumour-cames organism, which 
correlates with the reduction of tumour growth terms. We made a conclusion 
about expediency of further investigation, of "NIKA" remedy.

Одержана редколегією 27.03.97 p.
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УДК 577.118:599.324 4:621.039.553.5:638.138.1
ВМІСТ МІКРО-1 МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНАХ І 

СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ РЕНТГЕНІВСЬКОГО 
ОПРОМІНЕННЯ ТА ЕКСТРАКТУ БДЖОЛИНОГО П И Ж У

В. В. Бевзо, ІД . Николюк, Л. Т. Оплачко

Кафедра біохімії і експериментальної екології

Встановлено активуючу дію низьких доз іонозуючої радіації на 
процеси вільнорадикального окислення ліпідів у щурів. Крім того, малі 
дози радіації проявляють стимулюючу дію на антиоксидантну систему, 
що в свою чергу впливає на більш інтенсивне всмоктування мікро- і 
макроелементів з тонкого кишківника в кров з подальшим 
накопиченням в органах. Спиртовий екстракт бджолиного пилку, 
володіючи антиоксидантними властивостями, нормалізує процеси ПОЛ 
та вміст досліджуваних елементів.

Відомо [8], що променева радіація впливає на процеси 
пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) у клітинах. Вони 
зумовлені підсиленим утворенням активних форм кисню і 
важливу роль у них відіграють іони металів із змінною 
валентністю - залізо, мідь та інші їх компенсуючі агенти. 
Знешкодження активних форм кисню в організмі відбувається за 
допомогою антиоксидантних систем, в яких ряд ферментів є 
металовмісними білками. Так, супероксиддисмутаза містить 
Си, Мп, катал аз а - Бе, глутатіонпероксидаза - Бе, церулоплазмін - 
Си [4].

Останнім часом вважають, що активація ПОЛ, що 
призводить до руйнування клітинних мембран, лежить в основі 
багатьох, якщо не всіх патологій. Крім того, ряд авторів [5] при 
захворюваннях печінки, серця, шлунково-кишкового тракту 
показали залежність між зміною вмісту мікроелементів і 
важкістю цих захворювань. Разом з тим недостатньо вивчене 
питання перерозподілу елементів за умов рентгенівського 
опромінення малими дозами. Тому метою нашої роботи було 
вивчення впливу фракціонованого рентгенівського опромінення в 
дозі 7 Р на розподіл мікроелементів (Си, Ъп, Бе, Мп) і 
макроелементів (Ca,Mg) в органах і сироватці щурів, а також 
можливості їх корекції спиртовим екстрактом бджолиного пилку.
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Матеріали та методи

Досліди проводили на білих безпорідних щурах масою 150 - 200 
г. Тварин опромінювали рентгенівським діагностичним апаратом 12 П 6 
з потужністю дози 1 Р/с. Дослідні тварини (І група) отримували 
загальну дозу 7 Р за 14 днів (опромінення проводили через день). П 
група - тварини знаходились в умовах І групи, але як лікування 
отримували перорально спиртовий екстракт бджолиного пилку в дозі, 
що відповідала кислотному числу 1,3 мг КОН/г екстракту на 1 кг маси 
(по 0,3 мл через день протягом 14 днів). На 14 день тварин забивали під 
легким ефірним наркозом.

Визначали активність суперксиддисмутази в гемолізаті крові за 
її здатністю гальмувати відновлення нітротетразолію синього в системі 
феназінметасульфат-НАОКҐ-нітротетразолій синій [11]. За одиницю 
активності ферменту брали таку його кількість, яка інгібує відновлення 
нітротетразолію на 50 %. Вміст малонового діальдегіду (МДА) 
визначали в гомогенаті печінки за величиною екстинції продукту його 
конденсації з тіобарбітуровою кислотою [8, с.215].

Визначення вмісту елементів проводили на атомно- 
абсорбційному спектрометрометрі "Сатурн" в полум’ї ацетилен-повітря, 
тиск повітря 1 атм, тиск ацетилену 0,4 атм, довжини хвилі для міді 324,7 
нм, заліза - 248,3 нм, цинку - 213,8 нм, марганцю - 279,5 нм, кальцію - 
422,6 нм, магнію - 285,2 нм. При вимірюванні користувалися 
розширенням шкали в 5 раз і постійною часу - 1 с .  Калібрувальні 
розчини готували загальноприйнятим методом [14]. Вміст 
мікроелементів розраховували: в сироватці - в мікро- і мілімолях на 1 л, 
в органах - в мікро- і мілімолях на 1 кг сухої тканини. Результати 
обробляли статистично.

Підготовку проб сироватки крові для аналізу мікроелементів 
проводили стандартним методом [17]. Сироватку крові (3 мл) 
депротеїнізували 0,6 М розчином трихлороцетово* кислоти (ТХО) і НСІ 
(відношення об'ємів сироватки та депротеїнізуючого розчину 1:1) й 
одночасно денатурували при 90°С протягом 15 хв. Елементи визначали 
в супернатанті, одержаному після центрифугування при 3000 об/хв 
протягом 10 хв.

Аналіз елементів в органах проводили після їх спалювання 
стандартним сухим методом [17]. Наважку сирого біоматеріалу 
висушували при 105°С до абсолютно повітряно-сухої маси й спалювали 
при 550 °С, до одержання світлого однорідного попелу. Останній 
розчиняли в’ 1,6 М розчині НСІ при 80 - 90 °С. Елементи визначали 
безпосередньо в отриманому розчині НСІ. Об'єм НСІ, який
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використовували для розчинення попелу, складав 1 мл на 200 мг 
абсолютно повітряно-сухої маси органів.

Результати га обговорення

Як показали проведенні дослідження, на 14-й день після 
хронічного опромінення (сумарна доза 7 Р) в розподілі мікро- і 
макроелементів в органах і сироватці щурів були встановлені такі 
закономірності: по-перше, найсуттєвіші зміни спостерігали для 
таких елементів як Тж, Си, Ре і, в меншій мірі, для Са, а вміст 
елементів Мп і не змінювався; по-друге, вміст елементів у 
тканинах залежав від величини радіочутливості досліджуваних 
органів і тканин щурів.

За умов дії рентгенівського опромінення найбільші зміни 
в розподілі мікро- і макроелементів були відмічені для 
кишківника й селезінки, дещо менші - для печінки, нирок, мозку. 
Якщо в кишківнику (Табл.1) спостерігали достовірне зменшення 
таких елементів, як Си, Ъп, Ре і Са на 38,2, 36,7, 40,0 і 16,4 % 
відповідно, то для решти органів характерний процес 
накопичення досліджуваних елементів. Зменшення їх вмісту в 
кишківнику можна пояснити збільшенням каталітичної 
активності травних ферментів, під дією малих доз радіації, які у 
свою чергу впливають на підвищену сорбційну здатність 
кишківника.

Так, було показано [3], що малі дози радіації (0,5; 1; 2Гр) 
підвищують активність сахарази й альфа-амілази після 
одноразового опромінення щурів. Найбільша активність 
ферментів спостерігалась після опромінення тварин у дозах 1 і 2 
Гр й утримувалась підвищеною протягом 5 і 10 діб. А після 
перорального введення розчину глюкози швидкість її 
всмоктування в кров у тварин опромінених в дозах 0,5 та 1 Гр, 
також збільшувалась через 10 хв у середньому в 1,5 рази, а в 
дозах 2 т а З Г р - в  1,8 рази [2]. Підвищення рівня всмоктування 
елементів у кишечнику також було показано при різноманітних 
інфекційних захворюваннях [9].

Як видно з результатів, поданих у табл.1, іонізуюча 
радіація викликає в селезінці щурів підвищення вмісту елементів 
Си, Zn, Ре і Са на 14,0; 18,5; 20,7 і 16,0 % відповідно. Відомо, що



Вм
іст

 
мі

кр
о-

 і 
ма

кр
ое

ле
ме

нт
ів 

в о
рг

ан
ах

 
та 

си
ро

ва
тц

і 
кр

ов
і 

щу
рі

в

ЧО
IIс
в
-н I і -н -н -нРО 40; 00

г*-“ оо ’  4 о ' 
гч гц гч

-н -н -Н40 ГО ГЧ -Н О 4/Г^  'Т  ^

»О 40 <4 гч іл 40
-Н -Н +140 ^ <

^  ^  «Л

о" о “ о" 
-н НН -Н 
40 00 о . 
— о" гч~Р*4 ГО Р«->

и

4/1 *м 2; 04 *4/140 40 РП ГЧ 4Г|РП
О о" о“

О
о' о" о“ о О1о* о“о”о'нн •4Н нн нн нн нн нн нн нн нн +1 НН40 (V "Ч- <— 40 'Н- г*-ГЧ 40 г- _ 4004.■о о тГ 04 рр> РП гч 40 г- ТГ.1—1р-Ггч ро гп“Р*1 г ч ' N г ч “ чи

40 Г-

о' о“ о 
- н  нн нн

І03
■ я .

4 0 *
о ГЧ 40 *

4 0
•
4 0 оо ГЧ *

ч

04 40 т г Г "
Г Ч гч рр> ГЧ. 4/4. « О ^ г 40. 4 0 тр
о “ о “ о ’ ГЧ г Г гч“ 1 _ г —■ о" о о “ о “ о о"
НН НН НН НН нн нн нн НН НН нн нн нн нн нн НН
ас ГЧ

40. 40 р-
© “

Г Ч т р 4 0 .
1 - “ го

»о

40
оГ

г-
о"

го
гч“

0 0 .
сГ

РП
4 0 .

40
4 0

О
40.

4о“ г * і 4о “ 4 0 3 ю ГЧ ГЧ с о с о < о

є
я

. о ,  
2

40 00 40 40 00 т—■ т о оо т ГЧ Р~ тр
•“і о . Оч сч 40. »О -н- 40 00

о о о гч" ГЧ 40“ к 4/Г о “ сГ о “ о “
НН НН НН НН НН НН НН нн НН нн нн НІ нн
— рр) Р- і—1 гч 04. тр го 40 оо 04. 40.ГЧ сп ©. тр го 'Н 40 «о 40 о “ о “ о “ 4/Г
40“ 4/Г 40“ 40 40 40 1—1 1—1г—1 г—< гч

4Л) 3 - ,  о

о о  -з- о

0 . 1  Оо о о" +1 +1 +1 
—1 о  гч40 сч Г- 40 40 40о" о* сГ

я
Ю «*1

О  о * ^

-н -н -н 
58 Я з40 40

* 4
*
т Г р - л

*
РО г ч . 'Н ГЧ

4 /Г с Г г ч “ г— г ч “ о ' о " 04“
4 0 4 0 0 0 0 4 р ~ 4 0 -'Н 4 0

НН нн нн нн нн нн нн - н НН
,—1 4 0 т 0 0 0 0 т р 4 0
р - 4 0 о 4—-І П р ~ 4 0 4 0 о
г ч 4/ і ГЧ 0 0 г ч р - о 1-М о

1
V 1 г ч с о г Ч 1*“* р - •

00 40 40

з
о

4 0 .
40“

*

о !

г ч
р - “

г ч
О .

*
р о

г р
0 0 .

г ч .
р - “

0 4 .
4 /Г

О ,
4 0

ч р
0 4 .

с ч Т—< 4 0 “ і / Г 4 /Г *—4 І—1 »“ « оо“

н н нн нн нн НН НН нн нн НН нн

о 4 0 4 0 о ї м о Р » ГЧ
т р о 4 0 г ч РП ГЧ о 4 0 г ч о
т г ч с о 4 0 4 0 4 0 г ч

к0 5 ю
1

я

- в
іро

гід
ні

 в
ідм

ін
но

ст
і 

у 
по

рів
ня

нн
і 

з к
он

тр
ол

ем
 

(р 
< 

0,0
5)



24

селезінка є кровотворним та імунологічним органом, а хронічний 
вплив іонізуючої радіації викликає ушкодження еритроцитарних 
мембран і підвищення їх проникливості [12], а також активацію 
процесу гемопоезу, що супроводжується появою в перефирійній 
крові еритроцитів з низькою гемолітичною стійкістю [16]. У 
селезінці постійно відбувається фагоцитоз старих еритроцитів і 
розпад гемоглобіну. Залізо, яке вивільняється при цьому, 
накопичується у вигляді білка феритину в селезінці та печінці.

У печінці (Табл.1), крім збільшення вмісту заліза на 19,65 
%, спостерігали достовірне підвищення вмісту цинку на 18,7 % 
при дії радіації в порівнянні з контролем. Так як досліджувані 
нами елементи є кофакторами ферментів і металопротеїнів, то 
підвищений вміст можна пояснити не тільки вивільненням з 
білкових структур і нагромадженням в досліджуваних органах, а 
й стимуляцією біосинтезу металовмісних ферментів під дією 
радіації.

Зокрема, підвищений вміст заліза й цинку в деякій мірі 
може бути обумовлений збільшенням активності таких 
металовмісних ферментів, як каталаза і супероксиддисмутаза. 
Підвищення активності каталази в печінці та мозку спостерігали 
при утримуванні щурів протягом шести місяців на спеціальній 
експериментальній базі в м.Чорнобилі із загальним радіаційним 
навантаженням у 25 бер [7]. А одноразове рентгенівське 
опромінення щурів дозами 25 сГр і 50 сГр викликало підвищення 
активності супероксиддисмутази в селезінці, печінці та мозку 
[18].

Таку ж закономірність спостерігали при дослідженні 
вмісту елементів у нирках і мозку дослідних тварин за дії 
опромінення. їх розподіл у нирках відбувався так: зростав вміст 
елементів Си і Бе на 20,4 і 15,1 % відповідно, а вміст інших 
елементів не перевищував контрольний рівень. Накопичення міді 
в нирках обумовлено, можливо, здатністю виводити більшу її 
частину, яка є в організмі, даним органом, в порівнянні з іншими 
елементами [9].

У клітинах нервової тканини нами відмічено збільшення 
вмісту лише Са на 18,2 % в опромінених тварин у порівнянні з 
інтактними, а решта показників не змінювалися. З літератури 
відомо, що опромінення щурів в дозі 0,013Кл/кг призводить до 
збільшення активності ферментів іонтранспортуючих систем, а
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саме Са2 Мв2 -АТФази в мозку на 25,9 %. Зміна активності 
Са Mg -АТФази може бути наслідком збільшення пасивного 
транспорту іонів1 через мембрани нервових клітин, порушенням 
іонного гомеостазу [10]. Встановлене нами збільшення вмісту Са 
в мозку може, до певної міри, бути зумовлене зміною активності 
цього ферменту.

Зміни в розподілі мікро- і макроелементів, які ми 
спостерігали в досліджуваних органах, знайшли своє 
відображення в сироватці крові щурів. Так, за умов дії 
рентгенівського опромінення в сироватці крові щурів (табл.1) 
відмічали достовірне підвищення вмісту Си, Іп, Те на 17,4; 15,5 і 
20 % відповідно в порівнянні з контрольними тваринами.

У літературі є дані, які вказують на те, що накопичення 
вільного заліза у вигляді Бе2* призводить до активації процесів 
ПОЛ у модельній системі [8]. Пізніше було показано [11], що 
кінетичні криві накопичення вільного заліза в тканині при 20 і 37 
°С корелюють з відповідними кривими накопичення МДА - 
кінцевого продукту ПОЛ, що вказує на тісний зв'язок між цими 
процесами.

Цікаво було дослідити вміст МДА в печінці щурів при дії 
малих доз радіації. Як видно із результатів, поданих в табл.2, 
вміст МДА достовірно збільшувався (на 35 %) у печінці 
опроміненних тварин в порівнянні з інтактними. 
Експериментально доведено, що опромінення в малих дозах 
спричиняє активацію ПОЛ у крові, печінці та і му некомпетентних 
клітинах [6].

Разом з визначенням вмісту МДА в печінці щурів вивчали 
стан антиоксидантної системи крові тварин при дії малих доз 
радіації. Нами було показано (табл.2), що при опроміненні тварин 
сумарною дозою 7 Р активність Zn-, Си-залежної 
супероксиддисмутази в гемолізаті крові щурів зростає на 27,3 % в 
порівнянні з інтактними тваринами, що співпадає з 
експериментальними даними, наведеними в монографії Я.І.Серкіз 
та ін [15]. Відмічається, що після двомісячного утримування 
щурів на експериментальній базі в м.Чорнобилі спостерігали 
початкове підвищення активності супероксиддисмутази і 
каталази в крові тварин на ЗО - 40 %. У подальшому мали місце 
коливання даних показників, але в усі строки дослідження їх 
рівень перебільшував початкові значення.
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Таблиця 2
Вміст МДА в печінці та активність СОД в крові щурів за дії
радіації та екстракту бджолиного пилку
 _________    (М ± ш ;п  = 6)
Умови досліду МДА (мкМоль/г 

тканини)
СОД (Е/мл крові хв)

Контроль 
Опромінення 
Опромінення + 
пилок

42,1 ±3,61 
56,8* ± 4,05 
39,5 ± 3,72

28,6 ± 1,42 
36,4* ± 1,78 
30,8 ±2,01

* - вірогідні відмінності у порівнянні з контролем (р < 0,05)

Отже, у нашому експерименті доза 7 Р лише стимулює 
процеси вільно-радикального окислення ліпідів, що виражається 
у підвищенні вмісту МДА й активує антиоксидантну систему, про 
що свідчить підвищення активності супероксиддисмутази.

При вивченні лікувальних властивостей спиртового 
екстракту бджолиного пилку у групі дослідних тварин, яким на 
фоні дії рентгенівського опромінення вводили даний препарат, 
було показано, що активність супероксиддисмутази в крові, вміст 
МДА в печінці, а також розподіл елементів у різних органах і 
тканинах щурів нормалізується і знаходиться на рівні 
контрольних тварин. Такі лікувальні властиваості спиртового 
екстракту бджолиного пилку можна пояснити, перш за все, 
антиоксидантними й мембраностабілізуючими властивостями 
препарату, які були продемонстровані раніше при 
експериментальній гастроентерелогічній патології [1].

ВИСНОВКИ

Малі дози іонізуючої радіації активують процеси ПОЛ, 
стимулюють антиоксидантну систему, що, у свою чергу, впливає 
на більш інтенсивне всмоктування досліджуваних елементів з 
кишківника в кров та їх подальше нагромадження в органах.

Спиртовий екстракт бджолиного пилку, володіючи 
антиоксидантними властивостями, нормалізує процеси вільно- 
радикального окислення ліпідів, що призводить до нормалізації 
вмісту мікро- і макроелементів в органах і сироватці щурів.
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Summary

Dependence of content micro- and macroelements in organs and serum of 
rats from influence of X-ray and extract of the honey bee's pollen

V.V.Bevzo, LD.NikoIyuk, L.T.Oplachko

An activization of lipids free-radical oxidation processes in rats as a 
result of low irradiation has been stated. Moreover, low irradiation stimulated 
rats antioxidant system, that in turn increased the intensity of micro- and 
macroelements absorbtion from thin intestines to blood with subsequent 
accumulation in organs. Alcoholic extract of swallen beens'pollen possessing 
antioxidant properties normalized the lipids peroxide-oridation processes and 
content of investigated elements.

Одержано редколегією 6.02.97 p.
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БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ БІЛКІВ ВИЩИХ 
БАЗИДІОМІЦЕТІВ, КУЛЬТИВОВАНИХ НА ВІДХОДАХ 

ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Г.П. Копильчук

Кафедра біохімії і експериментальної екології

Показані оптимальні умови твердофазного культивування 
міцелію та плодовйх тіл вищих дереворуйнуючих базидіоміцетів 
РІеигоШБ Аогібае, РІеигойїБ ОБДеаШБ, В]егкапс1ега асії^а на відходах 
переробки сої та соняшника; досліджено білковий спектр міцелію даних 
грибів та розроблена схема очистки ферментного комплексу протеаз із 
фібринолітичною активністю, виділеного з плодових тіл гриба 
Р.Аогібае.

Культури вищих дереворуйнуючих базидіоміцетів варто 
розглядати як перспективні об'єкти біотехнології у зв’язку з 
можливістю їх комплексного та багатопланового застосування, не 
кажучи вже про одночасне використання біомаси в ролі 
повноцінного білкового продукту. Дані гриби привертають увагу 
дослідників як продуценти потужного гідролітичного 
ферментного комплексу.

Серед гідролаз необхідно відзначити протеолітичні 
ферменти, без яких неможлива регуляція жодного життєво 
важливого процесу, зокрема поділу та трансформації клітин, 
диференціації та морфогенезу, метаморфозу, адаптаційних 
перебудов обміну тощо [10].

Однак протеази вищих базидіоміцетів вивчені 
недостатньо. Є окремі повідомлення про біологічну роль даних 
ферментів в процесах плодоутворення, спороутворення та 
обмеженому протеолізі внутрішньоклітинних ферментів. У 80-х 
роках з'явились перші дані про структуру грибних протеаз [6].

Повноцінним поживним середовищем для вирощування 
дереворуйнуючих грибів, у тому числі і їстивних, є відходи 
переробки олійних культур, зокрема сої та соняшника. Дані 
субстрати переважають над традиційними, якими є солома, 
опилки, обрізки дерев, виноградні вижимки за вмістом джерел 
азоту та фосфору, мікроелементів і вітамінів.

УДК 577.112.083:582.284
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Мета роботи:
- розробка оптимальних умов твердофазного культивування 
міцелію та плодових тіл вищих дереворуйнуючих базидіоміцетів 
РІеигоПія Логісіае, РІеигоШБ озДеаП^ Bjerkandeгa асіизіа на 
відходах переробки сої та соняшника;
- дослідження білкового спектру міцелію даних грибів;
- вивчення протеолітично- активності (ПА) та очищення 
ферментного комплексу протеаз з плодових тіл базидіоміцету 
Ріеигогіїз Аогісіае, культивованого на відходах переробки сої та 
соняшника.

Матеріали та методи

Об'єктами дослідження були вищі дереворуйнуючі 
базидіоміцети Віегкапсіега ас і^а  з порядку АрЬуІІорЬогаІез, РІеигоШБ 
Аогісіае і РІеигоШБ озДеаШБ з порядку А§агісаіез. Дані гриби належать до 
підкласу НоІоЬаБІсііотусегісіае класу ВаБІсііогпусеІез [13].

Середовище для інокуляту готували на основі глюкозо- 
пептонного агару з наступним автоклавуванням протягом ЗО хвилин 
при 1,2 атм. Культури вищих базидіоміцетів стерильно вносили в колби 
з середовищем і витримували 7 діб при температурі +28° С. Інокуляцію 
здійснювали у співвідношенні 1 мл/2 г сухої маси середовища, яке 
використовували для твердофазного культивування.

Вирощування міцелію грибів проводили у колбах при +28°С 6, 
8, 12 діб на зволоженому до 70 % середовищі із лушпиння соняшника і 
нерозчинного залишку соєвого шроту (НЗШ) у співвідношенні 5:1, які є 
побічними продуктами переробки олійних культур.

Плодові тіла вирощували в темноті при температурі 12-14°С до 
повного заростання субстрату міцелієм. Надалі температуру 
підтримували на рівні 25-27° С, в режимі освітлення 150 лк/добу, при 
вологості 95-99 % до повного дозрівання плодових тіл. У ролі 
субстратів використовували лушпиння соняшника, солому та їхні 
композиції. Через 4 тижні після посадки починалась перша хвиля 
плодоношення, а через 2-3 тижні після збору врожаю - друга.

Методика вивчення динаміки білкових фракцій включала 
фракціонування білків з наступним їх кількісним визначенням. 
Фракціонування білків проводили за методом Осборна, що грунтується 
на виділенні окремих білкових фракцій відповідними розчинниками: 
альбуміни - дистильованою водою, глобуліни - 10 % розчином ІЧаСІ, 
проламіни - 80 % етиловим спиртом, глютеліни - 0,2% розчином №ОН, 
важкорозчинні білки - 1 М розчином №ОН [7]. Концентрацію білка 
визначали за методом Лоурі [15].
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Елеюрофорез білків проводили в денатуруючих умовах за 
модифікованою методикою Леммлі [И] у вертикальних блоках 
розміром 130 х 120 х 0,75 мм.

Визначення казеїназної активності проводили за 
модифікованою методикою Ансона [8]. За одиницю протеолітичної 
активності приймали таку кількість фермента, яка за 1 хв при 30° С 
перетворює в неосаджуваний трихлороігговою кислотою стан казеїнат 
натрію в кількості, що відповідає 1 мкмолю тирозину; активність 
виражали в од/г.

Тромболітичну активність визначали за методом, що 
грунтується на визначенні часу лізису штучно отриманих тромбів крові 
білих щурів [9].

Ферментний препарат отримували шляхом осадження 
альбумінів за допомогою дистиляту та подальшого висолювання 
фракцій протеаз. Даний препарат ліофілізували і зберігали на холоді у 
вигляді порошку. Для подальшого дослідження ферментний препарат 
розчиняли у дистильованій воді та діалізували для видалення надлишку 
солі.

Дослідження фізіологічної дії препарату проводили в системі in 
vitro та in vive [9].

Результати та обговорення

При використанні лушпиння соняшника, соломи та їхніх 
композицій (1:1) для культивування грибів P.floridae 
найефективнішим виявився двохкомпонентний субстрат (табл.1). 
Урожайність з 1 л посівного міцелію на композиційному 
субстраті складала в середньому 1,53 кг, тоді як на лушпинні 
соняшника - лише 0,95 кг.

За смаковими якостями культивовані нами базидіоміцети 
P.floridae нагадують білі гриби. Однак вони характеризуються 
підвищеною жорсткістю через надмірний вміст хітину.

Біологічна цінність продуктів грибного походження 
визначається, насамперед, вмістом білка і його складом [11].

Міцелій культивованих нами базидіоміцетів P.floridae, 
P.ostreatns, B.adusta ні за вмістом білка (25-26 % на І г сирої 
маси), ні за його фракційним складом не поступається перед 
грибами, вирощеними на традиційних субстратах [2].
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Таблиця 1
Урожайність вишого дереворуйнуючого базидюміцету РІеигойїБ 
Аогісіае

І посадка II посадка III посадка
1 2 1 2 1 2

кількість 
використаного 
міцелію (л)

14,0 4,0 18,0 14,0 9,0 10,0

І хвиля урожай ності 
(кг)

8,82 4,53 10,02 14,40 5,98 9,46

II хвиля урожайності 
(кг)

4,48 1,55 6,29 8,24 3,84 4,94

загальний вихід 
плодових тіл (кг)

13,30 6,08 16,27 22,82 9,82 14,40

урожайність міцелію 
(кг/л)

0,95 1,52 0,90 1,63 1,09 1,44

1 - лушпиння соняшника;
2 - лушпиння соняшника + солома.

У процесі культивування міцелію досліджуваних штамів 
функціонально активні білки (альбуміни та глобуліни) 
переважали над запасними (проламінами та глютелінами). Так, у 
В.асЬ^а на шосту добу культивування сума альбумінів та 
глобулінів складала 68,3 % від вмісту загального білка, на восьму 
добу - 57,4 % і на дванадцяту добу - 50,8 %, переважаючи при 
цьому над сумарним вмістом проламінів та глютелінів, для яких 
цей показник був 31,7 %, 42,6%, 49,2 % відповідно (рис.1).

Такий перерозподіл білкових фракцій є свідченням 
високої харчової цінності міцелію досліджуваних грибів. Відомо, 
що альбумінова та глобулінова фракції більш збалансовані за 
амінокислотним складом і легше перетравлюються в організмі 
порівняно з проламінами та глютелінами, оскільки доступність дії 
ферментів шлунково-кишкового тракту в значній мірі залежить 
від ступеню розчинності білків у водно-сольових розчинах [3]. 
Серед легкозасвоюваних
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Рис. 1. Динаміка функціонально активних та запасних білків в 
процесі твердофазного культивування міцелію грибів 
Ріеигоїш озїтеайіБ (1), Ріеигойїз Аогібае (2), Bjeгkandeгa 
adusta (3).

фракцій більша доля припадала на альбуміни: 44-61 % порівняно 
з долею глобулінів - 5-9 %.

Якщо говорити про динаміку кожної білкової фракції 
зокрема, то за винятком глютелінів (кількість яких зростала), всі 
вони характеризувались достовірним зниженням свого вмісту в 
процесі пророщування міцелію (рис.1).

Фракційний склад білків залежить від індивідуальних 
особливостей продуцента, від умов його культивування, 
попередньої термообробки і змінюється в процесі онтогенезу 
культур [4].

На розподіл білкових фракцій має вплив також 
систематична належність грибів-продуцентів. Кількість 
альбумінів значно переважає у ксилотрофів, ніж у сапрофітів, що 
пов'язано з більш складним джерелом їх живлення і синтезом 
активнішого комплексу ферментів [5].

Застосування методу електрофорезу в ПААГ дало 
можливість з'ясувати молекулярний розподіл міцеліальних білків 
культивованих нами штамів базидіоміцетів. У результаті 
досліджень було виявлено 26 білкових компонентів з 
молекулярними масами 12,3-89,0 кД. Серед них найбільшою 
інтенсивністю забарвлення вирізнялись смуги, що відповідали 
білковим компонентам з молекулярними масами 17,8 кД, 18,0 кД, 
20,0 кД, 40,0 кД, 45,0 кД. Достовірних відмінностей у розподілі
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білкових фракцій між досліджуваними штамами грибів не 
спостерігалось.

Отже, враховуючи результати проведених досліджень по 
вивченню окремих характеристик білкового спектру міцелію 
дереворуйнуючих грибів, культивованих на відходах переробки 
сої та соняшника, можна стверджувати, що дані гриби мають 
високу біологічну та харчову цінність. Вони можуть служити 
додатковим джерелом білка, а сама технологія вирощування 
базидіоміцетів на відходах переробки рослинної сировини є 
перспективною, бо вирішує проблему безвідходної екологічно 
чистої переробки цього виду вторинних ресурсів.

Вищі базидіоміцети ї продуцентами потужного 
протеолітичного комплексу ферментів. У 80-х роках групою 
французьких дослідників було показано, що первинна структура 
казеїну та фібриногену мають велику кількість ділянок з 
гомологічними амінокислотними послідовностями [12]. У зв'язку 
з цим цікавим було вивчення казеїназної активності поряд з 
фібринолітичною. Культуральний фільтрат (КФ) гриба Р.АогісІае 
характеризувався незначною казеїназною актиністю та часом 
лізису тромбів 3,5 год (табл.2).

Таблиця 2
Характеристика ферментних препаратів, отриманих за 
допомогою різних осаджувачів________________ _______________
Осаджувані концентрація 

білка (мг/мл)
казеїназна
активність
(од/г)

час лізису 
тромбів (год)

спирт (1 : 1) 6,20 ± 0,22 8,37 ±0,41 2,50
спирт (1 : 4) 6,54 ±0,35 11,22 ±0,66 2,25
ацетон (1 : 4) 5,30 ±0,26 3,20 ±0,12 -

сульфат 2,44 ± 0,09 32,78 ± 1,34 1,25
амонію
куль тур альни 
й фільтрат

10,30 ±0,52 3,23 ±0,14 3,50

Використання в ролі осаджувана охолодженого етанолу 
забезпечувало найповніше і найшвидше осадження білків без 
втрати їхньої розчинності. Вихід білка при цьому становив 60 %. 
Проте казеїназна активність підвищувалась лише в 3,5 рази при
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співвідношенні 1:4 і В 2,6 рази при співвідношенні 11. 
Використання ацетону не приводило до підвищення казеїназної 
актиності. Спиртові препарати скорочувати час лізису тромбів на 
1 год, порівняно із культуратъним фільтратом. Ацетоновий 
препарат взагалі не проявляв тромболітичної активності.

Препарат, отриманий за допомогою висолювання 
сульфатом амонію, характеризувався найвищою казеїназною 
активністю та найменшим часом лізису тромбів. Ступінь очистки 
при цьому складав, для казеїназної активності - 10,14, для 
тромболітичної - 2,8 (табл.2).

Отже, сульфат амонію - "найм'якший" осаджувач, який 
забезпечує високий рівень активності ферментів. Тому, 
незважаючи на те, що після виосолювання сульфатом амонію, 
отриманий препарат потребує додаткової очистки шляхом 
діалізу, ми все-таки зупинили свій вибір на цьому осаджувані.

При вивченні фібринолітичної дії отриманого 
ферментного препарату в дослідах in vitro було встановлено, що 
при додаванні розчинів препарату до плазми крові щурів ефект 
залежав від концентрації препарату. Аналогічні результати 
спостерігали при вивченні протеаз нижчих грибів [9].

Мінімальна концентрація препарату, яка при додаванні 
його до плазми крові білих щурів відвертала утворення тромбів in 
vitro, становила 5 мг/мл (табл.З). Саме в такій концентрації 
вводили препарат білим щурам у дослідах in vivo. При цьому 
фібринолітична активність крові зростала: утворення тромбів не 
спостерігалось взагалі або тромб утворювався, але набагато 
менших розмірів, ніж у контрольному досліді.

Однак, фібринолітична активність протеаз наших грибів 
дещо нижча порівняно з активностями інших штамів, дані про які 
наведені в літературі [9]. Проте для лізису тромбів in vivo 
сповільнена дія тромболітичних агентів не є, можливо,
негативною властивістю.

У праці [1] показана принципова можливість 
використання протеїназ базидіоміцетів для створення 
тромборезистентних полімерних матеріалів, що застосовуютья в 
практиці серцево-судинної хірургії.
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Таблиця З
Фібриголітична активність протеолітичного ферментативного 
комплексу гриба Pleuiotus floridae_____________________________
Час лізису 
(год)

Концентрація ферментного препарату (мг/л)
1 2 3 4 5

0,00 00 00 00 00 0

0,33 00 00 ФФ 0 0

1,00 00 00 00 0 0

1,30 00 0 ЧАУ 0 0

1,45 0 0 0 0 0

2,00 0 0 0 0 0

0 0  - тромб спостерігався;
0  - спостерігаються розрізнені залишки тромбу;
0  - тромб відсутній.

При твердофазному культивуванні дереворуйнуючого 
базидіоміцету Pleurotus floridae утворюється тромболітичний 
агент типу протеаз. Ферментні препарати з вищих 
дереворуйнуючих базидіоміцетів доцільно рекомендувати для 
подальшого вивчення в ролі тромболітичинх агентів. Культури 
даних грибів треба розглядати як перспективні об'єкти 
біотехнології у зв'язку з можливістю їх комплексного 
використання.
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Summary

Biological value of protein of wood-destructing basidiomycetidae cultivating 
on recycleable waste ptoducts of cultivation

Kopilchuk G.P.

The present research describes the optimal conditions for cultivating 
mycelium and fruiting bodies of wood-destructing basidiomycetidae on 
recycleable waste products of soya bean and sunflower. The mycelium protein 
spectrum of several fungi is studied. The procedure of refining the enzyme 
complex of protease with fibrinolytical activity, excreted from fruiting bodies 
of fungus Pleurotus floridae, is developed and described.
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УДК 577.214.6:546.74/56:633.15
ВПЛИВ ЮНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ 

СИНТЕЗУ РНК IN VITRO ТА IN VIVO У РОСЛИН

М.С. Рогозинський, JI.C. Язловицька, М.Г. Мардаревич,
Я.А Волков

Кафедра біохімії і експериментальної екології

Вивчався вплив іонів міді, нікелю та кадмію на інтенсивність 
синтезу РНК у системі in vitro та in vivo на прикладі рослин картоплі та 
кукурудзи. Доведено, що ті концентрації іонів важких металів, які 
призводили до зниження синтезу РНК у системі ізольованих клітинних 
ядер, у випадку інтактних рослин вели до зростання синтезу всіх класів 
РНК.

Іони важких металів (ВМ) є незамінимими компонентами 
клітини. Крім того, вони - необхідна складова частина 
транскрипційного апарату еукаріотичного ядра [8]. Водночас 
вони належать до числа найбільш фітотоксичних сполук, 
поступаючись лише гербіцидам [13]. Надмірне надходження цих 
металів до організму є шкідливим і може приводити до 
порушення фізіолого-біохімічних процесів, а саме: фотосинтезу 
та дихання [17, 19, 25], синтезу білків [18, 24, 29] та інше. В 
останні роки, у зв'язку зі зростанням сучасної промисловості, 
поступання ВМ у біосферу значно посилилося, що й пояснює 
зростання зацікавленості до цих сполук як зі сторони екологів, 
так і біохіміків. Але, незважаючи на інтенсивні дослідження в 
цьому напрямі, зміни у метаболізмі рослинної клітини, які 
викликані стресом, що зумовлений дією ВМ, вивчені все ж 
недостатньо.

З літератури відомо, що процеси синтезу та розпаду РНК 
зазнають змін в умовах хімічного стресу [2, 3, 7, 20]. Проте вплив 
підвищених концентрацій іонів міді, кадмію та нікелю на 
експресію геному і, зокрема, на процеси синтезу РНК, вивчений 
недостатньо.

Досить очевидним є те, що ВМ можуть впливати на 
процеси синтезу РНК як безпосередньо, порушуючи роботу РНК- 
полімераз, так і опосередковано, впливаючи на різні ланки 
метаболізму. Тому найбільш повну інфомацію можна отримати
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тільки тоді, коли співставити вплив ВМ на синтез РНК як m vitro, 
так і in vivo.

Дана робота присвячена вивченню інтенсивності синтезу 
різних типів РНК за дії іонів міді, кадмію та нікелю.

М атеріали та методи

Об'єктами дослідів служили паростки кукурудзи (Zea mays L.) 
простого міжлінійного гібрида Г 01 (ПЛС 61 х Уч 22), які вирощувались 
на розчині Кнопа при температурі 28 ± 1° С з тривалістю світлового дня 
16 годин при інтенсивності освітлення 2200 Лк. Рослини картоплі 
(Solanum tuberosum L.) сорти "Зов" і "Ласунак", які вирощувалися в 
оранжереї та на дослідних ділянках.

Дія вивчення впливу міді та нікелю на інтенсивність синтезу 
яРНК, тРНК та рРНК в інтактних рослинах, 4-денні паростки кукурудзи 
вирощували протягом 3 діб на середовищі Кнопа з додаванням хлоридів 
металів до 0.4 мМ.

Інтенсивність синтезу РНК in vivo визначали шляхом інкубації 
7-денних паростків кукурудзи без коренів у розчині міченого 3Н- 
уридину (пит. акт. - 900 ГБк/моль) протягом 2,5 годин. Після інкубації 
паростки використовувалися для виділення яРНК, рРНК та тРНК, як 
було описано нами раніше [3].

Для вивчення швидкості надходження міченого попередника в 
тканини паростків кукурудзи їх інкубували в розчині 3Н-уридину так, як 
при вивченні синтезу РНК. Після закінчення інкубації наважку 
гомогенізували в суміші 30 % НС104, 15 % Н20 2 [12]. Для солюбілізації 
тканин гомогенат інкубували 2 години в термостаті при 80° С, після 
чого центрифугували при 5000 g 15 хв. Після нейтралізації 
радіоактивність супернатанта вимірювали на рідинному 
сцинтиляційному лічильнику "Бета-1" з використанням діоксанового 
сцинтилятора ЖС-8 (ефективність рахунку 30 %) [12].

Виділення інтактних ядер проводили за методикою Слетера 
[27]. Для визначення інтенсивності синтезу яРНК суспензію інтактних 
ядер (50 мкл) вносили в 200 мкл інкубаційного буфера: 0.05 М трис-НСІ 
(pH = 7.8), 0.5 М сахароза, 0.005 М MgCl2, 0.015 М КС1, 0.01 М 
аскорбінова кислота, 1 мкл препарата 3Н-УТФ (питома активність - 130 
ГБк/л, молярна активність 900 ТБк/М). При визначенні впливу ВМ їх 
розчини вносили безпосередньо в інкубаційний буфер. Вміст ДНК у 
суспензії ядер визначали колориметрично з дифеніламіном [21].

Ядра інкубували 40 хв. при температурі +25° С. Синтез РНК 
зупиняли додаванням 0.1 % розчину пірофосфату Na в 10 % ТХО (Імл 
розчину на 250 мкл проби). Проби поміщали на лід на 30-60 хв.
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Фільтрували під вакуумом через фільтри типу Синпор Осад промивали 
4 рази по 5 мл 5 % ТХО та 2 рази по 5 мл етанолу. Підрахунок 
радіоактивності проводили з використанням діоксанового сцинтиляторе 
ЖС-107 (ефективність рахунку 28 %). Математична обробка
експериментальних даних виконувалася за методом варіаційної 
статистики [10].

Результати та обговорення

Зміни синтезу яРНК в ізольованих клітинних ядрах в 
присутності іонів Си2+, Сб2+ та Иі24 оцінювали шляхом 
вимірювання рівня включення міченого попередника 3Н-УТФ у 
фракцію РНК.

Першим етапом досліджень в цьому напрямі, була 
оптимізація методу [27], зокрема - підбір часу інкубації 
ізольованих ядер з 3Н-УТФ. Було показано, що протягом 45хв. 
рівень включення міченого попередника знаходився в практично 
лінійній залежності від часу інкубації. В подальшому процес 
виходив на плато. Така картина зберігалася без змін як у 
присутності, так і при відсутності іонів ВМ в інкубаційному 
середовищі. Враховуючи ці результати, в подальших 
експериментах інкубацію проводили протягом 40хв.

Наступним етапом нашої роботи було визначення 
концентрацій, при яких було б, на нашу думку, доцільно вивчити 
вплив іонів ВМ на інтенсивність синтезу РНК в ізольованих 
клітинних ядрах.

На основі літературних даних про нагромадження ВМ в 
тканинах рослин (як у нормі, так і в умовах хімічного 
забруднення) та враховуючи результати наших попередніх 
експериментів, вирішено було використати наступні 
концентрації. 125-10000 мкМ для № 2+, 1-4000 мкМ для Сс12і та
3-1000 мкМ для Си2+.

Згідно з нашими попередніми результатами [30] та 
даними літератури [31], перший зі згаданих ВМ (N0 належить до 
середньотоксичних, тоді як два інших (Си и Сб) - до 
сильнотоксичних. У результаті проведених експериментів 
встановлено, що всі три вивчені ВМ в різній мірі викликали 
пониження рівня включення 3Н-УТФ в яРНК.

Так, менше всього інгібували синтез яРНК іони Мі2+. 
Більше того, при концентрації цього металу в інкубаційному
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середовищі 125 мкМ спостерігалася тенденція до незначного 
підвищення синтезу яРНК (до 10 %). Зниження Інтенсивності 
синтезу проходило поступово, при збільшенні концентрації ІОНІВ 

металу в середовищі інкубації. Максимальне інгібування синтезу 
яРНК спостерігалося при концентраціях ЮОООмкМ і вище, як для 
кукурудзи, так і для картоплі (табл. 1).

При низьких концентраціях (1 мкМ) іонів С(і2\  як і для 
№2+, спостерігалася тенденція до активації синтезу яРНК (в 
межах 10 %). При вмісті іонів металу в інкубаційному середовищі 
1000-4000 мкМ інтенсивність синтезу РНК була низькою для 
обох досліджуваних видів рослин і складала лише приблизно 10 
% від контролю (табл. 1).

У той же час, в присутності іонів Си2т зростання синтезу 
яРНК не спостерігалося навіть при найнижчій з досліджуваних 
концентрацій (3 мкМ) (табл. 1). При подальшому підвищенні 
концентрації іонів Си2~ інгібування проходило більш інтенсивно, 
ніж для двох попередніх металів. Практично повне пригнічення 
синтезу яРНК в ізольованих ядрах (рівень включення 3Н-УТФ - 
не більше 10 % у порівнянні з контролем), як для картоплі, так і 
для кукурудзи спостерігалося при концентрації іонів металу 800 
мкМ та вище.

Для співставлений величини ефектів, які викликаються 
різними ВМ, досить зручно порівнювати концентрації, які 
призводили до інгібування синтезу яРНК на 50 %. Ці 
концентрації склали: для №2 - 250 мкМ (картопля) м 425 мкМ 
(кукурудза); Ссі2' - 100 мкМ (картопля) і 125 мкМ (кукурудза); 
для Си2' - 40 мкМ для обох досліджуваних видів. Таким чином, 
грунтуючись на результатах наших досліджень можна збудувати 
такий ряд, що відображає вплив іонів вивчених ВМ на синтез 
яРНК в ізольованих ядрах рослин: Си2"* > СсР > №2

У літературі описано ряд експериментів, у яких 
співставляється вплив широкого набору ВМ на різні морфо- 
фізіологічні та біохімічні параметри у рослин. В одних випадках 
зазначено, що найсильніший вплив спричиняє Си [2, 15, 31]; в 
інших - Сё2 [29]. Результати наших дослідів однозначно 
свідчать, що Си2 сильніше, ніж Сё2 пригнічує процеси синтезу 
РНК у клітинних ядрах.
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Таблиця 1
Інтенсивність включення 'Н-уридину в новосинтезовану РНК в 
ізольованих ядрах кукурудзи та картоплі при дії іонів металів 
(імп./хв мкг РНК)

(М ± ш; п = 8)

Метал
Концентрація 
іонів у середо

вищі (мкМ)
Кукурудза Картопля

Контроль 0 27843 ±2531 11480± 1007
5 25059 ±2198 9001 ±790*
10 21634 ± 1898* 8610 ± 755*

Си2+
25 20186 ± 1770* 6349 ±556*
50 9467 ± 830* 5097 ± 447*
100 7768 ±681* 3501 ±307*
200 1197 ± 106* 269 ±23*
1000 613 ± 58* 81 ±7*

1 32855 ±2882 13145 ± 1153
15 25059 ±2205 10011 ±878
25 24390 ±2154 8001 ±701*
50 20604± 1823* 7114 ± 625*

СсІ21 125 13365 ±1164* 5327 ±467*
200 10274 ±911* 2750 ±242*
500 5207 ±463* 918 ± 81*
800 2784 ±221* 574 ± 50*

4000 1615 ±153* 413 ± 36*
125 30349 ±2654 12054 ±1062
200 20604 ± 1812* 7405 ± 644*

№2+
250 17959± 1579* 5855 ±514*
500 12507± 1085* 4477 ±393*
1000 11416 ±994* 3214 ±282*
2500 4928 ± 427* 1665 ± 146*
5000 2784 ±241* 907 ±85*
10000 1392 ± 134* 815 ±72*

* - різниця між дослідом і контролем достовірна (р < 0,05)

Також зазначимо, що при дії іонів Ссі2+ та №2+ в ядрах, 
виділених з кукурудзи, синтез яРНК інгібувався менше, ніж в
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ядрах, які виділені з картоплі (у випадку Си2̂  ця різниш між 
видами була недостовірною). В літературі є вказівки на більшу 
стійкість однодольних рослин у порівнянні з дводольними до 
впливу ВМ [28]. Автори вважають, що це пов'язано з вищою 
ефективністю функціонування ферментних окислювальних 
систем детоксикації у однодольних рослин. Отримані результати 
наводять на думку, що іншою причиною вищої толерантності 
однодольних до дії ВМ може бути стійкість ферментних систем 
клітинного ядра, що відповідають за синтез РІЖ.

Точка зору, згідно з якою, порушення в роботі різних 
ферментів відіграють важливу роль при токсикації ВМ, досить 
поширена. Наприклад, були визначені концентрації ВМ, які 
знижували активність ряду очищених ферментів на 50 % [16]. Ці 
концентрації, зокрема, становлять: для Ni2+ - 150-500 мкМ, для 
Cd2 - 2-30 мкМ, для Си2+ - 0,7-30 мкМ. Видно, що вони близькі 
до тих, які були отримані в наших експериментах. Можна 
припустити, що й у нашому випадку зниження активності синтезу 
РНК під дією ВМ пов'язане з їх безпосереднім впливом на білки 
клітинного ядра.

Раніше неодноразово були продемонстровані як 
необхідність ряду металів для нормального протікання 
транскрипції [11], так і інгібуючий вплив їх надлишку на 
активність ферментів, які пов’язані з обміном нуклеїнових кислот 
та ядерних білків [8]. Порівняно давно встановлено присутність 
двох міцно зв’язаних атомів цинку в молекулі РНК-полімерази 
Е.соїі [11]. Хоча структура РНК-полімераз вивчена все ще 
недостатньо (особливо - у еукаріот), не викликає сумніву, що ці 
ферменти мають субодинарну будову, не беручи до уваги 
додаткові білкові фактори, які можуть брати участь у регуляції 
транскрипції [9, 22]. Отже, ВМ можуть впливати на транскрипцію 
як шляхом взаємодії з активними центрами ферментів, так і 
порушуючи білок-білкову взаємодію між субчастинами. Ще 
одним механізмом може бути порушення взаємодії між РНК- 
полімеразою та необхідними їй нуклеозидтрифосфатами, 
оскільки добре відомо, що іони ВМ (особливо Cu !) можуть 
утворювати з ними стійкі комплекси [11].

За сучасними уявленнями, процеси транскрипції в 
клітинному ядрі еукаріот тісно пов’язані з ядерним матриксом [8]. 
Відповідно, інгібування транскрипції може бути пов'язано з дією
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ВМ і на структурні білки ядерного матриксу, які не є 
безпосередніми компонентами РНК-полімеразних комплексів. У 
зв'язку з цим зазначимо, що іони ряду металів необхідні для 
підтримання нативної структури ядра, при цьому, зокрема, 
особлива роль належить іонам Си2* [8].

Хоч інгібування синтезу РНК в результаті порушення 
функцій, що виконуються білками клітинного ядра, уявляється 
досить очевидним, можна запропонувати й інші мішені для ВМ. 
Наприклад, було показано, що двохвалентні катіони істотно 
різняться за своїм впливом на вторинну структуру нуклеїнових 
кислот [11]. Характер цього впливу залежить від того, що 
переважає: взаємодія ВМ з фосфатними групами чи ж з 
нуклеотидними основами. Зокрема, було показано, що за 
здатністю дестабілізувати двонитчату структуру ДНК шляхом 
порушення водневих зв'язків між комплементарними основами 
використані в наших експериментах ВМ можна розмістити таким 
чином: Си > Ссі > № [11]. Видно, що цей ряд співпадає з 
отриманим нами при вивченні впливу іонів ВМ на синтез яРНК в 
ізольованих ядрах рослин.

В експериментах по вивченню впливу ВМ на 
конформацію ДНК концентрацію виражають як число атомів ВМ, 
що припадає на одну фосфатну групу (чи на один нуклеотид). У 
наших експериментах при зниженні рівня включення 3Н-УТФ в 
РНК на 50 % ця величина для картоплі та кукурудзи відповідно 
складала: № - 12 і 42, Ссі - 5 і 12, Си - 2 і 4. При таких 
співвідношеннях ВМ повинні виявляти помітний вплив на 
конформацію ДНК [11]. Не варто, однак, забувати, що сказане 
справедливе для випадку, коли ДНК та іони ВМ знаходяться в 
розчині. В дійсності ж це не так: ДНК у клітинних ядрах 
знаходиться в складі хроматину, тобто приблизно в 104 раз 
компактизована і зв'язана з білками. Отже, коректно оцінити 
кількість іонів ВМ, що припадає на один нуклеотид в цих умовах 
проблематично, і наведені вище оцінки можна розглядати як 
орієнтовні.

Хімічна природа речовин, безумовно, теж повинна 
впливати на даний процес, оскільки ці метали займають різне 
місце в метаболізмі. Так, одним з механізмів дії Си2+ на рослини 
може бути їх участь у функціонуванні нуклеїнових кислот у 
процесах реплікації та транскрипції [8]. У кількості, вищій за
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фізіологічну норму, вони утворюють комплекси з нуклеїновими 
кислотами, що викликає зміну властивостей РНК та ДНК 
зокрема, каталізує розщеплення міжнуклеотидних зв'язків РНК та 
може викликати часткову денатурацію ДНК [1]. Крім того, іони 
обох металів впливають на утворення комплексів нуклеїнових 
кислот з білками [23].

Отже, іони ВМ в концентрації приблизно 10'5 М та вище 
спричиняють гальмівну дію на транскрипцію. Найбільш 
імовірним механізмом цього явища уявляється їх взаємодія з 
білками клітинного ядра, а, можливо, також з ДНК та 
нуклеотидтрифосфатами.

Тому постає питання: до якої міри зміни синтезу РНК під 
впливом іонів ВМ у системі ізольованих клітинних ядер 
відображають їх інгібуючий вплив на цей процес в інтактних 
рослинах? Описані нами вище результати можуть розглядатися як 
базис для вивчення аналогічних процесів як in vivo.

Для вивчення інтенсивності синтезу РНК in vivo за дії 
хімічних чинників ми використовували таку дозу останніх, яка 
знаходилася в межах між стимулюючими концентраціями 
мікроелементів та тими, що вже є токсичними для рослин. Тобто 
обрана доза була максимальною, яка ще не викликала помітних 
морфо-фізіологічних порушень у паростках кукурудзи (0,4 мМ 
хлорид нікелю або міді протягом трьох діб). Дану концентрацію 
іонів ВМ в поживному середовищі в подальшому ми будемо 
визначати, як підпорогову дозу. Реакція рослин у межах 
ггідпорогової дози - достресова реакція адаптації. Хоча ці поняття 
ми перенесли у фітофізіологію з фізіології людини і тварин [4, 5], 
але, на нашу думку, вони найповніше визначають дані 
характеристики. Враховуючи, що при такій концентрації іонів 
ВМ рослина ще не проявляє видимих морфо-фізіологічних 
реакцій і, отже, за цих умов компенсаторні механізми ще 
справляються з токсичним впливом, спричиненим, у даному 
випадку, хімічними чинниками. Таким чином, в даних умовах 
рослинний організм перебуває в стані своєрідної рівноваги.

Вивчення інтенсивності синтезу РНК показало (табл.2), 
що при дії Си2+ та Ni2+ значно зростає інтенсивність включення 
міченого попередника 3Н-уридину в новосинтезовану РНК 
паростків кукурудзи. При цьому більш виражено зростає 
інтенсивність синтезу ядерної та транспортної РНК при
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порівнянні з рибосомною. Так, відносна інтенсивність синтезу 
РНК у кукурудзи за дії 0,4 мМ хлориду міді зростає на 80 % в 
ядерній фракції РНК, на 30 % в рибосомній РНК та на 100 % в 
транспортній РНК при порівнянні з контролем. При такій же 
концентрації хлориду нікелю в середовищі Кнопа збільшення 
інтенсивності синтезу РНК становило 200 % для яРНК, 90 % для 
рРНК та 180 % для тРНК. Як бачимо, Иі2+ викликає більш 
помітну зміну даного показника в порівнянні з Си2\

Таблиця 2
Вплив іонів міді та нікелю на включення 3Н-уридину в РНК у
паростків кукурудзи
____________ (М ± т ;  п = 6)

Умови
досліду

Типи РНК (імп/хв мкг РНК)
ядерна рибосомна транспортна

контроль
Си2+
№2+

1161± 101 
2124 ±195* 
2806 ±234*

88 ± 5  
109 ± 3* 

179± 13*

43 ±3  
89 ±7* 

120 ± 14*
* - різниця між дослідом і контролем достовірна (р < 0,05)

Чим можна пояснити встановлений нами факт різної 
реакції-відповіді рослин на дію №2+ і Си2+? Одним із пояснень 
цього факту може бути різна сумарна кількість металу, яка 
надійшла у рослини. Нами встановлено, що при вирощуванні 
паростків кукурудзи при дії іонів даних металів у концентрації 
0,4 мМ протягом трьох діб рівень нагромадження Си2" в листках 
був суттєво нижчим порівняно з № 2" (0,27 мМ та 1,03 мМ на кг 
сухої маси відповідно), що помітно перевищує норми ГДК (0,16 
мМ та 0,07 мМ відповідно) [14]. Можна вважати, що вищий вміст* 2  ̂і ж
№ " в тканинах рослин у порівнянні з Си ", є однією з причин, яка 
приводить до більш суттєвих змін у інтенсивності синтезу РНК.

Зростання інтенсивності синтезу РНК за дії ВМ можна 
також пояснити опосередкованим впливом останніх на різні 
ланки метаболізму [3, 6, 12, 18, 19, 24]. Вважається [15], що 
захисна реакція рослин на токсичний вплив ВМ пов'язана з 
активацією метаболічних шляхів, альтернативних інгібованим, 
що, в свою чергу, може вимагати змін у синтезі білків та 
відповідних РНК. Крім того, можлива експресія генів захисних 
оілків, як це показано для різних видів стресу [2, 15, 23]. Зокрема,
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знайдено експресію генів метапотіонеїнових білків у відповідь на 
зростання вмісту ВМ в клітині [6, 26]. Отже, зростання 
інтенсивності синтезу РНК за дії Cu2" та Ni2' можна розглядати як 
одну з ланок захисної реакції рослинного організму’.
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Summary

Influence of heav>7 metals ions on the intensity of RNA synthesis in vitro and
in  v iv o

M.S.Rohozynskyj, L.S. Yaslovitskaya, M.G.Mardarevich, R. A. Volkov

Influence of copper, nickel and cadmium ions on the intensity of 
RNA synthesis in vitro and in vivo was studied for potato and com plants. It 
was proved that those concentration of ions leadind to decrement of RNA 
synthesis in a system of the closed cells nucles, caused increment in all RNA 
class synthesis for the case of intact plants.

O nep acaH a peflKOJierieK) 19.03.97 p.
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ВПЛИВ ГОСТРОЇ ЗАТРАВКИ Щ УРІВ ХЛОРИСТИМ 
ТАЛІЄМ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ЗА 

УМОВ ВОДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

К.М. Чала, Г.І. Кокошук, О.Л. Кухарчук

Буковинська державна медична академія (м. Чернівці)

Експерименти виконані на 114 самках білих щурів. Тваринам 
одноразово вводили зростаючі дози хлористого талію. Через 24 години 
щурам було проведене водне навантаження в обсязі 5 % від маси тіла з 
урахуванням двогодинного діурезу.

З'ясовано, що хлористий талій чинить первинний 
нефротоксичний вплив на рівні проксимальних канальців у критичній 
дозі 10,0 мг/кг маси тіла, що зумовлює порушення натрій-водневого 
антипорту, а порушення ацидо- та амоніогенезу мають вторинний 
характер і пов'язані зі зменшенням кислотного фільтраційного 
завантаження нефронів внаслідок падіння швидкості клубочкової 
фільтрації.

На сучасному етапі розвитку промисловості значно зросла 
забрудненість зовнішнього середовища за рахунок 
антропогенного впливу. Збільшення концентрацій важких металів 
спостерігається не тільки поблизу промислових підприємств, але 
й на значній відстані від них внаслідок трансгресії забруднювачів 
повітряними та водними потоками. Це призводить до 
накопичення Ссі, ТІ, РЬ, Щ, та інших мікроелементів у грунті, 
повітрі, воді та харчових продуктах. Важкі метали з зовнішнього 
середовища надходять до організму людини й накопичуються в 
крові та сечі мешканців забруднених територій [3, 8, 9]. Талій 
накопичується в організмі тварин і людини, а його елімінація 
здійснюється переважно нирками з періодом напіввиведення біля 
14 днів. Токсичність талію значною мірою зумовлює взаємодія 
цього металу з ферментами, а саме, з натрій-калієвою АТФазою 
[7]. Незважаючи на те, що одним з проявів гострого 
талотоксикозу є анурія [6], практично не вивченими залишаються 
питання змін екскреторної, іонорегулюючої та кислотовидільної 
функцій нирок.
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Мета даної роботи полягає у вивченні впливу гострої 
затравки щурів наростаючими дозами талію на процеси 
адидифікацді сечі у нирках, що спряжені з канал ьцевим 
транспортом натрію.

Матеріали та методи

Експерименти виконані на 114 статевозрілих самках білих 
щурів масою 0,16-0,18 кг. Тваринам одноразово вводили наростаючі 
(1,0; 5,0, 10,0; 25,0; 50,0; 100,0 і 200,0 мг/кг маси тіла) дози хлористого 
талію. Через 24 години щурам дали водне навантаження в обсязі 5 % від 
маси тіла з урахуванням двогодинного діурезу. Тварин забивали під 
легким ефірним наркозом методом декапітації. Концентрацію 
креатиніну в сечі визначали за методикою Фолина [1], в плазмі крові - 
за Поппером в модифікації [2] за реакцією з пікриновою кислотою. 
Концентрацію білка в сечі досліджували сульфасаліциловим методом 
[4]. Концентрацію натрію і калію в сечі та плазмі крові визначали 
методом фотометрії полум'я на ФПЛ-1. pH сечі визначали на 
мікробіоаналізаторі фірми "radelkis" (Угорщина); екскрецію титрованих 
кислот і аміаку вивчали за методом [5]. Статистичну обробку 
отриманих даних проводили на PC ЮМ-386 за прграмою "Statgraphics" 
(США).

Результати та обговорення

Через 24 години після одноразового введення хлористого 
талію в дозах 1,0 і 5,0 мг/кг маси тіла змін сечовиділення у білих 
щурів не спостерігалося. Збільшення дози хлористого талію до 10 
мг/кг маси тіла викликало недостовірне зниження об'єму сечі, що 
виділялася, а введення Т1С1 у дозах 25 і 50 мг/кг маси тіла 
викликало ол і гурію: рівень діурезу зменшувався в 4 й 10 разів 
відповідно (табл. 1). Швидкість клубочкової фільтрації не 
відрізнялася від контролю при введенні щурам хлористого талію 
в дозах 1,0 і 5,0 мг/кг маси тіла і, прогресуючи, знижувалася при 
підвищенні дози Т1С1 від 10,0 до 50,0 мг/кг маси тіла. Падіння 
швидкості ютубочкової фільтрації у шурів, що отримували 
хлористий талій у дозі 10,0 мг/кг маси тіла, супроводжувалося 
зниженням реабсорбції води, внаслідок чого у тварин цієї групи 
рівень діурезу відповідав контрольним даним. При подальшому 
збільшенні дози Т1С1 додаткового зменшення ниркового
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транспорту води не спостерігалося, що на фоні зниження 
швидкості клубочкової фільтрації викликало олігурію. Екскреція 
білка, стандартизована за швидкістю клубочкової фільтрації, 
збільшувалась вже при дозах хлористого талію 1,0 і 5,0 мг/кг 
маси тіла і різко зростала з подальшим збільшенням кількості 
металу, що вводився тваринам.

Порушення екскреторної функції нирок, судячи з 
підвищення концентрації креатині ну в плазмі крові, мало чітко 
виражену дозозалежність. У щурів, що отримували хлористий 
талій у дозі 50,0 мг/кг ваги тіла у 8 % випадків розвивалася 
анурія; 44,4 % тварин, що отримували Т1С1 у дозі 100,0 мг/кг ваги 
тіла, загинули з проявами ретенційного синдрому; а 100 % 
смертність шурів протягом першо- доби спостерігалася в групі 
тварин, яким хлористий талій вводили в дозі 200,0 мг/кг маси 
тіла.

При вивченні іонорегулюючої функції нирок встановлено 
достовірне зниження екскреції калію при дозах хлористого талію 
10,0; 25,0 і 50,0 мг/кг маси тіла При дозі Т1С1 1,0 мг/кг маси тіла 
відмічалося зниження концентрації натрію в сечі, що 
супроводжувалося падінням концентраційного індексу цього 
катіону (табл. 2). Разом з тим, спостерігалося зменшення кліренсу 
натрію і зниження його екскреції, стандартизованої за об'ємом 
клубочкового фільтрату (табл.1, 2), що на фоні тенденції до 
підвищення абсолютної реабсорбції натрію і достовірного 
зниження коефіцієнта співвідношення концентрацій натрію і 
калію в сечі могло бути пов'язано з активацією ренінангіотензин- 
альдостеронової системи. При введенні тваринам хлористого 
талію в дозі 5,0мг/кг маси тіла спостерігалася стабілізація усіх 
показників на рівні контролю при слабкій тенденції до 
підвищення фільтраційного заряду та абсолютної реабсорбції 
натрію, що викликало незначне підвищення концентрації натрію 
в сечі. При дозах хлористого талію 10,0; 25,0 і 50,0 мг/кг 
спостерігалося прогресуюче збільшення концентраційного 
індексу натрію, що обумовлено, з одного боку, дозозалежним 
зниженням концентрації натрію в плазмі крові, а з другого - 
перманентним підвищенням рівня цього катіону в сечі. 
Достовірне збільшення коефіцієнта співвідношення концентрацій 
натрію і калію в сечі було пов'язане з пошкодженням
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канальцевого відділу нефрона, про що свідчить зниження як 
абсолютної так і відносної реабсорбції натрію, внаслідок чого 
відмічалися значні втрати цього катіону з сечею та виражена 
гіпонатріемія, яка розвивалася на фоні дозозалежного зменшення 
кліренсу безнатрієвої води, незважаючи на різке зниження 
фільтраційного заряду натрію.

При введенні тваринам хлористого талію в дозах 1,0 і 5,0 
мг/кг маси тіла не спостерігалося змін проксимального 
транспорту натрію, стандартизованого за об’ємом клубочкового 
фільтрату, але більш високі дози Т1С1 (10,0; 25,0; 50,0мг/кг маси 
тіла) викликали суттєве пригнічення реабсорбції цього катіону в 
проксимальних канальцях. Дистальний транспорт натрію, 
стандартизований за об'ємом клубочкового фільтрату', при 
введенні хлористого талію в дозі 1,0 мг/кг маси тіла мав слабку 
тенденцію до зменшення й достовірно знижувався при введенні 
щурам 5,0 мг/кг маси тіла Т1С1. Хлористий талій у дозі 10,0 мг/кг 
маси тіла викликав двократне підвищення дистального 
транспорту натрію, стандартизованого за об'ємом клубочкового 
фільтрату, що зберігалося і при введенні щурам Т1С1 у дозі 25,0 
мг/кг маси тіла й замінювалось зменшенням дистального 
транспорту натрію при підвищенні дози хлористого талію до 50,0 
мг/кг маси тіла.

Хлористий талій у дозі 1,0 мг/кг маси тіла активував 
процеси ацидифікації сечі (табл. 3): екскреція титрованих кислот 
зростала майже у два рази при тенденції до збільшення екскреції 
аміаку та активних іонів водню. При введенні тваринам 
хлористого талію в дозі 5,0 мг/кг маси, тіла екскреція титрованих 
кислот залишалась підвищеною, але намічалася тенденція до 
пригнічення амоніогенезу, про що свідчить достовірне зниження 
амонійного коефіцієнту. Хлористий талій у дозах 10,0; 25,0; 50,0 
мг/кг маси тіла знижував ниркове кислотовиділення: збільшення 
pH сечі супроводжувалось прогресуючим зменшенням екскреції 
активних іонів водню як за рахунок пригнічення процесу 
утворення титрованих кислот, так і за рахунок зниження 
амоніогенезу. Зміни кислотовидільної функції нирок під впливом 
хлористого талію значною мірою були обумовлені порушенням 
процесів ультрафільтраці, оскільки при перерахунках ек-
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скреції титрованих кислот і аміаку на 100 мкл клубочкового 
фільтрату спостерігалося не зниження, а збільшення цих 
показників. Отже, їх зміни мали відносний характер. Проте 
екскреція активних іонів водню, приведена до одиниці об’єму 
клубочкового фільтрату, знижувалася, що вказує на порушення 
процесів ацидифікації сечі на рівні натрій-водневого
противотранспорту.

ВИСНОВКИ

1. Хлористий талій чинить первинний нефротоксичний вплив на 
рівні проксимальних канальщв нирок у критичній дозі 10,0 мг/кг 
маси тіла.
2. Зниження ниркового кислотовиділення під впливом 
хлористого талію обумовлені порушенням натрій-водневого 
антипорту.
3. Порушення біохімічних реакцій при талотоксикозі ацидо- та 
амоніогенезу мають вторинний характер і пов'язані зі
зменшенням кислотного фільтраційного завантаження нефронів 
внаслідок падіння швидкості клубочкової фільтрації.
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Summary

EFFECT OF ACUTE INFLUENCE OF CHLOROUS THALLIUM ON 
RET'S FUNCTIONAL STATE OF KIDNEYS IN WATER LOAD

CONDITIONS

K.M. Chala, G.I. Kokoshuk, O.L. Kuharchuk

The experiments were realized on 114 pubertal white femail rats. The 
animals were injected by increase dose of chlorous thallium. In 24 hours rats 
were subjected to water load in volume 5% from body mass taking into 
account 2 hours-long diuresis.

It was determined chlorous thallium renders primary nephrotic action 
on proximal tubules in critical dose 10,0 mg/kg of body mass that causes 
violation of natrium-hydrogenic antiport; acido- and ammoniogenesis 
violations have the secondary character and is connected with decrease of 
acidic filtrative load of nephrons as a result of glomerular filtration rate drop.

Одержана редколегією 5.05.97 p.
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УДК 57.085
ВИВЧЕННЯ МОДИФІКУЮЧОГО ВПЛИВУ СЕЛЕНУ НА 
РІСТ ГОЛОВНОГО ПАГОНА ARNICA MONTANA L. (IN 

VITRO) ПРИ УФ- ТА у-ОПРОМІНЕННІ

С. С. Руденко, М.Л. Бербець, Т. В. Ластівка, С. С. Кости шин

Кафедра біохімії і експериментальної екології

В роботі використаний математичний метод дисперсійного 
аналізу для оцінки ступеня впливу селену на ріст головного пагона при 
дії різних видів опромінення. Встановлено характер і ступінь кореляції 
селену із вказаними факторами.

Селен відомий як мікроелемент, який відрізняється 
радіопротекторними властивостями при дії середніх та високих 
доз іонізуючої радіації [1,2,3,6,7]. В той же час його дія на фоні 
малих доз іонізуючого опромінення вивчена недостатньо. Мало 
досліджена також сггівпряжена дія селену з УФ-опроміненням.

Об’єктом дослідження були мікроклони Arnica monrana L., 
вирощені в культурі in vitro.

Мета роботи полягала в застосуванні дисперсійного 
аналізу для виявлення сили впливу селену та різних видів 
опромінення на приріст довжини головного пагона при їх 
окремому та сумісному застосуванні. Дослідження проводились у 
рамках вивчення глобальної проблеми виявлення синергічних та 
антагоністичних взаємодій екологічних факторів Карпатського 
регіону.

Матеріали та методи

Мікроклональне розмноження проводили по загальноприйнятій 
схемі: введення в культуру, яке включає процес стерилізації і власне 
мікроклональне розмноження. Банки з рослинами поміщали в 
кліматичну камеру з 16-годинним фотоперіодом і відносною вологістю 
65%.

Опромінення УФ здійснювали пересувною короткохвильовою 
установкою БОД-9 з допомогою лампи ДРБ8-1 (X =253,7 нм; W=50 Вт; 
V=220 В; Е=0,35 Вт/м2). у-опромінення здійснювалось з допомогою 
пересувного рентгенівського апарату 12 П6 (W=14 кВт; V=125 кВ;
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1=100 мА; N=220/380; v=50 Гц; Е=1 Р/сек). Селен вводили в 
культуральне середовище у вигляді Na2Se04 в концентрації 0,05мг/л 
(Se-0,02 мг/л).

Виміри головного пагона проводили в три етапи: до
опромінення, через 7 і через 14 днів після початку опромінення. Цей 
процес здійснювався з допомогою стерильного циркуля і лінійки в 
ламінарній установці.

В експерименті вивчався вплив різноманітних факторів на 
приріст довжини основного пагона Arnica montana L. в культурі in vitro 
(результативна ознака).

В якості регульованих факторів обрані Se у двох градаціях (0 та 
0,02 мг/л), опромінення УФ С-діапазону в трьох градаціях (0; 84; 840 
Дж/м 2) та у-опромінення (0 та 1 Р).

Результати вимірювань значень результативної ознаки 
проводились на 7-ий та 14-ий дні спостережень після початку 
опромінення.

Результати та обговорення

У табл. 1 наведено неортогональний дисперсійний 
комплекс даних на 7-ий день спостережень, в якому регульований 
фактор A-концентрація Se у поживному середовищі, а фактор В- 
УФ-опромінення (0 та 84 Дж/м2). У табл. 2 наведені результати 
дисперсійного аналізу [4,5]. Зауважимо, що й у всіх інших 
комплексах дія Se позначена нами через фактор А.

З одержаних даних видно, що і фактор А, і фактор В 
статистично значущо впливають на величину результативної 
ознаки, і цей вплив відбувається з імовірністю помилкової оцінки 
в 1% (р=0,01). Крім того, у даному випадку має місце взаємодія 
факторів А і В. Дійсно, сам Se зменшує приріст основного пагона 
на 0,1 мм (1-а та 3-я колонки табл. 1). Дія одного УФ- 
опромінення, навпаки, збільшує приріст на 1,2 мм (1-а та 2-а 
колонки табл. 1). У той самий час УФ на фоні Se збільшує 
приріст тільки на 0,1 мм (3-я та 4-а колонки), a Se на фоні УФ 
зменшує приріст приблизно на 1,2 мм (2-а і 4-а колонки).

Отже, УФ усуває гальмуючу дію Se, a Se зменшує 
стимулюючу дію цієї дози УФ на ріст головного пагона. Отже, Se 
і УФ виступають як антагоністи.
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При більшій дозі УФ (табл. 3) статистично не доведено 
впливу ні фактора А, ні фактора В, ні їх взаємодії АВ (табл.4). 
Однак, на відміну від попереднього випадку, простежується 
тенденція до гальмування росту основного пагона, коли на 
рослини діє тільки УФ (1-а та 2-а колонки табл.З), а застосування 
при цьому 8е зводить дану тенденцію нанівець (4-а колонка).

Показник Плохінського 1іА2=Вд/Т)у відображає силу 
впливу регульованого фактора на результативну ознаку. Для 
першого впливу (табл. 1 та 2) Ьа2=1ів2=22,7 %, а ЬАВ2=15,9 %, тобто 
61,3 % мінливості даної ознаки зумовлено дією факторів А, В та 
їх взаємодією.

Зауважимо, що коли побудувати дисперсійний комплекс 
2*3, тобто з одночасним врахуванням трьох градацій фактору В, 
то не вдається статистично довести вірогідність дії будь-якого з 
факторів А, В чи їх взаємодії. Отже, якщо для ієрархічних 
комплексів не допускається довільне комбінування регульованих 
факторів, то для звичайних комплексів недоцільно сполучати ті 
градації якого-небудь регульованого фактора, які діють 
протилежним чином на результативну ознаку.

Неортогональний дисперсійний комплекс, в якому 
регульованим фактором В є у-опромінення, представлений в 
табл.5, а результати дисперсійного аналізу - в табл.6.

З одержаних результатів видно, що на рівні р=0,05 
статистично не доведений вплив кожного з факторів А, В та їх 
взаємодії. Однак, якщо обмежитись значенням імовірності 
помилкової оцінки р=0,1 (10%), що допускається в деяких 
випадках, то ми змушені будемо визнати доведеним статистично 
вплив у-опромінення.

Дещо інші результати ми одержали на 14-ий день 
спостережень. Так, перш за все, статистично доведена у вивчених 
випадках, (крім останнього) дія на приріст довжини основного 
пагона фактора А з високим рівнем довірчої імовірності (р=0,01) 
(табл.7-12).

Якщо на 7-ий день Бе гальмує приріст основного пагона 
досліджуваної рослини (1-а і 3-я колонки табл. 5), то на 14-ий 
День він його прискорює (1-а і 3-я колонки табл. 11). Одночасно, 
тенденція дії УФ-опромінення у дозі 84 Дж/м2 протягом 7- 14 
Днів проявляється в прискоренні, а на фоні Бе вона змінюється на 
гальмування, на відміну від 1 -7 днів.
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Потрібно відзначити також , що на 14-ий день 
спостерігається не тільки вплив Se, але і його взаємодія з у- 
опроміненням (табл. 12), яка проявляється у зменшенні приросту
основного пагона.

Отже, на 14-ий день спостережень, в основному 
проявляється протилежна дія вивчених факторів, але кожен з них 
міняє, так би мовити, свій знак.

ВИСНОВКИ

1. Наведена в роботі схема аналізу неортогональних 
двохфакторних дисперсійних комплексів засвідчує, що 
досліджені градації УФ (84 та 840 Дж/м2) діють на результативну 
ознаку у взаємно протилежних напрямках.

2. Дисперсійний аналіз засвідчив статистично значущий 
вплив на результативну ознаку досліджуваної дози Se, УФ у дозі 
84 Дж/м2 та їх взаємодію протягом першого тижня спостережень.

3. Виявлена вірогідна взаємодія селену та досліджуваної 
дози у-опромінення у впливі на результативну ознаку протягом 
другого тижня спостереження.
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Summary

Selene modifying influence study on Arnica Montana (in vitro) main sprout at 
y- and ultra-violet radiation exposure

S.S. Rudenko, N.A.Berbetz, T.V. Lastivka, S.S. Kostyshin

The dispersion analysis mathematical method is applied to main 
sprout growth Selene influence degree evaluation at different types radiation 
exposure. The Selene correlation degree with the factors indicated has been 
determined.

Одержана редколегією 1.04.97 p.
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УДК 546.23:546.62:546.48
ВПЛИВ СЕЛЕНУ НА ПИТОМУ МАСУ ОРГАНІВ БІЛИХ 

ЩУРІВ ПРИ АЛЮ МІНІЄВІЙ Ш ТОКСИКАЦІЇ ТА її 
КОМБІНАЦІЇ З ДІЄЮ  ІНШИХ ФАКТОРІВ

С.С. Руденко, 1.0. Озерова, К.О. Волошуку М.М. Рибіцька 

Кафедра біохімії і експериментальної екології

Досліджувався вплив мінімальної летально (LDm;n) та 
терапевтичної (TD) доз селену на питому масу органів білих щурів 
при поєднанні хронічної алюмінієвої інтоксикації з дією інших 
небезпечних чинників. Показано, що різні способи комбінованої 
інтоксикації тварин селеном та алюмінієм у LD^n стимулюють 
збільшення питомої маси органів, причому рівень цього збільшення 
зростаї у послідовності Se/ Al—» Al/Se—>A1+Se. Терапевтична доза 
селену виявилась ефективною лише при її застосуванні одночасно з 
впливом на організм Ї-Ц™, алюмінію та у-опромінення.

Селен - мікроелемент, який останнім часом набув широкої 
популярності в медицині. Антидот важких металів (ртуті, кадмію, 
міді тощо) [3, 7], ефективний радіопротектор [4, 2], незамінний 
коректуючий агент при багатьох захворюваннях [8, 9] - ось 
далеко неповний перелік точок його застосування. 
Універсальність, яку сьогодні приписують селену просто 
вражаюча. Між тим, такий підхід не може не викликати певного 
занепокоєння з боку екологів. Згідно з екологічним законом про 
взаємодію факторів, дія будь-якого фактора змінюється в 
залежності від комплексу інших факторів, наявних у середовищі. 
Даний закон заперечує однозначність дії агентів захисної 
спрямованості, а отже, і саму ідею універсальності їх 
застосування. Не можна нехтувати і різним їх фоновим рівнем у 
навколишньому середовищі. Так, у межах України вміст селену у 
воді та грунтах змінюється від дефіциту на Сході, до гранично 
допустимого, а в деяких місцях і надлишкового його рівня на 
Заході.

Нашими дослідженнями показано, що . концентрати я 
селену в організмі може зростати при деяких захворюваннях [1].
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Предметом наших досліджень є вивчення взаємодії селену 
з алюмінієм та перевірка антидотних та радіопротекторних 
властивостей селену в умовах хронічної алюмінієвої інтоксикації. 
Дана стаття присвячена лише одному аспекту цієї проблеми - 
впливу селену на питому масу органів тварин за дії алюмінію та 
при поєднанні алюмінієвої інтоксикації з кадмієвою або з у- 
опроміненням.

М атеріали та методи

Дослідження проводили на самцях білих безпородних щурів. 
Агенти вводили внутрішлунково у вигляді водних розчинів наступних 
солей: А1С13, Сс1СІ2 таКа28е03.

Метою наших досліджень є вивчення біологічної ролі селену в 
регіонах з підвищеним фоном алюмінію. Високий вміст рухомого 
алюмінію притаманний, зокрема, кислим опідзоленим буроземам 
Карпат та Прикарпаття [5,6].

Для інтоксикації тварин застосовували дози які в
розрахунку на діючий елемент складають для алюмінію - 40 мг/кг, 
кадмію - 12,3 мг/кг та селену - 2,28 мг/кг. Крім цього досліджувався 
вплив алюмінію та селену у дозах 1/2 ЬБтіп. При вивченні взаємодії 
токсичних доз селену та алюмінію солі відповідних елементів вводились 
окремо або одночасно протягом 14 днів, а також послідовно по сім днів 
кожна. При дослідженні реабілітуючої здатності селену на фоні післядії 
алюмінію та кадмію токсиканти застосовувались протягом першого 
тижня, а селен у дозі 45,66 мкг/кг протягом другого. Вивчення 
радіопротекторних властивостей селену та рутину проводилось 
протягом 14-денного терміну спостережень паралельно з алюмінієвою 
інтоксикацією та у-опроміненням (0,01 Гр щоденно). Досліджувана 
терапевтична доза (ТБ) селену та рутину становила 45,66 мкг/кг та 1,5 
мг/кг відповідно.

Результати та обговорення

Вплив токсичних доз селену та алюмінію на питому масу
органів білих щурів при їх окремому та сумісному 

застосуванні
Селезінка. 14-денна інтоксикація тварин алюмінієм у дозі 

40 мг/кг спричиняє достовірне зменшення питомої маси цього 
органу (рис. І а). Селен у дозі 2,28 мг/кг, навпаки, достовірно 
збільшує питому масу селезінки. При інтоксикації тварин
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спочатку селеном, а потім алюмінієм у вище зазначених дозах 
питома маса селезінки збільшується, в той час як при зворотній 
послідовності застосування інтоксикантів вірогідної зміни не 
відбувається. Максимальне збільшення питомої маси селезінки 
виявлене при одночасній інтоксикації тварин алюмінієм та 
селеном у дозах 40 та 2,28 мг/кг відповідно. Сумісна дія 
алюмінію та селену у дозах 20 та 1,14мг/кг відповідно спричиняє 
збільшення питомої маси органу. Зменшення питомої маси 
селезінки зареєстроване при інтоксикації тварин алюмінієм у дозі 
40 мг/кг протягом другого тижня. При всіх інших способах 
інтоксикації тварин вірогідних змін питомої маси селезінки 
порівняно з контролем не виявлено.

Печінка. Алюміній у дозі 40 мг/кг зменшує питому масу 
печінки, проте це зменшення недостовірне (рис. 16). Селен у дозі 
2,28 мг/кг достовірно збільшує питому масу цього органу. 
Послідовне застосування інтоксикантів у зазначених дозах не 
впливає на питому масу печінки. В той час як одночасна дія обох 
агентів, як у повних, так і в половинних дозах, достовірно 
збільшує питому масу органу. Вірогідне збільшення питомої маси 
печінки виявлено і при інтоксикації тварин селеном у дозі 2,28 
мг/кг лише протягом другого тижня. В усіх інших варіантах 
досліду достовірних змін питомої маси печінки не виявлено.

Нирки. Селен у дозі 2,28 мг/кг викликає збільшення 
питомої маси нирок, а алюміній у дозі 40 мг/кг - її незначне 
зменшення (рис. їв). При послідовній інтоксикації тварин 
зазначенними дозами агентів вірогідний вплив (збільшення) 
виявлено лише при дії селену на фоні післядії алюмінію. 
Комбіноване застосування токсикантів у половинних (А1 - 
20мг/кг; Бе - 1,14 мг/кг) та повних (А1 - 40 мг/кг; Бе - 2,28мг/кг) 
дозах, а також окрема інтоксикація тварин повною дозою селену 
протягом другого тижня спричиняють збільшення питомої маси 
нирок. В усіх інших варіантах питома маса нирок достовірно не 
відрізняється від контролю.

Серце. Селен у дозі 2,28 мг/кг вірогідно збільшує питому 
масу серця, в той час як алюміній у дозі 40 мг/кг вірогідно на неї 
не впливає (рис. 1г). При обох способах послідовної інтоксикації 
тварин алюмінієм та селеном у зазначених дозах, при інтоксикації 
селеном протягом другого тижня та при комбінованій дії
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токсикантів в половинних та повних дозах питома маса серця 
збільшується. Максимальне збільшення питомої маси серця 
виявлено при поєднанні повних доз токсикантів. У всіх інших 
варіантах зміна питомої маси серця є незначною.

Вплив селенової корекції на питому масу органів білих щурів 
після окремої та сумісної їх інтоксикації алюмінієм та

кадмієм.
Селезінка. На питому масу селезінки досліджені дози 

алюмінію та кадмію діють по-різному: алюміній її зменшує, а 
кадмій - збільшує (рис. 2 а). Пасивна реабілітація після 
алюмінієвої інтоксикації відновлює питому масу цього органа, а 
селенова гальмує процес відновлення.

Після припинення кадмієвої інтоксикації питома маса 
селезінки продовжує збільшуватися. Застосування селену на фоні 
післядії кадмію нормалізує питому масу органу.

На фоні післядії комбінації токсикантів селен, як і в 
попередніх випадках, поглиблює тенденцію збільшення питомої 
маси даного органу.

Печінка. Зменшення питомої маси цього органу після 
застосування 7-денної алюмінієвої інтоксикації не є достовірним 
(рис. 26). Застосованна за інтоксикацією 7-денна реабілітація, як 
пасивна, так і селенова, також не спричиняють вірогідних змін 
показника цього параметру. Кадмій недостовірно збільшує 
питому масу печінки, а застосовані після припинення цієї 
інтоксикації обидва способи реабілітації, не впливають на її 
середнє значення. Наприкінці тижневої пасивної реабілітації після 
сумісної 7-денної інтоксикації тварин алюмінієм та кадмієм 
зареєстроване вірогідне збільшення питомої маси печінки. Селен, 
застосований після 7-денного введення комбінації токсикантів, 
практично не змінює наслідків їх дії на питому масу даного 
органа.

Нирки. 7-денна інтоксикація алюмінієм призводить до 
зменшення питомої маси нирок, проте протягом семи днів 
пасивної реабілітації зазначений показник нормалізується 
(рис.2в). Селенова реабілітація в даному випадку навіть дещо 
гальмує відновлення середнього значення питомої маси нирок 
порівняно з пасивною. Кадмій протягом застосованого періоду
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не впливає на питому масу нирок. Проте протягом 7 днів після 
припинення кадмієвої інтоксикації питома маса цього органу 
достовірно збільшується. Селенова реабілітація усуває це 
збільшення. У випадку сумісного введення полютантів селен не 
тільки не відновлює питомої маси нирок, але й дещо підсилює 
викликану токсикантами тенденцію до її збільшення.

Серце. Інтоксикація тварин досліджуваними дозами 
алюмінію або кадмію вірогідно не впливають на питому масу 
серця (рис.2г). Протягом пасивної або селенової реабілітації після 
алюмінієвої інтоксикації маса даного органа залишається без 
змін, в той час як після кадмієвої інтоксикації питома маса серця 
дещо зростає. Селен поглиблює збільшення питомої маси серця 
на фоні післядії комбінації зазначених полютантів.

Вплив селену та рутину на питому масу органів білих мурів 
на фоні окремої та сумісної дії алюмінію та у-опромінення.

Селезінка. Алюмінієва інтоксикація викликає значне 
зменшення питомої маси селезінки (рис. З а). При застосованні 
одночасно з нксикантом селену має місце збільшення питомої 
маси селезінки, а при застосуванні рутину середнє значення цього 
показника знаходиться на рівні контролю. Дослідження 
комбінації антиоксидантів (8е+ИШ:) під час алюмінієвої 
інтоксикації виявило достовірне збільшення питомої маси 
селезінки, у-опромінення підсилює токсичну дію алюмінію, 
поглиблюючи зменшення питомої маси селезінки.

На фоні поєднання алюмінієвої інтоксикації з у- 
опроміненням тварин найбільш ефективним у плані відновлення 
питомої маси селезінки є застосування рутину. Комбінація обох 
антиоксидантів діє на питому масу селезінки подібним чином, 
тоді як селен впливає менш ефективно.

Печінка. Алюміній зменшує середню питому масу 
печінки, проте це зменшення є недостовірним (рис. 36). А 
застосування селену, рутину, а також їх комбінації на фоні 
алюмінієвої інтоксикації робить цю різницю достовірною.

При поєднанні алюмінієвої інтоксикації з у-огіроміненням 
тварин питома маса печінки вірогідно не відрізняється від 
контролю. Застосування на цьому фоні рутину та комбінації
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селену з рутином призводить до зменшення питомої маси цього 
органа, в той час як паралельна дія одного селену не спричиняє 
зміну даного параметру.

Нирки. Алюмінієва інтоксикація зменшує питому масу 
нирок (рис. З в). Селен на цьому фоні не змінює даної тенденції, а 
рутин навіть сприяє її достовірному прояву. Комбінована дія 
антиоксидантів не змінює картини, зумовленої окремим впливом 
алюмінію.

Комбінація алюмінієвої інтоксикації з у-опроміненням на 
відміну від окремого застосування алюмінію достовірно зменшує 
питому масу нирок. Аналогічний вплив зберігається при 
поєднанні дії обох вище зазначених чинників з дією рутину. 
Селен та його комбінація з рутином відновлює питому масу 
нирок на фоні поєднання інтоксикації тварин алюмінієм із у- 
опроміненням.

Серце. Алюміній окремо та в комбінації з селеном або 
рутином достовірно не впливає на питому масу серця (рис. Зг). В 
зазначених варіантах спостерігається тенденція до зменшення 
середнього значення питомої маси органа порівняно з контролем. 
Застосуваня обох антиоксидантів на фоні алюмінієвої
інтоксикації збільшує середнє значення питомої маси серця до 
рівня контролю.

При поєднанні дії у-опромінення з алюмінієвою 
інтоксикацією спостерігається достовірне зменшена питомої маси 
серця. Цей достовірний вплив стає невірогідним при
паралельному застосуванні селену або рутину. В той же час 
комбінація антиоксидантів достовірно збільшує питому масу 
серця в даному випадку.

ВИСНОВКИ

1. 14-денна інтоксикація тварин селеном у ЬОтіп 
(2,28мг/кг) достовірно збільшує питому масу всіх органів.

2. Інтоксикація тварин селеном у дозі 2,28 мг/кг лише 
протягом другого тижня спричиняє достовірне збільшення 
питомої маси всіх органів, за винятком селезінки.

3. 14-денна інтоксикація тварин алюмінієм у ЬОгаіп 
(40мг/кг) достовірно зменшує питому масу селезінки і 
недостовірно - питому масу інших органів.
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4. Дія мінімальної летальної дози алюмінію на фоні 
післядії відповідної дози селену спричиняє достовірне збільшення 
питомої маси серця та селезінки, а дія селену на фоні післядії 
алюмінію викликає, крім збільшення питомої маси названих 
органів, ще й збільшення питомої маси нирок.

5. Сумісна інтоксикація тварин ЬОтіп алюмінію та селену 
обумовлює максимальне в експерименті збільшення питомої маси 
всіх органів. 1/2 1Т)тіп зазначених агентів викликають достовірне 
збільшення питомої маси всіх органів за винятком селезінки.

6. Протягом 7-денного терміну інтоксикації алюміній у 
ЬБтіп достовірно зменшує пигому масу селезінки та нирок, 
вірогідно не змінюючи питомої маси інших органів.

7. 7-денна інтоксикація тварин кадмієм у ЬОтіп (12,3мг/кг) 
достовірно збільшує питому масу селезінки, не викликаючи при 
цьому достовірних змін питомої маси інших органів.

8. 7-денна пасивна реабілітація тварин після алюмінієвої 
інтоксикації нормалізує питому масу селезінки, в той час як селен 
у ТО (45,6 мкг/кг) гальмує це відновлення.

9. 7-денна пасивна реабілітація після кадмієвої 
інтоксикації супроводжується достовірним збільшенням питомої 
маси серця, нирок, а також сприяє подальшому зростанню 
питомої маси селезінки.

10. Протягом 7-денного реабілітаційного періоду селен у
Т О :

- усуває викликане кадмієм збільшення питомої маси 
селезінки та нирок;

посилює негативний ефект викликаний 
алюмінієвокадмієвою інтоксикацією і спричиняє більш виражене 
зростання питомої маси досліджуваних органів.

11. При поєднанні алюмінієвої інтоксикації ЬОтіп з у- 
опроміненням (0,01 Гр щоденно) має місце достовірне зменшення 
питомої маси не лише селезінки, але й нирок та серця.

12. Застосування рутину у ТО (1,5 мг/кг) на фоні 
алюмінієвої інтоксикації обумовлює достовірне зменшення 
питомої маси нирок та печінки, в той час як селен в подібній 
ситуації достовірно не впливає на питому масу нирок і викликає 
менш виражене зменшення питомої маси печінки.

13. Одночасна дія ТО селену та рутину на фоні 
алюмінієвої інтоксикації достовірно збільшує питому масу
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селезінки і дещо зменшує питому масу печінки не лише 
порівняно із оіфемим застосуванням алюмінію, але й з 
контролем.

14. TD селену, застосована при поєднанні алюмінієвої 
інтоксикації тварин з у-опроміненням в повній мірі відновлює 
питому масу нирок та сердця, та частково - селезінки.

15. TD рутину на фоні поєднання алюмінієвої інтоксикації 
з у-опроміненням є більш ефективною порівняно з TD селену 
лише стосовно відновлення питомої маси селезінки, проте рутин 
в цій ситуації зменшує питому масу печінки і не відновлює, 
подібно селену, питомої маси нирок.

16. На фоні поєднання алюмінієвої інтоксикації з у- 
опроміненням тварин комбінація TD антиоксидантів є менш 
ефективною порівняно із застосуванням TD одного селену, 
оскільки вона обумовлює достовірне зменшення питомої маси 
печінки і досить значне збільшення питомої маси серця.
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Summary

The influence of Selene on white rats specific weight at aluminium 
intoxication and its combination with other different factors.

S.S. Rudenko, I.A. Ozerova, K.A. Voloschuk, M.M. Rybitska

The influence of minimum lethal (LDmin) and therapeutical (TD) Selene 
dose on the white rats specific weight at combining chronic aluminium 
intoxication with other hazardous factors has been under study in the present 
paper. It is stated that different ways of animals combined intoxication with 
Selene and aluminium stimulate animals specific weight increase, however the 
level of this increase consequently growths Se/Al -> Al/Se -> Al+Se. 
Therapeutical dose of Selene turned out to be effective only during the 
simeltaneous application of aluminium and y-radiation to organism.

Одержана редколегією 1.04.97 p.
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УДК 519.87: 631.529: 528.734
ПРОГНОЗ ШТРОДУКЦ1Ї ДЕРЕВНИХ РОСЛИН 

Б. К. Тєрмена 

Кафедра ботаніки і охорони природи

На основі біоекологічних особливостей деревних інтродуцентів 
у порівнянні з умовами їх ареалів і результатами інтродукції в інших 
регіонах запропоновано новий методичний підхід до прогнозу 
успішності інтродукції на основі математичного моделювання 
потенційних адаптаційних здатностей.

У наш час інтродукція рослин набуває все більш вагомого 
значення у зв'язку з деградацією природних ландшафтів, 
завданнями НТР і нестачею продовольчих ресурсів. Деградація 
природних ландшафтів приводить до збіднення флористичного 
складу, зниження продуктивності й стійкості фітоценозів. Для 
оптимізації напівприродних та штучних екосистем важливим є 
введення нових більш стійких господарсько-цінних видів. Але 
теорія інтродукції не розроблена й тому підбір рослин, в 
основному, проводиться сумнозвісним і дорогим методом "спроб 
і помилок". Серед теоретичних розробок найбільш широко 
використовується в практиці інтродукції теорія кліматичних 
аналогів Генріха Маєра [1,2]. Проте ряд фактів свідчить про те, 
що цей метод може мати тільки орієнтовне значення, тому що 
кліматичні аналоги не завжди узгоджуються з адаптаційними 
здатностями рослин. Наприклад, інтродукція Cryptomeria japonica 
Don., Diospyros lotus L., D. virginiana L., Liquidambar styraciflua L., 
Pterostyrax hispida S. et Z., P. corymbosa S. et Z., Sequoiadendron 
giganteum Lindl., Styrax obassia S. et Z. - на Буковині, Thea sinensis 
L. - на Закарпатті та ін. Очевидно, в генотипі закодована 
інформація, яка проявляється тільки в стресових ситуаціях. Отже, 
об'єктивна характеристика адаптаційної здатності інтродуцента 
можлива тільки шляхом вивчення його біоекологічних 
властивостей у зв'язку з конкретними умовами середовища та 
аналізу досвіду інтродукції, тобто необхідний прямий дослід.

На основі вивчення ритму розвитку, органогенезу 
генеративних пагонів, біології цвітіння й плодоношення,
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життєздатності зародків, характеру ростових процесів та інших 
біоекологічних особливостей інтродуценгів у порівнянні з 
умовами їх природних місць зростання й результатами 
інтродукції в інших регіонах нами запропоновано новий 
методичний підхід до прогнозу успішності інтродукції рослин на 
основі математичного моделювання їх потенційних адаптаційних 
здатностей. При цьому виявляється комплексний вплив зовнішніх 
факторів з врахуванням компенсаторної дії та можливого 
об'єднання лімітуючих факторів в єдиний комплекс, сумарний 
вплив якого посилює або послаблює дію окремих змінних, а 
також встановлюються оптимальні й порогові значення 
лімітуючих факторів при їх дії в комплексі, що іншими методами 
зробити неможливо.

У річному циклі розвитку рослин виділені критичні 
періоди, коли рослини особливо чутливі до дії зовнішніх 
факторів (табл. 1).

Наявність критичних періодів та інтегруючі фактори 
дають можливість побудувати малопараметричні математичні 
моделі, які належать до класу простих імовірних. Цьому сприяє 
також лінійна залежність багатьох факторів, які суттєво 
впливають на ріст і розвиток рослин.

Сумарний вплив комплексу кліматичних факторів у 
загальному вигляді можна податити рівнянням:

у у = £у (х1, X2, х3   х”'1, х") + єи,
де у у - інтегральний показник життєздатності й перспективності;
х 1, х2, х3 ... хп - агрокліматичні показники;
є4 - погрішність за рахунок впливу неврахованих факторів.

Факторним аналізом підібрано найбільш суттєві 
параметри рівняння множинної регресії, які відображають 
теплозабезпеченість вегетаційного періоду, зимові умови, 
вологозабезпечення, фотоперіодичну реакцію, континентальність 
клімату, а також температурні показники й умови зволоження в 
критичні періоди. Для оцінки життєздатності та перспективності 
інтродуцента запропонована інтегральна оцінка (табл. 2).
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Таблиця 1
Інтегральна оцінка життєдатності й перспективності

_______________ інтродукованих деревних рослин
Ростові процеси Бали І

1. Змінює життєву форму 0,1
2. Ріст пригнічений, але форма росту' зберігається 0,5
3. Ріст нижче нормального і,о
4. Ріст нормальний 1?5
5. Ріст вище нормального 2.0

Генеративний розвиток
1. Не цвіте 0,1
2. Цвіте спорадично в сприятливі роки, не плодоносить 0,5
3. Цвіте нормально, не плодоносить 1,0
4. Плодоносить спорадично, життєздатність насіння низька 1,5
5. Плодоносить слабо 2,0
6. Насіншва продуктивність нормальна, але життєздатність

насіння низька 2,5
7. Плодоносить рясно, утворює цілком життєздатне насіння 3,0

Зимостійкість
1. Рослина вимерзає повністю 0,1
2. Обмерзає вся надземна частина 0,3
3. Обмерзає крона до снігового покриву 0,5
4. Обмерзають дворічні й більш старі частини рослини 1,0
5. Обмерзає 50-100% довжини однорічних пагонів 1,5
6. Обмерзає не більше 50% довжини однорічних пагонів 2,0
7. Пошкоджень немає 2,5

Посухостійкість
Рослини непосухостійкі. Листки втрачають тургор, який 
не поновлюється при поливі. Спостерігаються масові 
опіки листків 0,1
Рослини малопосухостійкі. Листки в посуху втрачають 
тургор, який до кінця вегетаційного періоду поновлюється 
повільно, або зовсім не поновлюїться. Спостерігається 
засихання листкової пластинки без появи осіннього 
забарвлення. Для нормального росту й розвитку потребують 
систематичного поливу протягом літнього періоду 0,3
Рослини відносно стійкі до посухи. Листки в посуху 
втрачають тургор, який поновлюється при поливі та дощі.
Частина листків має незначні опіки. Успішно ростуть з 
обов'язковим поливом у посушливий період 0,5
Рослини посухостійкі, тобто переносять посуху без видимих 
пошкоджень, можуть рости й розвиватися без поливу ________ Ц0̂
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Типове рівняння множинної регресії має такий вигляд (на 
прикладі Liriodendron tulipifera L.):

Y = 18,404202 - 0,005732X2 + 0,228797X3 + 0,120273X4 + 
3,204327X5 - 1,031693Хб + 0,059352X7 - 0,059333X8 - 0,033077X9 
+ 0,007301Xio - 0,370514Xn - 0,000696X12 ± 0,15,
де Y - інтегральний показник життєздатності й перспективності в 
балах (0,4 - 8,5);
Xj - Xj2 - робочі аргументи рівняння (табл.З).

У зв'язку з обмеженою кількістю пунктів інтродукції для 
побудови математичних моделей адаптаційних здатностей рослин 
використана діалогова система, яка розроблена в Київському 
інституті кібернетики ім. Глушкова на основі групового аналізу 
аргуменгів. Автоматично здійснюється пошук моделей 
оптимальної складності за зовнішніми критеріями (на прикладі 
Sorbus tonninalis Crantz.):

Y = -0.1099+ 1.0010 * Y7(3) + 6.0679 * IO-* * XI0,
д е :
Y7(3) = 0.0269 + 1.0151 * Y6(3) - 5.8865 * 10’3 * X7
Y6(3) = 0.2198 + 0.9747 * Ys(3) + 0.0115 * X4
Y5(3) = 1.8639 + 0.8699 * Y4(3) + 0.1679 * X3- 8.6617*103 * Y4(3)
* X3 + 2.8699 * 10’3 * (X3)2
Y4(3) = -0.0206 + 0.4390 * Y3(3) + 0.5645 * Y3(8)
Y3(3) = -0.0250 + 0.1736 * Y2(3) + 0.8308 * Y2(6)
Y3(8) = -1.9117 + 1.5272 * Y2(8) - 0.1506 * X8 - 0.0631 * Y2(8) * X8
+ 0.0444 * (X8)2
Y2(3) = -0.1466 + 0.5221 *Y ,(3) + 0.5031 * Y,(6)
Y2(6) = 10.8170 + 1.4427 * Y,(6) - 0.6438 * Xu - 0.0730 * (Y,(6))2 
Y2(8) = -0.4069 + 0.6646 * Y,(8) + 0.5056 * Yj(6) - 0.0156 * Y,(8) * 
Y,(6)
Y|(3) = 9.4322 + 0.2968 * X3 - 0.0771 * X9 - 0.0175 * X3 * X9 
Y,(6) = 9.1787- 1.3105 * Xe - 0.0526 * X3 - 0.2760 * Xe * X3 - 
3.3194 *(Xe)2 - 0.0120 *(X 3)2
Y,(8) = -15.190 + 2.0842 * X 8 + 0.1063 * X2 - 0.0115 * X8 * X2 +
0.0428 * (X8)2;

СКП = 0.1399; R = 0.2810,
де: Y - інтегральний показник життєздатності й перспективності в 
балах (0,4-8,5);

Хі - Х| і - робочі аргументи рівняння (табл. 3);
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Габлиш З
Робочі аргументи (параметри рівняння) моделі адаптаційних 
здатностей_____________________________________

Роб.
аргум.

З М І С Т
а р г у ме н т і в

Xi сума температур вище +5° С;
x2 кількість днів з температурою вище -г5° С;
X3 середній з абсолютних річних мінімумів температури повітря;
X4 середня температура повітря найбільш холодного місяця;
x5 показник відносних температур у період вимушеного спокою;
Хб коефіцієнт зволоження;
x7 середній дефіцит вологості повітря в період спорофілогенезу;
x8 середньодобова температура повітря в період мікро- і

макроспорогенезу;
x9 середньодобова температура повітря в осінній період вегетації;
Xio показник континентальності клімату;
Xu показник фотоперіодичої дії;
x12 сума температур вище 10° С

СКП - середньоквадратична помилка моделювання;
R - максимальна різниця між фактичним і модельним значеннями.

Такі моделі можна використати для складання 
схематичних карт успішності інтродукції (рис. 1). При цьому 
дається прогноз генеративного розвитку досліджуваного виду в 
конкретному пункті інтродукції, що має практичне значення в 
аспекті отримання життєздатного насіння перспективних видів з 
метою їх введення в культуру. Моделі можуть бути використані 
також для теоретичних розробок, пов’язаних з вивченням 
генотипу рослин в аспекті виявлення тих внутрішніх показників, 
які детермінують адаптацію до нових умов середовища, що дає 
цінний матеріал для теоретичних основ інтродукції рослин.

1. Mayr Heinrich. Fremdländische Wald - und Parkbaume für 
Europa. - Berlin: Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1906. - 622 s.

2. Mayr Heinrich. Waldbau auf nafurgesetzlicher Grundlage. - Berlin: 
Verlagsbuchhandlung Pari Parey, 1909. - s. 571.
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Summary

The forecasting of introduction of woody plants

B.K.Termena

A new methodical approach to forecast the success of the 
introduction based on the mathematical moodelling of the potential abilities to 
adapt was suggested on the basis of the bioecological pecularities of the wood 
introducents as compared with the conditions of the areas and the results of 
introduction in the other regions.

Одержана редколегією 29.10.96 p

r
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СЕЗОННИМ РІСТ ПАГОНІВ ДЕРЕВНИХ ІНТРОДУЦЕНТТВ 
АТЛАНТИЧНО-ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ 

ФЛОРИСТИЧНОЇ ОБЛАСТІ НА ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ

С.Г. Літвіненко, Б.К. Т ім ен а

Кафедра ботаніки і охорони природи

У результаті вивчення особливостей росту пагонів деревних 
інтродуцентів Атлантично-Північноамериканської флористичної області 
на Північній Буковині встановлена успішна їх адаптація до місцевий 
умов. Вказані діагностичні ознаки оцінки пристосованості рослин до 
умов середовища за характером та тривалістю їх сезонного росту.

Цінними для народного господарства Північної Буковини 
видами є деревні екзоти Атлантично-Північноамериканської 
флористичної області, які можна широко використовувати 
возелененні як стійкі до міських умов та високодекоративні 
рослини. У зв'язку з необхідністю комплексної оцінки 
перспективності таких рослин в умовах Північної Буковини 
виникла потреба дослідити характер їх сезонного росту.

Одним з найважливіших показників успішності
інтродукції деревних рослин у помірних широтах є їх 
зимостійкість, яка залежить від характеру сезонного розвитку та 
своєчасного закінчення ростових процесів. Сезонний ритм росту 
характеризує пристосованість рослин до умов середовища та 
ступінь відповідності останніх біології виду. Тому виявленню 
особливостей сезонного росту пагонів деревних інтродуцентів 
надається особлива увага.

Протягом 1993-1995 рр. в ботанічному саду
Чернівецького державного університету ми вивчали динаміку 
росту пагонів 16 видів деревних інтродуцентів Атлантично- 
Північноамериканської флористичної області, які належать до 
різних феногруп та відрізняються за зимостійкістю. На кожній 
рослині щорічно вимірювали по 25 пагонів з північної, південної, 
західної та східної частин крони з інтервалом 5-7 днів.
Вимірювання проводили починаючи з моменту видимого росту

УДК 581.522.4
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пагонів і до повного його завершення, що співпадає з датою 
закладання верхівкової бруньки. Потім для встановлення 
можливого повторного росту проводили заміри через 10 днів.

Початок росту пагонів у більшості досліджуваних видів 
співпадає з фенофазою відокремлення листків, лише у видів роду 
Aesculus L. ріст пагонів починається ще в бруньці, і при 
розкриванні брунькових лусок пагони вже досягають певної 
довжини. Строки початку росту пагонів знаходяться в прямій 
залежності від початку вегетації. Раніше ріст пагонів починається 
у рослин з раннім та середнім початком вегетації і припадає на 
третю декаду березня - квітень.

Досліджувані види відрізняються й за тривалістю росту 
пагонів. У зв'язку з цим їх можна поділити на три групи. 
Найменша тривалість росту характерна в більшості випадків для 
рослин, які рано закінчують вегетацію і виявились найбільш 
зимостійкими (46-77 діб). Менш зимостійким видам з пізнім 
закінченням вегетації властивий розтягнутий період росту пагонів 
(більше 80 діб) (табл. 1). У таких рослин не встигають повністю 
пройти процеси здерев’яніння пагонів та загартування.

Таблиця 1
Залежність зимостійкості деревних інтродуцентів Атлантично- 
Північноамериканської флористичної області від тривалості 
ростових процесів (1993-1995 рр.)

в и д
Фено-
група

Початок 
росту 
M ± m

Кінець 
росту 
M ± m

Тривалість,
діб

Зимостій
кість, бали 

(І-VU)
1 2 3 4 5 6

Зиди з коротким періодом росту пагонів
Aesculus glabra 18.ГУ 22.V 35 І
Willd. CP ±8,5 ±4,2
A. octandra 14.IV 28.V
Marsh. CP ±8,5 ±7,1 45 І
A. parviflora 11IV ll.V
Walt. PC ±2,8 ±11,3 31 І(П)
Lonicera cana 9.IV 22.V
densis Marsh. PC ±5,6 ±4,2 44 І
Phvsocarpus 17.IV 27.V
capitata Ktze PC ±7,1 ±7,1 41 • « ' І
Ph. intermedia 17.IV 25.V
Schneid. PC ±5.1 ±4.7 39 І
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1 1 2 3 4 5 6
Spiraea alba • 6.IV 31.V ■ --------
Du Roi PC ±1,4 ± 18,4 46 І
S. latifolia 16 TV 30.V
Borckh. c c ±4,2 ±22,6 44 І(ІІ)

Види з середнім періодом росту пагонів
Cornus amomum 17.IV 28.V1
Mill. СП ±4,2 ±25,0 73 т
C. baileyi 17.IV 10.V1
Coult. et Evans PC ±4,2 ±4,0 55 і
C. stolonifera 19.IV 4.VII
Michx. СП ±1,4 ±7,1 77 І(П)
Lonicera dioica 22.ПІ 19.V
L. PP ±4,2 ±2,8 59 и

Види з тривалим періодом росту пагонів
Amorpha canes- 13.V 5.ІХ
sens Nutt. ПП ±7,0 ±6,0 119 П(Ш)
A. fruticosa 10.V 5.IX
L. ПП ±8,9 ±7,1 122 ЩІИ)
A. virgata 12.V 5.IX
Small. ПП ± 14,0 ±7,1 120 ЩІП)
Symphoricarpos
orbiculatus 18.IV 15. VII
Moench. СП ±2,4 ±2,4 89 II

Примітка. PP - ранній початок, раннє закінчення вегетації; PC - 
ранній початок, середнє закінчення вегетації; СР - середній початок, 
раннє закінчення вегетації; СС - середній початок, середнє закінчення 
вегетації; СП - середній початок, пізнє закінчення вегетації; ПП - пізній 
початок, пізнє закінчення вегетації. ■

Значні відмінності у тривалості та інтенсивності росту 
пагонів в залежності від року спостережень зумовлюють і 
відповідні відмінності величини їх річного приросту. В більшій 
мірі на останній впливає інтенсивність ростових процесів, ніж 
тривалість росту (табл. 2).

У ході спостережень за динамікою росту пагонів 
встановлено, що найбільшої довжини .пагони досягають у менш 
зимостійких видів (Amorpha fruticosa L., A. virgata Small., Cornus 
amomum Mill., Spiraea latifolia Borckh.), що пов'язано з 
необхідністю відновлення обмерзлої частини пагонів. 
Незважаючи на те, що майже 50 % довжини однорічних пагонів у 
таких рослин відмерзає, вони швидко відновлюються, цвітуть і
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плодоносять, що свідчить про успішне пристосування до умов 
Північної Буковини.

Таблиця 2
Характеристика росту пагонів деревних ініродуцентів 
Атлантично-Північноамериканської флористичної області

в и д Рік СПОСТ.

Тривалість 
росту (діб)

Максимальний 
добовий приріст
ІСМ>

Річний
приріст
(см)

Aesculus parviflora 1994 25 0.23 2.9
Walt. 1995 38 0.35 4.1
Amorpha fruticosa 1994 121 0.89 26.2
L. 1995 125 1.87 37.5
A. virgata 1994 121 1.10 32.0
Small. 1995 131 1.14 25.4
Comus amomum 1994 80 0.22 10.7
Mill. 1995 66 0.22 6.5
C. baileyi 1994 51 0.08 4.1
Coult. et Evans 1995 54 0.08 З.ї
C. stolonifcra 1994 44 0.11 2.4
Michx. 1995 62 0.07 2.3
Lonicera dioica 1994 54 0.41 13.4
L. 1995 64 0.59 15.4
Physocarpus 1994 39 0.18 8.4
capitata Ktze 1995 24 0.16 4.7
Ph. intermedia 1994 40 0.38 12.7
Schneid. 1995 40 0.11 3.8
Spiraea alba 1994 49 0.27 11.3
Du Roi 1995 69 0.40 15.7
S. latifolia 1994 38 0.11 7.9
Borckh. 1995 42 0.40 17.1

ВИСНОВКИ

Характер та тривалість росту пагонів, успішне 
відновлення пошкодженої частини й здатність до генеративного 
розвитку, відповідність строків росту кліматичним умовам 
вказують на успішну адаптацію деревних інтродуцентів до умов 
Північної Буковини. Характер ростових процесів може служити 
діагностичною ознакою в комплексній оцінці перспективності 
інтродукції.
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Summary

Shoots of woody introducents from Atlantic - Northern - American floristic 
region on the conditions of Northern Bucovina

S.G. Litvinenko, B.K. Termena

Having studied the pecularities of innovation shoots growth of 
woody plants from Atlantic-Northern-American floristic region their 
successful adaptation to the conditions of North Bucovina was ascertained. 
Character and growthtime of shoots may be pointed as the diagnostic 
characteristics in evaluation of plants epharmony to given conditions.

Одержана редколегією 29.10.96 p.
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УДК 581.522.4
РЕЗУЛЬТАТИ ІНТРОДУКЦІЇ ДЕЯКИХ ВИДІВ 

РОДОДЕНДРОНІВ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ

О.М. Ванзар

Кафедра ботаніки і охорони природи

Висвітлено результати інтродукції 40 видів і форм 
рододендронів у Північній Буковині. Узагальнено наслідки вивчення 
особливостей цвітіння, плодоношення, зимостійкості у місцевих 
умовах. Проаналізовано склад колекції за походженням. Успішна 
інтродукція рододендронів різного географічного походження в 
Північній Буковині свідчить про їх широку екологічну пластичність і 
можливість розширення інтродукційного досвіду.

Рододендрони - перспективні та високодекоративні кущі з 
яскраво забарвленими квітками, часто зібраними у багатоквіткові 
суцвіття та вічнозеленими блискучими листками; у листопадних 
видів листки з яскравим осіннім забарвленням.

Рід рододендронів об'єднує понад 1000 
високодекоративних видів і форм. Рододендрони не тільки 
прикрашають життя людини, але й відрізняються багатьма 
корисними властивостями (лікарські, дубильні, ефіро-олійні). 
Грунтозахисні, водорегулюючі, газопоглинаючі якості цих 
рослин дозволяють використовувати їх при озелененні
промислових підприємств та міст і для лісової меліорації. 
Культивувати рододендрони почали давно, чому сприяли високі 
декоративні якості цих рослин. Вперше інтродукцією
рододендронів у Північній Буковині почали займатися з 1877 
року. До 1977 року в ботанічному Чернівецького державного 
університету саду зростало 2 види: Rhododendron catawbiense 
Michx. і Rh. luteum (Bl.) G. Don. За останні роки колекція 
рододендронів значно розширилася і представлена 24 видами 
вічнозелених і напіввічнозелених рослин і 16 видами 
листопадних рододендронів; у дендрарії Сторожинецького 
лісового технікуму - І видом (Rh. luteum), в зелених насадженнях 
- 2 таксонами (Rh. luteum, Rh. ponticum).

Крусман [6] виділяє 7 типів ареалів поширення
рододендрона: Гімалаї, західний, центральний і прибережні



райони Китаю, північно-східна частина Азії; Японські острови, 
Малайський архіпелаг; Європа, Північна Америка. В колекції 
саду налічується 6 видів з Європи, включаючи Кавказ, 12 видів з 
Північної Америки, 9 таксонів з Японії, 6 - з Китаю, 5 - 
далекосхідних та 2 гімалайських види. Отже, на Буковині 
культивуються представники роду Rhododendron L. різного 
географічного походження і досить повно представлені їх ареали.

Рододендрони особливо декоративні під час цвітіння. В 
умовах Північної Буковини цвітуть від 20 до 23 видів. Яскраво- 
жовтими квітками відрізняються Rh. luteum, Rh. calendulaceum 
(Michx.) Torr., Rh. molle (Bl.) G. Don, Rh. aureum Michx, білими - 
Rh. caucasicum Turcz., Rh. micranthum Turcz., Rh. occidentale A. 
Gray., Rh. decorum Franch. У решти видів квітки рожеві (Rh. 
canadense (L.) Torr., Rh. macrophyllum G. Don., Rh. raticulatum D. 
Don. ex Don. f.), бузкові - Rh. catawbiense, Rh mucronulatum Turcz., 
Rh. ponticum L. і червоні (Rh. kotschyi Simonk, Rh. smimowii 
Trautv.).

Тепер активний розвиток є головним показником 
успішної адаптації рослин до нових умов середовища при 
інтродукції. Особливе значення має тривалість цвітіння, яка хоча 
й специфічна для кожного виду, але залежить від погодних умов і 
відіграє важливу роль у сезонному ритмі розвитку. На тривалість 
цвітіння, крім температури повітря, значно впливають вологість 
повітря і грунту [1]. Саме умови зволоження весною 1993 р. 
зумовили триваліше цвітіння у порівнянні з середніми 
багаторічними даними.

Із 40 таксонів роду Rhododendron L. 8 видів цвітуть до 
розпускання листків: Rh. canadfense, Rh. dahuricum, Rh.
mucronulatum та ін. Одночасно з розпусканням листків цвітуть 10 
видів: Rh. luteum, Rh. japonicum, Rh. calendulaceum, решта - після 
повного розвитку листків. Rh. maximum L., Rh. roseum (Loisel.) 
Rehd.

Повторне цвітіння y серпні - вересні неодноразово 
спостерігалось у рододендронів ледебура, сіхотинського, 
західного. Як відзначає В.Т. Зорікова [2], у цих рослин 
формується 2 типи генеративних бруньок: одні мають
короткотривалий період спокою і зацвітають восени, інші - більш 
тривалий період спокою і цвітуть навесні.
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Рясність плодоношення рододендронів в умовах Північної 
Буковини залежить від погодних умов у період диференціації 
генеративних органів (кінець другого - початок третього етапу 
органогенезу) [4]. При підвищенні температури і пониженні 
вологості повітря в цей період інтенсивність плодоношення 
зростає. Слабке плодоношення рододендронів сіхотинського, 
ледебура пов'язане з несприятливим впливом заморозків, які 
пошкоджують квітки і плоди, що зав'язались.

Стійкість рослин до комплексу несприятливих умов в 
осінньо-зимовий період, екстремально низьких зимових 
температур - є одним з основних критеріїв успішності 
інтродукції. Р.Я.Кондратович [3] відзначає, що тривалість росту 
пагонів, а також ступінь їх здерев'яніння у більшості випадків 
служить критерієм зимостійкості. На цей показник впливають 
кліматичні умови попереднього літа та осені, а також вік рослин.

Ріст пагонів рододендронів різних видів починається 
неодночасно. Найпершими у Північній Буковині ростуть пагони 
Rh. dahuricum, Rh. ledebourii, Rh.mucronulatum, Rh. sichotense (20- 
30 квітня). У більшості досліджуваних видів цей процес 
розпочинається в першій половині травня і закінчується 
утворенням квіткової бруньки в кінці літа. Повне здерев'яніння 
пагонів у більшості видів рододендронів вкладається в період з 
температурою вище +5°, що забезпечує їх успішну підготовку до 
зимового періоду.

Нашими дослідженнями встановлено, що більшість видів 
рододендронів (30 видів) в умовах Північної Буковини 
зимостійкі. Бал зимостійкості за семибальною шкалою Лаліна 
П.І., Сіднєвої С.В. [5] складає 1(11), який вказує на те,що місцеві 
природні умови відповідають вимогам цих рослин.

ВИСНОВКИ
Різні види рододендронів успішно акліматизувались в 

умовах Північної Буковини, більшість із них зимостійкі, цвітуть і 
плодоносять. Видовий склад рододендронів доцільно 
розширювати і впроваджувати в зелене будівництво, а широка 
екологічна амплітуда свідчить про можливість поширення 
інтродукційного досвіду.
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Summary

The results of the introduction of some species of rododendrons in the 
conditions of Northern Bucovina

O.M. Vanzar

The results of the introduction of 40 species and forms of 
rhododendrons in North Bukovyna were described. Investigations of 
pecularities of flowering, fruitage, winter-hardiness at local conditions were 
carried out. The species of collection, were researched to recommend them for 
green building.
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УДК 631.48
ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМ И НАУКОВОГО 

ВИВЧЕННЯ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 
І КАРПАТ

1.1. Назаренко у І,С. Смага 

Кафедра грунтознавства і агробізнесу

Наведено огляд результатів вивчення дослідниками 
географічного поширення грунтів Прикарпаття та Карпат і головні 
наукові концепції їх генетичної природи. Проаналізовано наукові 
роботи, в яких розглядаються склад, властивості та процеси, що 
протікають в цих грунтах під впливом зміни типів угідь та 
окультурювання й обгрунтовуються теоретичні основи та практичні 
методи підвищення їх родючості. Намічаються напрямки наукового 
вивчення грунтового вкриття, які забезпечували б вирішення проблем 
охорони грунту та оптимізації екологічного стану біосфери.

Територія Передкарпаття і Карпат є частиною 
Західноєвропейської буроземної області*. Її природні умови та 
грунтовий покрив завжди були об'єктом ретельного дослідження 
радянських і зарубіжних грунтознавців. Проведені роботи є 
вагомим внеском у пізнання геоірафії та генезису бурих лісових 
та близьких до них грунтів.

Більшість робіт з грунтово-картографічного дослідження 
даної місцевості, починаючи з 60-х років XIX і кінчаючи 20-30- 
ми роками XX століття, носили чисто описовий характер. Більш 
глибокі генетичні та грунтово-географічні дослідження зроблено 
пізніше. Тут слід згадати роботи польських грунтознавців про 
рендзини на гірських породах карпатського фліша [48; 53; 54] та 
чеських дослідників про розповсюдження грунтів, їх зв'язок з 
петрографічним складом материнських порід, вплив клімату й 
рослинності на процеси грунтоутворення [50].

Практично першим українським дослідником грунтів цієї 
території була Н.Б. Вернандер [6], яка вивчала її грунтовий 
покрив з генетичних позицій. Нею вперше визначена генетична 
приналежність досліджуваних грунтів: грунти Карпатських гір 
вона віднесла до бурих лісових, а передгір'я - до буроземно- 
підзолистих. У 1951 році виходить з друку праця "Почвы УССР"
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[7]? в якій для гірської області Карпат ведучою визнається 
підзолиста стадія грунтотвірного процесу. Проте Н.Б. Вернандер, 
М.М. Годлін, Г.Н. Самбур, С.А.Скорина зауважують [7], що 
дерново-підзолисті грунти Передкарпаття відрізняються від 
аналогічних у східній Україні бурим відтінком по профілю (тобто 
однією з ознак буроземів) внаслідок специфіки кліматичних 
умов.

У роботі С.А. Скорини [34] теж знаходимо твердження 
про ведучу роль підзолистого процесу. Однак, на думку автора, 
відмінною рисою підзолоутворення є періодична зміна 
дерев’янистої рослинності трав'янистою і навпаки - тобто 
паралельний розвиток і дернового процесу грунтоутворення.

Пізніше І.П. Підгаєвська [32], детально проаналізувавши 
фактори грунтоутворення (рельєф, клімат), морфологію, 
гранулометричний та хімічний склад грунтів Передкарпаття, 
вміст доступного азоту, приходить до висновку, що грунти слід 
називати дерново-підзолистими поверхнево-оглеєними. Вона 
вважає, що на підзолистий процес вказують дані 
гранулометричного й валового хімічного складу, а на дерновий - 
підвищений вміст гумусу в гумусовому горизонті, потужність 
якого більше 10 см. А наявність же залізисто-марганцевих 
конкрецій, сизих і охристих плям вказує на заболоченість грунту, 
яка спричинена надлишком атмосферних опадів.

Визначення співвідношення органічно зв'язаних фосфатів 
заліза і алюмінію до мінеральних, органічного вуглецю до 
обмінного кальцію, органічних форм заліза і алюмінію до 
мінеральних дало можливість Г.О. Андрущенку [1; 2; 3; 4] 
встановити ступінь дренованості та однорідності грунтів, 
вивітреності мінеральної частини, накопичення органічної 
речовини та величину водопроникності грунтів і материнських 
порід. На основі цих генетичних особливостей ним розроблено 
основи діагностики та систематики грунтів Передкарпаття і 
прилеглих територій.

І.М. Гоголев [10; 11; 12], вивчаючи генезис і властивості 
бурих лісових грунтів Карпат, стверджував, що кисла реакція 
обумовлюється рухомим алюмінієм. Останній появляється у 
грунтовому розчині внаслідок хімічного перетворення мінералів 
під впливом протолізу. Він вважає, що алюміній в оуроземах 
буває лише в формі оксиалюмінію (АІ2О3Н ). Встановлено також,
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що при гіпсуванні даних грунтів внаслідок взаїєодії сульфат-іонів 
з оксиалюмінієвими іонами утворюється нерозчинна сіль. При 
цьому зменшується рухомість алюмінію і знижується 
кислотність.

Відзначимо, що існують й інші погляди на генетичну 
природу найбільш розповсюджених грунтів Передкарпаття та 
прилеглих територій. Так, В.М  Фрідданд [44] вважає їх 
генетично близькими до підзолисто-жовтоземних грунтів 
Закавказзя. Він встановив, що при суттєвому розвитку 
елювіальних процесів ілювіальні горизонти в грунтах виражені 
слабко, вміст півтораокислів в них такий самий як і в 
материнській породі, а хімічний склад мулистої фракції є 
однорідним по профілю. Пізніше [45] процес переносу мулу по 
профілю без руйнування він назвав ілімеризацією 
(знемулюванням), що є синонімом введеного раніше 
Ф.Дюшофуром терміну лесиваж [49].

І.П. Герасимов [8; 9] на основі досліджень, проведених під 
час наукових екскурсій по країнах Східної Європи, прийшов до 
висновку, що головною передумовою формування даних грунтів 
є утворення двочленних за гранулометричним складом 
покривних наносів. Після цього він допускає розвиток слабкого 
підзолоутворення (під хвойними лісами) або буроземного 
оглинення і лесиважу (під широколистяними), ускладнених 
проявом оглеєння, яке виникає внаслідок водозастою на границі 
верхньої (опіщаненої) та нижньої (глинистої) товщі грунту. Під 
впливом оглеєння і формується морфологічна картина профілю 
цих грунтів. Описане явище поєднання лесиважу та поверхневого 
оглеєння було назване ним псевдоопідзоленням, а грунти - 
псевдопідзолистими.

С.В. Зонн [13; 14] теж вважає, що сезонне
перезволоження верхньої товщі грунту, обумовлене як 
текстурною, так і грунтово-геологічною диференціацією 
грунтової товщі, є визначальним у формуванні освітлених 
горизонтів внаслідок мобілізації' та перерозподілу заліза по 
профілю. Псевдоопідзолення даний автор розглядає як перехідну 
ланку між буроземо- та підзолоутворенням.

Серед європейських грунтознавців значного поширення 
набув термін "псевдоглей", яким вони називають грунти, 
перехідні між буроземними, підзолистими і псевдопідзолистими
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типами. Для псевдоглеїв характерне періодичне чергування 
перезволоження з розвитком відновних процесів та пересушення 
з окислювальними процесами [46; 51; 52].

В 1960 році були опубліковані дослідження Е.Н. Руднєвої 
по грунтах Закарпатської області [33]. Грунти передгірь Карпат 
вона віднесла до бурих лісових опідзолених поверхнево- 
оглеєних, або до бурих лесивованих псевдоглеєвих, вважаючи їх 
східним аналогом бурих лесивованих грунтів Західної Європи. У 
виносі мулу по профілю без руйнування, слабкій диференціації 
грунту на генетичні горизонти в накопиченні рухомого заліза у 
верхніх шарах грунту вона вбачає своєрідне оггідзолення даних 
грунтів.

Таким чином, в 50-70-х роках XX ст. особливо широкого 
розмаху набула проблема вивчення генезису та географічного 
розповсюдження грунтів Прикарпаття і Карпат. Значно менше 
були досліджені склад властивості передкарпатських ірунтів і 
процеси, які протікають в них під впливом окультурювання. 
Вивчення цієї проблеми розпочато в 1957 році 1.1. Назаренком. 
На полях Івано-Франківської дослідної станції ним було 
організовано стаціонарні дослідження.

Вже в 1964 році виходить з друку перша велика його 
праця [22]. В ній розкриваються причини низької родючості 
досліджуваних грунтів. Основними з них є: надміру розвинутий 
глеєтвірний процес, несприятливий водно-повітряний режим, 
підвищена кислотність, наявність великої кількості рухомого 
алюмінію. Початковою ланкою підвищення родючості повинно 
бути створення системи осушення (закритого гончарного 
дренажу). Потім необхідно внести в грунт 2 т/га фосфоритного 
борошна і 4 т/га вапна. При цьому одну половину цієї норми 
меліорантів вносять перед зяблевою оранкою, а другу - по 
зораному полю. Застосування фосфоритного борошна і вапна 
необхідно повторювати через кожні 4-5 років, додержуючи 
вказані дози і строки.

Окрім того, значна за обсягом робота проведена даним 
дослідником для виявлення раціональних способів зниження 
токсичної дії високих концентрацій рухомого алюмінію, який є 
однією з причин високої кислотності грунту. Виявлено, ЩО 
внесення підвищених доз фосфоритної муки є більш надійним 
порівняно з вапнуванням методом зниження вмісту рухомих
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форм алюмінію і заліза, які перетворюються при цьому в 
нерозчинні гідрогелі фосфатів, а кристалічні решітки мінералів 
каолінітової групи надійно захищаються від руйнування 
внаслідок заміщення групи ОН~ іонами ортофосфорної кислоти. 
Це суттєво поліпшує умови росту й розвитку рослин (знижується 
кислотність, підвищується вміст доступних фосфатів, менше 
накопичується алюмінію та більше азоту в надземній масі 
рослин). Крім того, встановлено, що внесення вапна покращує 
фізико-хімічні властивості грунту та підвищує врожайність 
сільськогосподарських культур, а внесення гіпсу позитивно 
впливає на врівноваженість грунтового розчину та 
продуктивність рослин [25].

Дещо пізніше (1967) спільні дослідження 1.1. Назаренка з 
О.М. Можейком та І. Варгою [21] показали, що алюміній має 
здатність на основі координаційних зв'язків утворювати 
внутрішньокомплексні сполуки з фосфатами та гуміновими 
речовинами (хелати) типу А16(0Н )12*(Н2Р 0 4)6; Саз[АІ2(Н2Р04)12]. 
Алюмофосфати набувають негативного заряду, втрачають 
здатність до гідролізу і частина їх (як аніони) може засвоюватися 
рослинами. При цьому токсичність алюмінію, який входить до 
складу хелатів, є значно нижчою, ніж алюмінію у формі 
обмінного катіону.

Результати багаторічних польових стаціонарних, 
вегетаційних і лабораторних досліджень 1.1. Назаренка 
узагальнені в монографії "Окультуривание подзолитсьгх 
оглеенньїх почв" [24], що вийшла з друку в 1981 році. На основі 
детального вивчення дерново-підзолистих (бурувато-підзолистих 
за новою номенклатурою) оглеєнних грунтів Прикарпаття автор 
виявив низку негативних процесів і властивостей. Основними з 
них є: сильний розвиток глейового процесу, який охоплює увесь 
профіль і материнську породу' до глибини 4 м, підвищена 
кислотність (гідролітична кислотність в окремих випадках 
досягає 10 мг-екв/100 г грунту), обумовлена як іонами водню, так 
і іонами алюмінію, несприятливий азотний і фосфорний режими, 
невисокий вміст обмінного кальцію і низька насиченість грунту 
основами, високий вміст рухомого алюмінію.

Велика увага приділена розробці теорії окультурювання 
бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття, в основу 
якої покладена фітогеохімічна концепція. Вона полягає, перш за
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все, в постійних або тимчасових перезволоженнях грунтів, що 
посилює утворення глею і розвитку кислотного гідролізу. Це, в 
свою чергу, викликає руйнування глинистих мінералів і 
накопичення рухомих форм алюмінію, а також сприяє розкладу 
органічних речовин, внаслідок чого утворюються органо- 
мінеральні комплексні сполуки, які відіграють суттєву роль у 
формуванні грунтового профілю. Рухомий алюміній в результаті 
гідролізу підсилює підкислення грунтового розчину. Негативна 
роль алюмінію підвищується тим, що він має як пряму, так і 
побічну токсичну дію на рослини.

Гідротехнічна меліорація запобігає перезволоженню 
грунтів і відведенню з полів надлишку вологи. Це призводить до 
помітного зниження інтенсивності і направленості розвитку 
глеєутворюючих процесів і поліпшення їх водно-повітряних 
властивостей. Проте із осушених грунтів разом з дренажними 
водами виноситься багато корисних речовин, що збіднює грунти і 
погіршує їх фізичні і хімічні властивості. Осушувальна 
меліорація не усуває післядії довго розвинутих підзоло- і 
глеєтвірних процесі в, грунтову кислотність і рухомий алюміній. 
Більше того, виніс лужноземельних металів, і в першу чергу 
кальцію, під дією осушувальної меліорації сприяє збільшенню 
кислотності грунтів і створює в грунтовому розчині досить 
вузьке співвідношення між іонами кальцію, алюмінію та водню й 
негативно позначається на живленні рослин. Окрім того, разом з 
дренажними водами виноситься чимала кількість розчинних 
солей, багато з яких є елементами живлення дня рослин.

Для теоретичного обгрунтування окультурювання 
досліджуваних грунтів важливе значення має грунтова 
кислотність. Її ефективно знижує вапно. Під впливом вапна 
покращується водно-повітряний режим грунтів, збільшується 
ступінь насиченості їх основами, підвищується питома вага 
кальцію у складі поглинутих основ і поліпшуються умови 
життєдіяльності корисних мікроорганізмів. Вапнуванння знижує 
негативну дію кислого середовища на біологічні процеси у 
рослинах. Особливо важливою є його роль у зменшенні 
гідролітичної та у ліквідації обмінної кислотності, в зниженні
кількості рухомого алюмінію.

Співставляючи дані про зниження грунтової кислотності 
під дією вапнування, про природу кислотності грунтів, що
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вивчались, та про співвідношення іонів кальцію, водню й 
алюмінію в грунтовому розчині, можна стверджувати, що 
внесення тільки вапна не може знизити грунтову кислотність до 
оптимальних значень. Дійсно, за допомогою вапнування 
знижується рухомість алюмінію, тому що його розчинність 
зменшується при підлуговуванні середовища. Разом з тим, за 
теорією живлення рослин іони, які необхідні для життєдіяльності 
рослин, поглинаються коренями обмінно. Оскільки поглинання 
катіонів і аніонів не є еквівалентним (катіони поглинаються в 
більшій кількості, ніж аніони), в ризосфері рослин, особливо на 
грунтах з низькою буферністю, створюються мікрозони з 
підвищеною концентрацією водневих іонів, здатних 
підкислювати грунтовний розчин. В умовах підвищення 
кислотності інактивований алюміній переходить в рухомий стан, 
створюючи токсичну дію на рослини. Для зниження токсичності 
алюмінію, зменшення кислотності грунту слід вносити 
фосфоритне борошно, під впливом якого утворюються 
алюмофосфагні внутріпшьокомплексні сполуки. В них алюміній 
входить до складу аніону й втрачає здатність до гідролізу, а 
значить і до підкислення грунтового розчину.

Цінною практичною рекомендацією 1.1. Назаренка [24] є 
положення про щілювання підорного шару, яке поліпшує режим 
зволоження грунту, аерацію, мікробіологічну активність, 
підвищує запаси доступних форм фосфору і калію, знижує 
об’ємну масу грунту й підвищує врожайність цукрових буряків. 
Крім того, запропоновано новий метод покращення азотного 
режиму дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних грунтів 
Передкарпаття - дробне внесення азотних добрив, що забезпечує 
рослини більш рівномірним живленням і запобігає втратам азоту 
від вимивання в грунтові води.

О.В. Пендюром [31] досліджено вплив осушування і 
глибокого розпушування грунту на режим зволоження, міграцію 
водорозчинних речовин, зміни кислотності, вміст рухомих форм 
заліза і алюмінію, урожайність сільськогосподарських культур й 
запропоновано оптимальні строки дробного внесення азотних 
добрив під озимі культури та хімічної меліорації осушених 
грунтів. Встановлено, що краще ці добрива вносити дробно: під. 
час сівби в невеликих дозах у вигляді складних добрив, в фазу 
осшньго кущення та весною в період відновлення вегетації й
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послаблення дренажного стоку. Вапно і фосфоритне борошно 
(нормою відповідно 4 і 2 т/га) необхідно вносити в першу чергу 
на свіжедренованих ділянках. Слід враховувати, що із 
збільшенням часу функціонування дренажної системи 
ефективність цього заходу знижується на озимих культурах в 1.8, 
а на ярих - в 2.8 раза.

Д.А. Тютюнником [39; 40; 41; 42] детально вивчено 
водно-фізичні та фізичні властивості дерново-підзолистих 
поверхнево-оглеєних грунтів Передкарпаття. Автор приходить до 
висновку, що осушення цих грунтів закритим гончарним 
дренажом недостатньо регулює їх водний, повітряний і поживний 
режими. Тому він рекомендує проводити додатковий 
агромеліоративний обробіток, а саме плантажну оранку та 
розпушування підорного шару. Встановлений також позитивний 
вплив цього заходу на вказані режими й на неосушених грунтах.

М.-Р.П. Федоршцак і Г.Г. Русин [43] для покращення 
окислювально-відновного режиму дерново-підзолистих 
поверхнево-оглеєних грунтів Передкарпаття запропонували 
звичайну оранку замінити на вузькозагінну, яка підвищує 
величину ОВП як осушеного, так і неосушеного грунту.

Як зазначають П.С. Пастернак, М.М. Приходько, В.П. 
Пастернак [ЗО], вирубування лісів на бурих гірсько-лісових 
грунтах призводить до значного зменшення вмісту всіх форм 
азоту, а тому для підвищення продуктивності наступних 
трав’янистих фітоценозів виникає необхідність внесення, в перше 
чергу, азотних добрив.

Дослідження В. І. Канів ця присвячені з’ясуванню ролі 
глейових процесів у формуванні грунтів Передкарпаття, а також 
встановленню джерел і причин накопиченню в них обмінного 
алюмінію. Причиною глеєутворення він вважає перезволоження 
внаслідок випадання значної кількості атмосферних опадів. При 
цьому вміст закисного заліза підвищується до кількох сотень 
мг/100 г грунту, а величина окислювально-відновного потенціалу 
знижується до 80 мВ і нижче [15; 16; 17; 18].

В іншій роботі [20] В.І. Катгівець Пропонує критерії для 
оцінки оглеєння. Ними є: поява сизих прожилок при ЕЬ грунту 
300 мВ і гНг - 23, високий вміст закисного заліза відносно 
окисного, виділення сірководню. Крім того, ним досліджено 
біохімію глейового процесу і встановлено, що відновлюючі
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властивості мас тільки атомарний водень. Автор вважає, що 
елювіальні горизонти формуються в результаті глейово- 
елювіального процесу, суть якого полягає у вертикальному і 
сегрегащйно-конкрещйному перерозподілі вільних оксидів заліза 
і марганцю. Він припускає, що в умовах особливо інтенсивного 
розвитку глейово-елювіального процесу внаслідок звільнення 
алюмосилікатів від закисних плівок гідроксиду заліза 
посилюється процес їх кислотного гідролізу. При цьому залізо 
алюмосилікатів стягується в конкреції, а алюміній переважно 
закріплюється на місці. Описаний процес розглядається В.І. 
Канівцем як підзолоутворення.

Дещо пізніше (1991) В.І. Канівець [20] приходить до 
висновку, що буроземоутворення полягає в накопиченні гуматно- 
фульватного кислого гумусу, кислотному гідролізі 
алюмосилікатів, закріпленні в аерованому середовищі заліза й 
алюмінію у формі несилікатних сполук, виносі кальцію й натрію і 
в помірному оглиненні з можливим накопиченням кальцію й 
магнію. Автор виділяє низку ознак, які є спільними для буроземів 
і бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття: високу 
кислотність і ненасиченість основами, склад гумусу, буре або 
сірувато-палеве забарвлення гумусового горизонту та підвищений 
вміст у ньому аморфних гідроксидів заліза й високий ОВП. До 
основних відмінностей серед цих грунтів він відносить 
диференціацію бурувато-підзолистих оглеєних грунтів на 
генетичні горизонти, яка обумовлена лесиважем, 
метаморфізацією ілювіального горизонту, глейо-елювіально- 
конкреційним процесом.

Дослідження генетичних особливостей буроземів лісних 
біоценозів Карпат проведені А.Н. Туренком [38] показали, що 
внаслідок переважання бокового внутрігрунтового стану на 
крутих (> 20°) схилах у верхній частині грунту утворюються 
залізо-гумусо-глинисті комплекси, а продукт грунтоутворення 
майже не проникають в глибину, тобто спостерігається посилення 
буроземоутворення. Крім того, транзит біогенного кальцію 
послаблює оггідзолення верхньої товщі грунту. На виположених 
(< 20°) схилах закисне залізо, органічні кислоти та мул 
проникають в глибину, внаслідок чого у верхній товщі 
формується елювіальний горизонт, а в нижній сизо-бурий 
оглеєнии елювіальний горизонт, тобто, за висловом автора.
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проходить опідзолювання "через глей" з диференціацією 
профілю.

Досить оригінальні дослідження по вивченню 
особливостей генезису, кислотності та хімічної меліорації 
буроземів Карпат проведені Ф.П. Топольним [36]. Він встановив, 
що буроземоутворення є акумулятивним процессом, в зв’язку з 
чим буроземи певною мірою схожі з чорноземом. До того ж, 
висока буферність вказаних грунтів робить неможливим 
зниження кислотності грунтового розчину до оптимальних 
значень для росту і розвитку рослин, чутливих до кислого 
середовища. Автором доведено також, що внаслідок насичення 
грунтово-поглинального комплексу буроземів кальцієм їх фізичні 
властивості й поживний режим не покращуються й не 
підвищується біологічна активність. Все це привело дослідника 
до важливого висновку про те, що вапнування - як фактор 
корінного поліпшення властивостей грунту для буроземів - 
непотрібне і тільки внесення кальційвмісних сполук у дозах 3-5 
т/га один раз на 5 років є економічно виправданим і біологічно 
необхідним тільки для компенсації витрат кальцію за межі 
біогеоценозу і нейтралізації кислих форм мінеральних добрив.

В іншій роботі Ф.П. Топольний [37] на основі досліджень 
змін мікроагрегатного складу генетично різних грунтів під 
впливом насичення грунтового вбирного комплексу кальцієм, 
розробив критерій необхідності вапнування, який показує 
величину і спрямованість зміни фізичних властивостей фунтів 
під впливом вапнування. Згідно такої оцінки для гірсько-лучних і 
гірсько-лісових грунтів Карпат необхідність у вапнуванні 
повинна визначатися не ступенем Насиченості основами, а 
вимогливістю вирощуваних рослин до реакції фунту і до кальцію 
як елемента живлення, яка визначається дослідним шляхом.

У роботі 1.1. Назаренка і В.1. Філона [25] наводяться 
важливі відомості про вплив сільськогосподарського 
використання осушувальної та хімічної меліорації на вміст форм 
гумусу. Зокрема встановлено, що при. введенні фунту в 
сільськогосподарське використання, хімічній та осушувальній 
меліораціях, двосторонньому регулюванні фунтової вологи, 
сумісному внесенні органічних і мінеральних добрив 
підвищується вміст водорозчинної органічної речовини на фоні 
зниження вмісту рухомої органічної речовини. Ці закономірності
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дають змогу здійснювати оперативний контроль гумусового 
стану осушених грунтів Передкарпаття.

Велика робота по вивченню бурувато-підзолистих 
оглеєних грунтів Передкарпаття проводиться кафедрою 
грунтознавства та агробізнесу Чернівецького державного 
університету під керівництвом доктора сільськогосподарських 
наук, професора 1.1. Назаренка. Так, в роботах 1.1.Назаренка, B.C. 
Вахняка [26] та B.C. Вахняка [5] на основі вмісту груп і форм 
сполук заліза в бурувато-підзолистих оглеєних грунтах 
Передкарпаття діагностуються такі елементарні грунтові процеси: 
підзолистий, буроземний, глейовий та лесиваж. Зміна лісу 
трав'янистою рослинністю й осушення грунту сприяє 
гальмуванню глейового процесу та посиленню опідзолення й 
лесиважу. Ослабленню інтенсивності оглеєння, зниженню 
кислотності, поліпшенню фізико-хімічних, фізичних 
властивостей та біологічної активності осушеного грунту сприяє 
також внесення хімічних меліорантів (0.5 норми вапна за 
гідролітичною кислотністю і 2т/га фосфоритного борошна). У 
підвищенні продуктивності злакових травосумішок провідне 
місце належить мінеральним добривам (оптимальна доза 
N270P135K180), ЯКІ необхідно вносити вроздріб - фосфорні при 
залуженні, азотні й калійні рівними дозами весною та після 
кожного укосу.

Цінні практичні висновки витікають з досліджень В.М. 
Яворова [47]. З метою зменшення втрат елементів живлення з 
дренажними водами, поліпшення екологічного стану, оптимізації 
комплексу властивостей на осушених бурувато-підзолистих 
грунтах Передкарпаття доцільно збільшити площі під луками та 
пасовищами за рахунок зменшення ріллі.

І.І. Назаренко, С.М. Польчина, І.С. Смага встановили, що 
в бурувато-підзолистих оглеєних грунтах південного 
Передкарпаття під впливом сільськогосподарського 
використання посилюється контрастність окислювально- 
відновних умов у верхніх генетичних горизонтах внаслідок 
зниження окислювально-відновної буферності при встановленні 
своєрідної структури окислюватьно-відновних систем грунту 
(збільшується вміст легковідновлених речовин); тобто 
створюються сприятливі передумови для розвитку елювіально- 
глейового процесу [27]. В іншій роботі І.І, Назаренко, С.М.



115

Польчина, І.С. ' Смага показують, що в грунтах 
сільськогосподарського використання поліпшується груповий і 
фракційний склад гумусу (Сгк : СФК зростає до 0.76, знижується 
вміст вільної фракції гумінових і фульвокислот, підвищується 
вміст фракції, зв'язаної з кальцієм). Проте гумус залишається 
характерним для кислого буроземоутворення з елементами 
опідзолення [28].

Дослідженнями І.С. Смаги [35], 1.1. Назаренка, С.М. 
Польчиної, І.С. Смаги [29] встановлено, що в бурувато- 
підзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття діагностуються 
елементарні грунтові процеси: підзолистий (опідзолення),
елювіально-глейовий, буроземний, дерновий та лесиваж. При 
пасовищному використанні грунту без осушення у порівнянні з 
грунтом під пологом лісу посилюється його опідзоленість, 
інтенсивність розвитку дернового процесу та дещо лесиваж при 
гальмуванні елювіально-глейового процесу, а при осушенні 
пасовища та при окультурюванні ріллі найбільш суттєво 
гальмуються глеє-елювіювання та опідзолення. Показано також, 
що осушення сіножаті підсилює буроземоутворення, підзолистий 
і елювіально-глейовий процеси. Ці результати 
використовуватимуться при розробці заходів окультурення цих 
грунтів з урахуванням їх генетичних та еволюційних 
особливостей під різними угіддями, при прогнозуванні змін 
режимів, властивостей, мінеральної та органічної частини, 
продуктивності фунтів під впливом особливостей використання 
(пасовище неосушене і осушене, сіножать осушена, рілля 
окультурена), а також при встановленні способів раціонального 
використання фунтового вкриття регіону.

Однак у вивченні фунтового вкриття Передкарпаття і 
Карпат залишається ще багато проблем. На наш погляд, їх можна 
звести до наступних положень. Практично всі дослідження не 
розглядали ф унт як зв'язуючу ланку між атмосферою, 
гідросферою і літосферою. Цим самим не забезпечено цілісного 
вивчення взаємодії великого геологічного і малого біологічного 
кругообігу речовин з метою збереження і цілеспрямованого 
використання цінних властивостей фунту як природно- 
антропогенного тіла. Без цього неможливо до кінця з'ясувати 
глобальну функцію грунту - забезпечення існування життя Землі.
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При вивченні окремих проблем грунтового вкриття 
(властивості, режимні показники, проблеми генезису тощо) не 
повністю враховувалося, що в такій складній системі, якою є 
біосфера, всі процеси і явища тісно взаємозв'язані й зміна хоча б 
одного з них призводить до змін системи в цілому. Без цього 
неможливо виробити критерії діагностики стану біосфери.

Для Передкарпаття особливо гостро постала проблема 
встановлення шляхів запобігання погіршенню основних 
властивостей та підвищення продуктивності грунтів. Вирішенню 
проблеми сприяє вивчення хімічного складу материнських порід, 
грунту, рослинності, яка разом з грунтовою біотою визначає 
величину біогенної акумуляції елементів живлення, тобто малий 
біологічний кругообіг речовин, його взаємодії з великим 
геологічним кругообігом як важливої риси грунтотвірного 
процесу. Вивчення цієї проблеми є особливо актуальним у зв'язку 
з погіршенням екологічного стану грунтового вкриття внаслідок 
антропогенного забруднення його важкими металами, нітратами, 
пестицидами, поведінка яких у грунті в зв'язку з його 
властивостями, еродованістю, особливістю рослинності до кінця 
не з'ясована, й необхідним для розробки системи охорони та 
оптимізації екологічного стану біосфери.

Вирішення вказаних проблем є справою грунтознавства 
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Summary

Major achievements and problems of scientific studying the soil surfacing of 
lowlands and highlands of the Carpathian region

IX Nazarenko, I.S. Smaga

The given work introduces the review of the results studying the 
geographical dissemination of lowlands and highlands soils of the Carpathian 
region, pointing out the main scientific concepts of their genetic nature. 
Within investigation several scientific works have been analysed, which reveal 
the structure, qualities and processes which happen in these soils under the 
influence of changes of types of soils and their culturing. It has been grounded 
the theoretical principles and practical methods of increasing soil fertility. It 
has also been outlined the guidelines of scientific study of the soils surfasing 
which would provide the solution of the problem of soil protection and 
optimization of the ecological state of biosfere.
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МІДЬ І ЦИНК В ЧОРНОЗЕМАХ ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОГО 
МЕЖИРІЧЧЯ

Ю.М. Дмитру к

Кафедра грунтознавства і агробізнесу

Встановлені фонові величини міді та цинку на опідзолених, 
вилугованих і типових чорноземах. Виявлено, що вміст міді в 
чорноземах залежить від кількості фізичної глини та, зокрема, від вмісту 
мулистих частинок, а також від величини місткості вбирання; 
залежність вмісту цинку від властивостей грунтів є більш складною і 
багатофакторною.

Важлива проблема регіону - оптимізація якісного стану 
грунтового покриття, одним з аспектів якої є визначення 
поведінки окремих речовин в агроекосистеах. Встановлено, що 
велике значення для онтогенезу рослин мають такі елементи, як 
мідь і цинк. Мідь виконує ряд важливих біохімічних функцій в 
організмах; контролює утворення ДНК і РНК, відіграє значну 
роль у метаболізмі рослин, фотосинтезі, диханні, перерозподілі 
вуглеводів, визначає механізм стійкості до захворювання. Цинк 
бере участь у метаболізмі рослин, впливає на проникливість 
мембран, сприяє утворенню ДНК і рибосом, підвищує стійкість 
рослин до бактеріальних і грибкових захворювань. Проте при 
надмірній кількості в грунті обидва елементи пригнічують ріст 
рослин, ведуть до токсикозів та (в окремих випадках) до загибелі 
організмів [1, 3-6, 9].

Проведені дослідження спрямовані на встановлення у 
чорноземах валового вмісту та вмісту рухомих форм міді і цинку, 
а також на виявлення їх взаємозв'язків з окремими показниками 
грунтів.

На території Прут-Дністровського межиріччя, що є 
природною областю Західного Лісостепу України, поширені три 
підтипи чорноземів: опідзолені, типові і вилуговані. Загальна 
площа, зайнята ними в структурі грунтового покриву області, 
складає близько 35 %. Всі грунти, що обстежувались, знаходяться 
під ріллею, де вирощуються районовані культури: озима
пшениця, цукровий буряк, кукурудза. Агроекосистеми, в межах
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яких закладені грунтові розрізи, знаходяться на різній відстані від 
основних джерел забруднення: 5-70 км. Природні умови
території - типові лісостепові.

Для характеристики чорноземів опідзолених було 
закладено 5 розрізів і 3 напіврозрізи; вилугованих - 6 розрізів і З 
наліврозрізи; типових - 5 розрізів і 1 наггіврозріз. Зразки грунтів 
для проведення аналізів відбирались по генетичних горизонтах до 
материнської породи включно. У відібраних зразках визначали: 
вміст гумусу - за Тюріним в модифікації Симакова; активну 
кислотність - потенціометрично; місткість вбирання - за Бобко- 
Аскіназі; гранулометричний склад - за Качинським [2]. Вміст міді 
і цинку визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі 
КАС-120-М1: пробу для визначення валового вмісту готували на 
основі азотнокислої витяжки, для визначення вмісту рухомих 
форм - на основі буферу з аміаку та оптової кислоти з pH = 4.8 
[7]. Кореляційний та регресійний аналізи впливу властивостей 
грунтів на вміст металів проводились для орного шару, що є 
частиною гумусового горизонту.

Встановлено, що всі підтипи чорноземів відносяться до 
середньосуглинкових, а вміст гумусу, місткість вбирання а також 
потужність гумусового горизонту зменшуються в ряду 
чорноземів: типові - вилуговані - оггідзолені (табл. 1). Реакція 
грунтового розчину слабколужна (типові, вилуговані) та 
слабкокисла (опідзолені). Вміст мулу зростає вниз по профілю 
(типові і вилуговані) або зменшується в перехідному горизонті та 
зростає до материнської породи (опідзолені). Карбонати 
знаходяться, в середньому, на глибині ЗО см (типові), 80 см 
(вилуговані) і понад 100 см (опідзолені).

Валовий вміст міді в орному шарі складає 13.4 - 14.0 мг/кг 
(табл. 2). Це значення близьке до нижньої межі (16.0 - 70.0) 
встановленої для верхніх горизонтів чорноземів [5, 7-8].

Для вилугованих чорноземів спостерігається тісний 
зв'язок між активною кислотністю та валовим вмістом міді (Я = -
0.85), який апроксимується рівнянням гіперболи (У = 1/(1.97 -
0.27Х)). Зміни валового вмісту міді і кислотності по профілю 
грунтів корелюють, а з місткістю вбирання - не відповідні. 
Найтісніший зв'язок між останньою і ватовим вмістом міді - на 
чорноземах опідзолених (II = -0.72; У=3.08Х-0’14). Для цього ж 
підтипу не спостерігається тісних залежностей міді від
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Таблиця 1
Середні показники чорноземів Прут-Дністровського межиріччя

Підтипи
чорнозе

мів

Горизонти 
та їх гли
бина, см

Вміст 
гуму
су', %

РНн20 МІСТКІСТЬ 
вбирання, 

мг-екв/100 г

Вміст 
мулу, %

Фізична
глина. %

Норн,0-28 4.24 6.86 57.3 8.79 29.7
Н1с28-65 4.06 7.02 50.4 11.2 31 3

Типові Нрк,65-116 3.51 7.08 48.8 12.9 33.4
РИкЛ 16-174 1.75 7.20 41.7 16.6 36.3

Рк,174... 1.14 7.28 27.5 18.8 39.4
Норн,0-26 3.18 6.86 47.3 7.58 31.0

Вилуго Н.26-54 3.15 6.80 49.4 8.68 32.7
вані Нр,54-80 2.62 6.95 21.9 9.60 32.3

РЬк,80-143 1.30 7.14 34.2 11.4 35.6
Рк,143... 0.86 7.26 28.2 13.6 37.1

Норн,0-26 3.09 6.05 26.6 17.4 37.1
0  під зо Нрі,26-67 2.38 6.08 21.5 16.1 36.3

лені НЬі,67-107 1.68 6 .2 2 19.2 16.6 37.2
Рк,107... 0.58 6.42 16.3 22.9 37.8

Серед Типові 2.34 7.09 45.1 13.6 34.0
ньозва Вилугов. 2 .2 2 7.00 36.2 10.2 33.7
жене Опідзол. 1.93 6.19 20.9 18.2 37.1

Таблиця 2
Вміст міді та цинку, мг/кг_________________

Підтипи Горизонти Валовий Вміст Валовий Вміст
чорно та їх гли вміст рухрмих вміст рухомих
земів бина, см міді форм міді ЦИНКУ форм цинку

Норн,0-28 12.4 0.17 34.4 0.47
Нк,28-65 12.8 0.26 29.3 0.45

Типові Нрк,65-116 12.0 0.55 31.9 0.51
РЬк,116-174 13.4 0.89 34.6 0.79

РкД74... 13.2 0.76 29.3 0.51
Норн,0-26 14.2 0.39 27.3 0.24
Н,26-54 11.9 0.37 -■ 22.0 0.06

Вилуго Нр,54-80 11.0 0.67 26.0 0.34
вані РЬк,80-143 10.5 0.72 25.8 0.73

Рк, 143... 13.9 0.84 34.0 0.71
Норн,0-26 13.6 0.32 35.0 0.81

Опідзо- Нрі,26-67 13.6 0.33 40.5 0.29
лені НЬІ,67-107 13.2 0.41 36.6 0.42

Рк,107... 16.7 0.45 44.8 0.31
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гранулометричного складу, в той час як з вмістом фізичної глини 
виявлено високі коефіцієнти кореляції на типових (Я = -0.79; У = 
79.4 - 2.27Х) та вилугованих (Я = -0.81; У = 1/(-0.42 + 0 .018Х)) 
чорноземах.

На всіх підтипах чорноземів вміст рухомих форм міді 
зростає вниз по профілю. Такі зміни кількості рухомих форм 
добре корелюють із зростанням в цьому ж напрямі вмісту 
фізичної глини, мулу (крім опідзолених підтипів) та із 
зменшенням до материнської породи вмісту гумусу, кислотності і 
місткості вбирання (за винятком вилугованих підтипів). 
Спостерігаються вищі коефіцієнти кореляції між рухомими 
формами міді та властивостями чорноземів, порівняно з валовим 
вмістом нього металу. Так, тісні зв'язки виявлено з вмістом 
гумусу (Я = -0.82; У = 0.55 - 0.07Х - на опідзолених; Я = 0.73; У = 
1/(32.1 - 9Х) - на вилугованих); з місткістю вбирання (Я = 0.79; У 
= 1/(0.71 + 0.1 IX) - на опідзолених; Я=0.74; У = -15.8Х352 - на 
типових); з вмістом мулу (Я =-0.88; У = 1/(100 - 3.22Х) - на 
типових); та з кислотністю ( Я = 0.90; У = -14.7 + 2.18Х - на 
типових).

У чорноземах опідзолених виявлена найменша кількість 
рухомих форм міді, не дивлячись на її найбільший валовий вміст 
на цьому ж підтипі. Відсоток рухомих форм міді від її валової 
кількості зростає в ряду чорноземів: опідзолені (2.64 %) - типові 
(3.78 %) - вилуговані (4.97 %). Найменший вміст рухомих форм 
міді на опідзолених підтипах пояснюється, очевидно, пониженою 
місткістю вбирання останніх та їх слабкокислою реакцією, що 
зумовлює інтенсивнішу міграцію цього елементу, порівняно з 
типовими і вилугованими чорноземами.

Одночасно аналіз таблиці 2 свідчить про вирішальну роль 
петрологічного складу материнських порід у визначенні кількості 
міді у профілі чорноземів.

Значення валового вмісту цинку в орному шарі 
досліджуваних грунтів є меншим від нижньої межі, встановленої 
різними авторами - 39.0 - 82.0 мг/кг [3-5, 9] для чорноземів. 
Середньозважена валова кількість цинку зростає в ряду: 
вилуговані (27.0) - типові (31.9) - опідзолені (39.2 мг/кг) 
чорноземи. Найменше валового цинку спостерігається в орному
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шарі - на опідзолених та у підорному горизонті - на вилугованих і 
типових підтипах (табл. 2).

Найбільш тісна залежність валового вмісту цинку - від 
гранулометричного складу грунтів. Проте, високий коефіцієнт 
кореляції виявлено тільки для вмісту мулу на чорноземах 
опідзолених (Я = 0.77; У = 3.05Х019).

Профільний розподіл валового вмісту цинку не корелює зі 
змінами по профілю досліджуваних показників грунтів. Отже, 
зв'язки цього елементу з вмістом гумусу, місткістю вбирання, 
кислотністю, гранулометричним складом як для верхнього 
горизонту, так і для всіх інших генетичних горизонтів є 
слабкими. Очевидно, згадувані залежності є більш 
багатофакторними, ніж для міді.

Максимум валової кількості цинку виявлено у нижньому 
перехідному горизонті на типових чорноземах та у материнській 
породі - на вилугованих і опідзолених. Тобто визначальним 
фактором, від якого залежатиме вміст цинку у чорноземах, також 
є петрологічний склад грунтових порід. Це може свідчити про 
відсутність антропогенної складової як у вмісті цинку, так і у 
вмісті міді в обстежених чорноземах.

Вміст рухомих форм цинку в орному шарі зменшується в 
ряду чорноземів: опідзолені * типові - вилуговані (табл.2), а 
середньозважений вміст у грунтовому профілі - в ряду: типові 
(0.55) - опідзолені (0.48) - вилуговані (0.42 мг/кг). Тільки на 
опідзолених грунтах спостерігається нагромадження рухомих 
форм цинку у гумусовому горизонті, що встановлено рядом 
авторів [2, 4] та пояснюється спорідненістю цинку з органічною 
речовиною а також високою толерантністю організмів до цього 
мікроелементу. На вилугованих і типових підтипах чорноземів 
підвищена кількість рухомих форм цинку - у нижній частині 
профілю. Це можна пояснити як вимиванням його у нижні 
горизонти (цинк - один з найбільш водорозчинних елементів), так 
і вищою карбонатністю останніх двох ' підтипів грунтів. На 
рухомість цинку впливатиме, очевидно, і механічний склад 
чорноземів, зокрема зростання колоїдної фракції вниз по 
профілю.

Висока залежність рухомих форм цинку від вмісту гумусу 
(Я = -0.86; У = 1/(88.1 - 25.9Х)) та від місткості вбирання (Я = -
0.83; У = 1/(62 4 - 1.20Х)) для чорноземів вилугованих. Для
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інших показників грунтів на опідзолених і вилугованих 
чорноземах тіснота зв'язку середня і незначуща.

Відсотковий вміст рухомих форм цинку від його валового 
вмісту найменший, як і для рухомих форм міді, на опідзолених 
чорноземах, що можна пояснити тими ж причинами. 
Характерним для всіх грунтів, що вивчались, є понижений в 2-3 
рази, порівняно з літературними даними, вміст рухомих форм 
міді та цинку. Крім природних факторів це пояснюється 
інтенсивним сільськогосподарським використанням чорноземів 
без необхідного відновлення природної родючості.

ВИСНОВКИ

1. Встановлені величини валового вмісту та рухомих 
форм міді і цинку у чорноземах Прут-Дністровського межиріччя 
не містять антропогенної складової і є фоновими.

2. На досліджуваній території можливе існування 
геохімічної провінції з пониженим вмістом доступних рослинам 
міді та цинку.

3. Кількість міді у чорноземах залежить, у першу чергу, 
від вмісту мулу, фізичної глини та місткості вбирання; залежність 
кількості цинку від властивостей грунтів є більш 
багатофакторною. Вміст міді у чорноземах визначається, 
головним чином, складом материнських порід, а вміст цинку, 
крім того, і грунтотвірними процесами.
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Summary

COPPER AND ZINC IN CHERNOZEMS OF PRUT AND DNISTER 
INTERSTREAM AREA

Yor. M. Dmytruk

The values of copper and zinc gross of mobile forms content, which 
are basic for chernozems of Prut and Dnister interstream area with possible 
existance of geochemical province with reduced level of available forms of 
copper and zinc are determined. According to the scale of ecological norms 
such indexes for copper are bottom and for zinc - medium and bottom 
(lixiviated chernozems). Copper content in chernozems depends to a 
considerable extent upon physical clay and silt quantity and value of 
absorption capacity. And the affect of soils propertier on zinc is multifactor. 
Copper content in chernozems is determined in the first place by the mother 
rock composition. And zinc quantity depends upon zinc content in mother 
rocks and soil formation processes.

Одержана редколегією 25.12.96 p.
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УДК 631.46+ 631.48
ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ГРУНТОТВІРНИХ ПРОЦЕСІВ 

НА ДИНАМІКУ МІКРОФЛОРИ БУРУВАТО- 
ПІДЗОЛИСТИХ ОГЛЕЄНИХ ГРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

С.М. Польчина, В.А. Нікорич, Г.Д. Матійчик, Л.А. Ватаманюк

Кафедра грунтознавства і агробізнесу

Наведенні експериментальні дані по виявленню впливу 
елементарних грунтотвірних процесів на динаміку мікрофлори 
бурувато-підзолистого оглеєного грунту Передкарпаття. Показано, що 
найбільш оптимальним для розвитку грунтових бактерій є зміна 
напрямку грунтоутворення в бік дернового процесу, а грибів - 
підзолистого.

Історично сталося так, що бурувато-підзолисті оглеєні 
грунти Передкарпаття досліджені дуже нерівномірно, а дані про 
вплив елементарних грунтотвірних процесів (ЕГП) на динаміку 
мікрофлори відсутні. В зв'язку з цим, винятково важливого 
значення набуває вивчення залежності кількісних змін 
мікрофлори цих грунтів від їх генезису, особливо від набору та 
напрямку елементарних грунтотвірних процесів. Тим більше це 
необхідно для встановлення еволюційних змін окультурених 
грунтів, їх моніторингу та діагностики ЕГП. Поряд з цим, 
комплекс ЕГП визначає їх основні властивості, особливо фізико- 
хімічні.

Ознайомлення з науковою літературою з проблеми 
генезису бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття 
показало на суперечливі погляди вчених по переважанню тих чи 
інших ЕГП: підзолистого [4], підзолистого та дернового [8, 1], 
буроземного, елювіально-глеєвого та процесів кислотного 
гідролізу [5, 6], лесиважу та глеє-елювіювання [9].

Поглибленими дослідженнями даних грунтів І.С.Смага 
(1995) встановив, що бурувато- підзолисті оглеєні грунти 
Передкарпаття сформувалися під впливом п'яти основних ЕГП: 
дернового, буроземного, підзолистого, елювіально-глеєвого та 
глеєвого. В сучасний період на інтенсивність того чи іншого ЕГП 
в значній мірі впливають характер використання угідь та в
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незначній мірі географічне поширення в межах Передкарпатгя 
[2]-

Нами для виявлення впливу основних елементарних 
Грунтотвірних процесів на динаміку мікрофлори досліджуваних 
Грунтів проведений модельний дослід, в якому максимально 
змодельовано п'ять ЕГП: дерновий, буроземний, підзолистий, 
елювіально-глеєвий та глеєвий. Для досліду використали 
бурувато-підзолистий оглеєний грунт. Розріз закладений у 
широколистяному лісі (склад лісу :4Вл 2Б 2Д 1Я ЮС) з 
підліском, представленим вербою козячою, малиною, 
папоротниками і слаборозвиненим трав'янистим покривом. 
Макрорельєф території являє собою вирівняне плато; а 
мікрорельєф слабо виражений. Розріз закладено за 1800 м на 
південний схід від с. Іспас Вижницького району Чернівецької 
області.

Но 0-4см середньорозкладена лісова підстилка;
Не^І) 4 -16см гумусно-елювіальний, бурувато-сірий,

неоднорідного забарвлення, пористий, 
грудкувато-горіхуватої структури, мокрий, 
невеликі залізисто-марганцеві конкреції, живі 
та перегнилі корені рослин, пухкий, перехід 
помітний;

Egl 16-31см елювіальний, сірувато-білястий, слабо
виражена плитчаста структура, залізисто- 
марганцеві конкреції, корені дерев та їх 
залишки, сухіший за попередній, 
легкосуглинковий, перехід поступовий;

Eigl ЗІ-43 см перехідний до ілювіального, неоднорідний
'охристо-сизуватий колір, мокрий, мало- 
дрібнопористий, легкосуглинковий, 
глибисто-грудкувата структура, залізисто- 
марганцеві конкреції, розкладені корені 
рослин, перехід поступовий;

%1 43-106см ілювіальний,неоднорідного сизувато-
охристого кольору, крупногрудкувата 
структура, дуже мокрий, 
середньосуглинковий, щільний, перегнилі й 
немінералізовані законсервовані органічні
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рештки; перехід поступовий;
> 106см материнська порода,бурувато-коричневого

забарвлення, важкосуглинкова, оглеєна, 
безструктурна.

Відібрані в польових умовах зразки грушу переносились 
отримуючись відповідного співвідношення по потужності 
горизонтів у пластикові банки. Масу грунту по кожному 
горизонту розраховували, виходячи з щільністі та об'єму 
останніх. Сумарна маса становила 1769 г. Для поліпшення 
дренажу під материнську породу підстилали бите скло.

Дослід складався з наступних варіантів:
A. Дерновий. На поверхню грунту насипали 5 г 

дрібнонарізаної поверхневої маси тимофіївки лучної. Вологість 
підтримувалась на рівні 60% від повної вологоємності (ПВ) по 
контрольній масі (зважування проводили раз на 3-4 дні).

Б. Буроземний. Поверхня грунту була вкрита 5 г дубово- 
грабового листя. Щомісяця проводили одноразове наскрізьне 
промивання грунту. У період між промивками підтримувалась 
вологість на рівні 60% від ПВ по контрольній масі.

B. Підзолистий. Поверхня накрадалась 5 г хвойного 
опаду. Штучно створювався промивний водний режим за 
допомогою разової місячної промивки. Протягом міжпромивного 
періоду вологість залишалась довільною, тобто підтримувалась 
самостійно і, в середньому, коливалася в межах 10-40% від ПВ.

Г. Елювіально-глеєвий. Моделювання цього ЕГП 
базувалось на чергуванні окисно-відновних умов. Два тижні 
підтримувалась вологість на рівні ПВ, а наступні два тижні 
створювали умови для вільного стоку води. Така циклічність 
тривала протягом усього періоду досліджень.

Д. Глеєвий. Для створення анаеробних умов протягом 
усього періоду моделювання підтримували вологість на рівні ПВ.

Для виявлення динаміки мікрофлори бурувато- 
підзолистих оглеєних грунтів відбиралися зразки по генетичних 
горизонтах у визначені строки: 1) 28 квітня 1995 р. - перед 
закладанням досліду; 2) 27 липня - через 90 днів; 3) 26 жовтня - 
через 90 днів.

У відібраних зразках визначали:
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1) загальну кількість мікроорганізмів шляхом висіву на поживні 
середовища:

а) бактерії на МПА (м'ясо-пептонний агар) та Чапека:
б) актиноміцети на синтетичне середовище з гліцерином:
в) гриби на голодний агар і Чапека-Докса [7, 10],

2) фізико-хімічні показники: pH сольовий, pH водний, суму 
ввібраних основ, ємність поглинання, обмінну кислотність та 
обмінний алюміній, гідролітичну кислотність, ступінь 
насиченості основами, загальний вміст гумусу. Всі визначення 
проводились по загальноприйнятих методиках [3].

При дослідженні мікробіологічного стану бурувато- 
підзолистого оглеєного грунту до закладення досліду виявлене 
значне переважання бактеріальних угрупувань, особливо 
мікроорганізмів, що асимілюють азот органічних сполук (МПА). 
На цьому середовищі по профілю середня кількість бактерій 
становила 3924 з амплітудою коливань від 1600 до 5900 тис./г 
грунту7 (табл.1). Встановлено профільний розподіл 
мікроорганізмів з чітко вираженими двома максимумами в 
гумусо-елювіальному та ілювіальному горизонтах і двома 
мінімумами в елювіально-ілювіальному та материнській породі. 
Чисельні зміни по профілю актиноміцетів та ірибів носили 
аналогічний характер, на фоні більш низьких загальних 
кількостей. Співставлення даних по чисельності мікрофлори 
вихідного грунту з його фізико-хі міч ними та хімічними 
властивостями виявило тісну залежність профільного розподілу 
мікроорганізмів з кислотними показниками: pH вод, pH сол., 
обмінною кислотністю, а також близьку - з вмістом гумусу по 
профілю.

Загалом досліджуваний грунт мав (табл.2) малий ступінь 
насиченості основами, значну кислотність, високий вміст 
ввібраного алюмінію, що підтверджує типовість даного грунту як 
бурувато-підзолистого.
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Аналізуючи чисельність бактерій по кожному варіанту 
досліду (табл.З), встановлено, що їх загальна кількість різко 
зменшилась, незалежно від часу експозиції. Це пояснюється 
виключенням при моделюванні з комплексу факторів 
грунтоутворення його випадкових складових. На відміну від 
чисельності мікроорганізмів, фізико-хімічні та хімічні показники 
(табл.4) виявились більш стабільними.

При дерновому процесі спостерігалась найбільша 
кількість бактеріальних колоній у порівнянні з іншими ЕГП. Це 
зумовлено специфічним рослинним опадом - багатим основами, 
високозольним, що легко мінералізується, а також сприятливим 
водно-повітряним режимом. Поряд з цим у даному варіанті 
виявлений найбільший вміст гумусу та менша кислотність як 
потенційна, так і актуальна, а також суттєва тенденція до 
зменшення вмісту обмінного алюмінію у верхньому горизонті, 
що, можливо, послаблює його токсичну дію на мікрофлору через 
зменшення кислотності.

При розвитку описуваного ЕГП протягом трьох місяців 
розподіл бактерій по профілю вирівнявся і трансформувався в 
нерівномірно акумулятивний, але через шість місяців знову 
намітилась тенденція до накопичення їх в ілювіальному 
горизонті. Останнє можна пояснити зменшенням актуальної 
кислотності в горизонті вмивання в порівнянні з іншими. 
Розподіл по профілю близький до змін гідролітичної та обмінної 
кислотності грунту.

При буроземоутворенні виявлене характерне зменшення 
бактеріальних асоціацій порівняно з дерновим ЕГП на 60% (після 
90 днів) - 20% (після 180 днів) рази (табл.З). Це можна пояснити 
як відносним зменшенням кількості гумусу, біднішим по 
зольності важко мінералізованим опадом (хоч і багатим на 
кальцій), так і кислішою реакцією середовища. Характер 
розподілу бактерій в т.ч. і актиноміцетів у даному варіанті, на 
відміну від попереднього, згладжується після трьох місяців 
експозиції і значно посилюється після шести.

Загалом нівелювання елювіально-ілювіального розподілу 
на початкових стадіях моделювання можна пояснити різкою 
зміною водного режиму грунтів і, в зв’язку з цим, механічним 
переміщенням бактерій. Поява другого
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максимуму в ілювіальному горизонті добре корелює зі 
зниженням кислотності, збільшенням ємності поглинання та 
ступеня насиченості основами (табл.4), що, вірогідно, 
стимулюється процесом оглинення.

У варіанті досліду з моделюванням підзолистого процесу 
виявлене різке падіння чисельності бактерій, особливо 
актиноміцетів, що пов'язано з максимальним зростанням 
кислотності грунту. Тут характерний чіткий елювіально- 
ілювіальний розподіл бактеріальної флори по профілю. Добре 
помітно, що ії мінімум перемістився вище і знаходиться на 
глибині 12-40 см, тоді як у природньому грунті він - на глибині 
20-49 см. Отже процес елювію в ання грунту розширюється. Ці ж 
горизонти характеризуються більшими значеннями кислотності, 
обмінного алюмінію та зменшенням ступені насиченості 
основами.

Загальна кількість бактерій при елювіальио-глеєвому ЕГП 
зменшилася в порівнянні не тільки з вихідним грунтом, а і з 
попередніми варіантами. Це можна пояснити контрастним 
чергуванням аеробних та анаеробних умов, а також різким 
збільшенням кислотності і зменшенням кількості гумусу в грунті. 
Розподіл бактерій по профілю не змінюється, але стає дещо 
згладженим, і знову ж таки найбільш корелює із значенням 
кислотності.

Повний анаеробіозис при глеєвому процесі 
грунтоутворення сприяв значному зменшенню загальної кількості 
бактерій, в т.ч. і актиноміцетів. Ці показники знаходяться на рівні 
елювіально-глеєвого процесу, офільний розподіл цих 
мікроорганізмів зберігся. Його особливістю при глеєутворенні 
можна вважати помітне вирівнювання максимумів між собою і, 
при більш тривалій експозиції, переміщення основного 
максимуму в ілювіальний горизонт. В останньому 
спостерігається дещо більше значення рН ніж у попередньому 
варіанті, і менше значення гідролітичної, обмінної кислотностей 
та менший вміст обмінного алюмінію. А для актиноміцетів, крім 
цього, характерне зміщення максимумів на глибину 37-48 см 
(Еі§1), особливо при більш тривалій експозиції. З глибини 50 см 
кількість цих мікроорганізмів плавно зменшується вниз по 
профілю. Це пояснюється тим, що актиноміцети в основному - 
аероби.
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Порівняно з бактеріями, вміст грибів у досліджуваному 
грунті на початок моделювання був менший (табл.1). Середня 
кількість цих мікроорганізмів по профілю становила 138.0 
(голодний агар) - 26.00 тис./г (середовище Чапека-Докса). Для 
мікофлори вихідного грунту теж, як і для бактерій, характерний 
чіткий елювіально-ілювіальний розподіл. У природних умовах у 
грунті кількість і розподіл грибів визначається тими ж 
факторами.

При дерновому процесі загальна кількість грибів (табл.З) 
збільшилась відносно нативного грунту незалежно від строку 
експозиції (особливо при підрахунках на середовищі Чапека- 
Докса). Це пояснюється тим, що в грунт вносився додатковий 
субстрат (що легко мінералізується, високозольний), а кількість 
бактерій по відношенню до вихідного грунту зменшилась на фоні 
поліпшення його хімічних та фізико-хімічних властивостей. 
Отже, порушена екологічна ніша заповнилась більш 
конкурентоздатними мікроорганізмами.

На відміну від перерозподілу грибів у природному грунті, 
їх профільний розподіл при дерновому процесі характеризується 
помітним, як і для бактерій, нівелюванням мінімумів. Це 
пояснюється тими ж самими причинами.

У процесі буроземоутворення чисельність грибів відносно 
нативного грунту зросла майже у два рази, проте вона менша ніж 
у варіанті з дерновим процесом. Профільний розподіл мікофлори 
має тенденції, аналогічні з бактеріями, тобто відбувається суттєве 
накопичення мікроорганізмів в ілювіальному горизонті.

Варіант з підзолистим процесом грунтоутворення 
характеризувався суттєвим зростанням кількісті грибів, що 
пов’язано із значним зменшенням чисельності бактерій та більш 
кислою реакцією середовища. В середньому, в профілі після 
трьох місяців моделювання (табл.З) нараховувалось 79.2 (Чапека- 
Докса) - 184.0 (голодний агар), а після шести - відповідно 158.4 - 
281.6 тис/г грунту, в даному варіанті повністю зберігся розподіл 
характерний для вихідного грунту.

Розвиток елювіально-глеєвого процесу призвів до 
незначного збільшення грибів на перших етапах досліду в 
порівнянні з вихідним грунтом. У цей період відбувалось 
часткове нівелювання елювіально-ілювіального розподілу. Через 
шість місяців кількість цих мікроорганізмів зросла і перерозподіл
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став типовим елювіально-ілювіальним. Це добре пояснюється 
особливостями водного режиму, і, в меншій мірі,- формуванням 
фізико-хімічних та хімічних властивостей грунту в цьому 
варіанті.

При глеєвому ЕГП в перші три місяці спостерігалась 
тенденція до зменшення кількості грибних асоціацій відносно 
природного грунту за рахунок анаеробіозису. В зв'язку з 
аеробним характером грунтових грибів деяка їх частина 
перемістилась до можливого джерела кисню - у верхню частину 
профілю. Зі зміною фізико-хімічних та хімічних властивостей 
грунту тісного взаємозв'язку не виявлено.

ВИСНОВКИ

1. Встановлений взаємозв'язок між кількісним розподілом 
мікроорганізмів і хімічними та фізико-хімічними властивостями. 
Більш вагомим є вплив останніх на формування мікробних 
ценозів через зміну кислотності, ступінь насиченості основами, 
вміст обмінного алюмінію і, в окремих випадках, - через кількість 
гумусу та ємність поглинання.

2. Найбільш оптимальним для розвитку грунтових 
бактерій у бурувато-ггідзолистих оглеєних грунтах є зміна 
напрямку грунтоутворення в бік дернового процесу, а грибів - 
підзолистого.

3. Виявлено, що важливим чинником мікробіологічної 
активності бурувато-підзолистого грунту Передкарпаття є водно- 
повітряний режим. Суттєве зменшення кількості як грунтових 
бактерій, так і грибів спостерігається на варіантах глеєвого й 
елювіально-глеєвого процесів.
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Summary

INFLUENCE OF ELEMENTARY SOIL CREATION PROCESSES ON 
THE MICRO-ORGANISMS DINAMICS IN THE BROWNERDE- 

PODZOLIC GLEEVY SOILS OF PRECARPATHIAN REGION

S.M.PoIchyna, V.A.Nikorych, G.D.Matiychyk, L.A.Vatamaniuk

The data of elementary soil creation processes influence on the 
microorganisms dinamics in the brownerde-podzolic gleevy soils of pre- 
Carpathian region. It has been shown that change of soils-creation processes 
for the sod processes is the most suitable for bacteria growth, but change for 
the podzolic processes is the most suitable for fungis growth.
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