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УДК 546.23:546.62:546.48
Руденко С.С.

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖ ЕННЯ ПРООКСИДАНТ НО- 
АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ

В останні роки питання пероксидного окиснення ліпідів та 
антиоксидантного захисту' не сходять зі сторінок вітчизняних журналів 
біохімічного та медичного профілю. Паралельно простежується 
широке впровадження теоретичних основ цих досліджень у 
діагностичну та клінічну практику. Дана стаття є спробою 
узагальнення сьогоднішніх проблем на шляху розвитку теорії 
антиоксидантно-прооксидантного гомеостазу .

Першочерговою проблемою теорії антиоксидатно- 
прооксидантного гомеостазу є впорядкування термінологічного 
апарату. Навіть стосовно таких ключових термінів цієї теорії як 
антиоксиданти чи антипероксиданти, антиоксидантна 
система чи антипероксидантна система нема єдиного погляду.
В.І. Кулінський та JT.C. Колесніченко пропонують замінити 
частіше вживаний термін антиоксиданти більш точним - 
антипероксиданти, мотивуючи це тим, що цей клас речовин 
перешкоджає не процесам окиснення в цілому, а пероксидації, 
зокрема лі по пероксидації [1]. Н.П. Скакун зі співавторами 
розглядають антипероксиданти як особливу групу 
антиоксидантів. Яка забеспечує гашення вільних радикалів та 
продуктів вільнорадикальних процесів, відносячи сюди лише 
високо молекулярні біоантиоксиданти -  СОД, ГПО, каталазу [2]. 
В останьому виданні «Химического енциклопедического 
словаря» за редакцією І.Л. Кнунянца знаходимо таке визначення: 
«Антиоксиданти (антиокиснювачі, інгібітори окиснення) -  
речовини, що сповільнують або запобігають окислювальним 
процесам... Дія антиоксидантів основана на їх здатності обривати 
розгалужене ланцюгове окиснення. При цьому можливі два 
механізми: І) молекула антиоксиданта, яка містить рухомий атом 
водню (ІпН), реагує з активною часткою окислюючої сполуки -  
радикалом RO2 з утворенням малоактивного радикалу (In); 2) 
молекула антиоксиданта взаємодіє з проміжним продуктом 
окиснення -  гідро пероксидом ROOH з утворенням стабільної 
сполуки ROH» [3] (переклад наш -  С.С.). У даному визначенні 
робиться акцент на існуванні двох типів антиоксидантів: 
антирадикальної та антипероксидної спрягмованності, проте, на
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відміну від попередніх авторів, антипероксидний механізм 
автором цього визначення пов’язується тільки із детоксикацією 
гідропероксидів. Є. Б. Меньшикова та Н.К. Зенков 
використовують терміни антиоксиданти та антипероксиданти 
як взаємозамінні синоніми [4]. На нашу думку, головна причина 
виявленого термінологічного різночитання полягає в тому, що в 
останні 10 років накопичення експериментальних даних стосовно 
як пероксидного окиснення ліпідів, так і антиоксидантних систем 
відбувалось надзвичайно швидкими темпами. Теоретичні 
розробки відстали від емпіричних. Назріла необхідність 
створення загальноприйнятої номенклатури про- та 
антиоксидантів. Був би своєчасним і вихід тлумачного та 
синонімічного словників з теорії пероксидного окиснення ліпідів, 
оскільки ця галузь біохімії має доволі специфічний, поки що 
невлорядкований термінологічний аппарат. У цьому аспекті 
досить актуальніш завданням є також узгодження термінології з 
новим українським правописом. Так, у виданих в 1994 році 
"Орфографічному словнику української мови» [5] та «Російсько- 
українському словнику» [6] читаємо: окислювач, окислення або 
окислювання, окислювавальний, у той час як у «Російсько- 
українському словнику наукової термінології (біологія, хімія, 
медицина)», виданому комітетом наукової термінології НАН 
України разом з Інститутом мовознавства ім. О.О.Гіотебні у 1996 
році, поданий дещо інший правопис зазначених термінів: 
окиснювач, окиснення, окиси/овальний [7].

Друга, не менш важлива проблема, яка постає на шляху 
розробки теорії антиоксидантно-прооксидантного гомеостазу, це - 
велика розбіжність наявних у літературі експериментальних 
даних. Причому ця розбіжність виявляється в двох аспектах: з 
одного боку, існує значна невідповідність показників у однакових 
об'єктів в інтактному контролі, з другого - різні тенденції при дуі 
на один і той же об'єкт однакових чинників.

Досліджуючи цю проблему, ми виявили декілька причин, 
які лежать в основі зазначених невідцовіщіостеіл.Розбіжніспіь 
величини показників в інтактному контролі можна пояснити, 
периі за все, різним підходом авторів до їх розрахунку. Так, 
переважна більшість вітчизняних авторів проводять визначення 
МДА за допомогою тіобарбітурової кислоти, проте одні з них при 
цьому враховують фактор розведення , а інші - ні.
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Подібна каргнна має місце і ттри розрахунку рівня відновленого 
глутатіону. Визначаючи останній переважно за первісною або 
модифікованою методикою С.2.Е11тап [8], автори користуються 
однією з 4-ох формул:

р  р
С Ш  =  -  (1); = ------  • розведення (3);

Є-Ь Є'Ь

08Н  =     (2); с,БН = -------  °*1------ розведення (4),
Є-Ь п 0,112 -307,33

де. Е-показник СФ ; Е-товщина кюв'єти, см ; п - наважка, г,

0,112 -власна екстиноія; 307,33 -  молекулярна маса глутатіону .

Отже, для можливості співставлення даних, одержаних 
різними авторами щодо ПОЛ та показників антиоксидантного 
захисту, назріла необхідність відкритої диску сії про застосування 
розрахункових формул або принаймі впровадження вимоги 
обов'язкового наведення останніх у публікаціях.

Другою можливою причиною розбіжності 
експериментальних даних різних авторів є сезонна ритміка 
показників антиоксидантної системи та ПОЛ. На жаль, у 
наукових публікаціях на цей аспект досліджень практично не 
звертається уваги. В рубриці «об'єкт та методика) здебільшого 
зазначається маса вік тварин та їх приналежність до певної лінії, 
в той час як про сезон проведення експерименту відомості не 
подаються. В цьому відношенні актуальними є дані, одержані 
трьома науковими групами, перша з яких відома завдяки працям 
у галузі клінічної фармакології■ гепатопротекторів (Н.П.Скакун,
І.Ю.Висоцький, В.В.Шманько, Л.М.Охримович), друга 
(Ю.В.Безуглий, І.Кареліна, В.Стороженко, К.Воскресенська) - 
завдяки дослідженню широкого спектра інгібіторів 
вільнорадикального окиснення і третя (А.В.Параніч,
О.Ю.Чернікова) дослідженнями антиоксидантної ролі а-токо- 
феролу. Н.ГІ. Скакун зі співавторами показали, що середній 
рівень МДА в печінці інтактних щурів протягом року змінюється 
в такій послідовності: осінь- 54,70 -»зима - 60,89 -»весна -76,07 
—»літо ->68,37 (нмоль/г сирої тканини). Отже, мінімальний рівень 
цього токсичного продукту ПОЛ спостерігається восени, а
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максимальний - весною [2]. В іншій праці автори цієї ж школи 
зазначають, що коли рівень продуктів ПОЛ у печінці тварин 
восени прийняти за 100%, го приріст їх зимою, весною га літом 
складатиме для ДК - 17; 46 та 82% , а для МДА -11; 39 та 25 % 
відповідно. Отже, первинних продуктів ПОЛ найбільше 
утворюється літом, а вторинних - весною [9]. Ю.В. Безуглий та 
співавтори [10] одержали більш контрастні дані про сезонні 
біоритми продуктів ПОЛ у щурів. Вони виявили зміну МДА в 
період весна - осінь від 0,12 до 0,043 (од.екст./г тканини), тобто у 
весняний період за їх даними вміст цього продукту в печінці 
щурів перевищує його вміст восени в 2,79 раза. Причини сезонної 
варіабільності рівня продуктів ПОЛ до кінця не з'ясовані, хоча 
висунуто ряд гіпотез. Зокрема, існує припущення про утилізацію 
продуктів ПОЛ у процесі адаптаційної перебудови мембран [11]. 
На думку А.В.Параніча, неоднаковий рівень вільнорадикальних 
процесів протягом року в значній мірі визначається станом 
антиоксидантної системи організму, зокрема вмістом 
токоферолів. У жаркий період року, за цим автором, активується 
компенсаторне накопичення вітаміну Е з метою стримування 
активації ПОЛ [12]. Проте Н.П. Скакун зі співавторами наводять 
протилежні дані, ствержуючи, що в літній сезон активність 
антиоксидантної системи організму знижена, по меншій мірі, за 
рахунок невисокого вмісту вітаміну Е. В той же час ці автори 
висувають ряд власних гіпотез щодо сезонної динаміки ПОЛ. 
Головним чинником біологічних ритмів вони вважають взаємний 
вплив та взаємну регуляцію БН-сполук і гідропероксидів, що, на 
Їх думку, і забезпечує можливість протікання автоколивальних 
процесів. За наведеними ними даними, між рівнями ДК та МДА, з 
одного боку, та вмістом БН-сполук, з другого, існує зворотний 
зв'язок. Концентрація цих груп максимальна восени та зимою, 
тобто, коли рівень продуктів ПОЛ у печінці мінімальний. 
Невелике підсилення процесів ліпопероксидації від осені до зими 
супроводжується збільшенням концентрації БН-груп на 8% та 
зменшенням груп -Б-Б- на 37%. Весною та літом, зі значним 
збільшенням вмісту ДК та МДА в печінці, концентрація БН-груп 
зменшується, а -Б-Б- груп - збільшується [3]. Заслуговує на увагу і 
думка зазначених авторів про можливу причетність до сезонних 
ритмів ПОЛ у печінці вмісту загального та ферритинового заліза. 
В літній сезон рівень обох форм заліза в органі підвищений, що 
сприяє ліпопероксидації [2].
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Нехтування біоритмами окиснювального гомеостазу є чи 
не найголовнішою причиною п р о т и р і ч  в  ефективності 
застосування екзогенних антиоксидантів Згідно з теорією 
фундаторів пероксидного окислення ліпідів Ю.А.Владімірова та 
Ф. І. Арчакова, деякі антиоксиданти при певних умовах набувають 
прооксидантних властивостей. Як зазначають ці автори, навіть 
такий антиоксидант як аскорбінова кислота по-різному вливає на 
ПОЛ у залежності від концентрації в організмі [13]. Вивчаючи 
ефективність попередження враження печінки СС14 за допомогою 
токоферола ацетата, Н.П. Скакун зі співавторами показали, що у 
весняний та літній період застосована ними доза вітаміну 
достовірно не змінює рівня МДА в порівнянні з дослідним 
контролем, в той час як в осінній та зимовий період - понижує 
його [2]. І.П.Мосейчук також апробовуючи вітамін Е, але при 
комбінованому ураженні печінки ССІ4 та етиловим спиртом, 
спостерігав навіть стимуляцію ПОЛ [14].

Щодо розбіжності результатів різних авторів про 
тенденцію зміни прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу під 
впливом одноіменних екзогенних чинників, то тут головна 
причина, на нашу думку, полягає у фіксації ними показників на 
різних етапах адаптаційної відповіді. До такого висновку можна 
прийти сггівставляючи умови проведення експериментів із 
застосуванням однакових чинників. У дослідах на тваринах 
приблизно однакової статі та віку автори, які застосовували різну 
тривалість впливу чинника на організм, одержати різні тенденції 
зміни показників антиоксидантної системи та ПОЛ, що можна 
інтерпретувати розбіжністю етапів адаптаційної реакцій. Етапи 
останньої у відповідь на вплив екстремальних факторів не є 
специфічними. За В.А.Барабоєм, на дію будь-якого чинника (УФ- 
чи рентгенівського опромінення, важких металів, сполук 
фенольної природи тощо) стадії адаптаційної відповіді роз
гортаються в такій хронологічній послідовності: перша стадія - 
тривоги, яка супроводжується первинною активацією ПОЛ і дуже 
швидко (у вищих рослин і тварин протягом хвилин) змінюється 
реактивною мобілізацією АО-резервів; друга стадія 
резистентності відповідає стабілізації рівноваги на рівні, 
близькому до вихідного; третя стадія - виснаження, яка 
характеризується значним ростом ПОЛ при виснаженні АО- 
потенціалу тканин [15]. Отже, наприкінці першої стадії
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відбувається реактивне зниження процесу ліпопероксидації. 
Протягом другої стадії рівновага ПОЛ<-»АОА стабілізується на 
рівні, близькому до вихідного, але при суггєвому зниженні 
інтенсивності ПОЛ і деякому збільшенні сумарної АОА. Другу 
стадію можна розглядати також як стадію підвищеної 
резистентності (за рахунок певного збільшення АО-ресурсів). 
Третю стадію варто розглядати як прояв певного виснаження АО- 
ресурсів. Зазначена послідовність стадій адаптаційної відповіді є 
універсальна, проте чи буде організм проходити усі три стадії, чи 
лише перших дві, визначається як дозою, так і тривалістю 
застосування чинника. Але якщо експериментатор, досліджуючи 
хронічну дію певної дози чинника, по завершенню певного 
терміну його застосування зафіксував другу' стадію адаптаційної 
відповіді, го він не може зробити висновку про толерантність 
організму до даного чинника, допоки не з'ясує, чи не 
спостерігатиметься виснаження антиоксидантних резервів при 
більш тривалому його застосуванні. Наприклад, Г.Гацко зі 
співавторами, досліджуючи дію на організм щурів у- 
випромінювання в дозі 1 Гр, через 3 доби після опромінення 
зафіксували стадію підвищеної резистентності, але на 10 добу 
було виявлено виснаження антиоксидантних резервів і достовірне 
збільшення рівня МДА [16]. Для різних чинників тривалість 
стадій адаптаційної відповіді специфічна, і тому, як і в описаному 
випадку, її можна визначити лише експериментально.

Актуальною проблемою окиснювальної теорії є пошук 
ефективних критеріїв фіксації порушень ангиоксидантно- 
прооксидантного гомеостазу. В останні роки зроблено певні 
кроки в розробці цього питання. Наведемо деякі з критеріїв із 
зазначенням прикладного аспекту їх застосування:

1. Коефіцієнт відношення вмісту антиоксидантів- 
ферментів до рівня жиророзчинних антиоксидантів 
(каталаза+СОД і вітаміни А+Е або К-гСОД/А Е), запропонований
H.A. Яльченко та В.Д. Лагутіним. Його зниження свідчить про 
виснаження антиоксидантного ланцюга, а збільшення - про 
зменшення вмісту жиророз-чинної фракції. Так, у хворих 
незлоякісними захворюваннями дане співвідношення складає 
16,8, що свідчить про активацію ферментного антиосидангного 
ланцюга, а у хворих на рак шлунка та товстої кишки - 13,4 та 13,2, 
що вказує на активацію системи жиророзчинних антиоксидантів 
[17].



2. З.М.Даценко, Г.В.Донченко запропонували проводити 
кількісну оцінку збалансованості антиоксидантних процесів за 
співвідношенням активності ферментів - супероксидоисмутази 
та каталази (СОД/Кат). Зменшення коефіцієнта СОД/Кат у 
мембранах мікросом легень при введенні ССЦ засвідчило 
порушення їх узгодженості в роботі за рахунок зменшення 
активності СОД, яка є «критичним» ферментом, що призводить 
до зниження рівня антирадикального захисту легень [18].

3. Для більш повної характеристики функціонального 
стану антиооксидантної системи Т.Г. Семак зі співавторами 
запропонували порівнювати співвідношення активностей 
ферментів, пов'язаних спільним метаболізмом -08Н: ГРІТ,  
ГР/ГП. Аналіз такого роду співвідношень рівнів активності 
глу таті о нзатеж них ферментів дає можливість не тільки оцінити 
відносну потужність і збалансованість антиоксидантної системи, 
але й прогнозувати очікувані порушення. Аналіз функціональних 
пар глутатіонзапежних ферментів дозволив авторам виявити 
ступінь дисбалансу в функціонуванні антиоксидантної системи 
при інтоксикації тварин амінобіфенолами. Збільшення 
співвідношення ГР/ГП засвідчило інтесифікацію глутатіон- 
редукуючих процесів [19].

4. Індекс антиокиснювальної активності біологічного 
матеріалу - Каоа, запропонований Р.А.Тимірбулатовим та 
Е.І.Селезньовим [20] і модифікований для умов клінічної 
практики співробітниками Львівського медінституту
В.Б.Мартинюком, С.Н. Ковальчуком, М.Ф.Тимочко та 
Е.Н.ГІанасюком [21]. Для характеристики АОА ці автори 
рекомендують використовувати відношення накопичення МДА 
шляхом активації ПОЛ при різних розведеннях досліджуваного 
субстрату. Для цього визначення проводять у 2 пробірках, які 
відрізняються кількістю досліджуваного матеріалу. Відношення 
накопичення МДА при 2 різних кількостях біологічного 
матеріалу пропонується позначити К Аол і розраховувати за 
формулою:

2 •
Е|. оптична густина біологічного матеріалу в першій пробі.
Ег- оптична іустина біологічного матеріалу в другій пробі,

V]- об'єм біологічного матеріалу в першій пробі;
Уг. об'єм біологічного матеріалу в другій пробі;



В основі методу лежить закономірність, розкрита в 1969 р. 
Е.Д. Уіллсом, який показав, що при аскорбат- та НАДФ- 
залежному ПОЛ збільшення вмісту мікросом печінки або 
дисперсії тканинних ліпідів у постійному об'ємі буферної суміші 
супроводжується зниженням утворення МДА в перерахунку на 
одиницю досліджуваного матеріалу. Суть даної залежності 
полягає в тому, що збільшення кількості досліджуваного 
матеріалу при постійності всіх інших параметрів призводить до 
зменшення накопичення МДА. Дане явище пояснюється тим, що 
будь-який ліпідовмісний біологічний матеріал є не просто 
субстратом пероксидного окиснення, але й володіє 
антиокиснювальною активністю, тому в більш концентрованих 
пробах ефективність дії ендогенних антиоксидантів повинна бути 
вищою, ніж у розведених. При використанні розробленого методу 
для визначення АОА сироватки крові хворих з набутими 
пороками серця виявлено зниження АОА порівняно із здоровими 
людьми (вона складала 1,12 та 1,42 відповідно). Це служило 
показником для застосування антиоксидантної терапії.

Аналізуючи вищезазначені показники, зауважимо, що три 
перших з них висвітлюють збалансованість певних ланок 
антиоксидантного захисту, проте не виявляють змін загального 
прооксидантно-антиоксидантного статусу. Останній критерій дає 
можливість оцінити АОА досліджуваного матеріалу з 
урахуванням не тільки гідрофобних антирадикальних або їх 
гідрофільних ефекторів і ферментів антиокиснювальної дії, але й 
одночасно охарактеризувати й АОА і рівень ПОЛ, проте він не 
виявляє критичних ланок в антиоксидантному захисті. Отже, в 
розробці критеріїв оцінки прооксидантно-антиоксидантного 
гомеостазу зроблено лише перші кроки, а пошук нових критеріїв 
бачиться в напрямку збільшення їх інформативної ємкості.

Нарешті, досить важливою проблемою є оцінка 
патологічності виявленого дисбалансу між системою АО 
захисту та ПОЛ. Ця проблема гостро постала перед 
дослідниками після того, як була виявлена участь АКМ у 
регуляції тонуса судин [22], клітинній проліферації [23], синтезі 
простогландинів [23], мікробоцидній дії фагоцітів [24], регуляції 
метабо літних процесів в якості внутрішньо-клітинних 
мессенджерів [23,25], сперматогенезі [26], регуляції 
проникливості мембран [11], у механізмі нервового збудження 
[27]. Цікаві дані одержані В.В. Рязанцевим зі співавторами про 
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участь гідро перо кс идд в ліпідів в активації синтету
простагландинів, необхідних для акту пологів [28]. Вище наведені 
факти свідчать про необхідність вивчення біохімічних показників 
АО системи та ПОЛ лише у тісному поєднанні з дослідженням 
маркерів структурно-функціонального стану органу або 
організму. Дослідження такого плану проводяться зокрема на 
кафедрі біохімії та експериментальної екології Чернівецького 
університету [29-30].
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Summary 
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THE PROBLEMS OF INVESTIGATION OF PROOX1DAVE- 
ANTIOXIDATIVE GOMEOSTASE

This article is devoted to summaring of modern knovledges about 
problems of development of theory of prooxidave-antioxidative gomeostase.
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УДК 633.15:632.118.3
Марченко М.М., Блошко М.М.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХИСНИХ СИСТЕМ У 
РОСЛИН, РІЗНИХ ЗА РІВНЕМ ГЕТЕРОЗИГОТНОСТІ, 

ПРИ ДІЇ НИЗЬКИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ

У роботі вивчали стан активності СОЯ рівень 
відновленого гпутатіону й деякі морфологічні показники в 
рослин кукурудзи при дії низьких доз іонізуючого 
випромінювання. Об’єктами досліджень були різні за. рівнем 
гетерозиготності форми кукурудзи, а саме: інбредні лінії 
кукурудзи 102 і 502 й гібриди Г 0 та. Г 2 Отримані експеримен
тальні дані свідчать про різіну чутливість до радіації рослин, 
відмінних за рівнем гетерозиготності; більш чутливими до 
даного впливу ВИЯВИЛИСЬ ЛІНІЙШ форми кукурудзи, ТОДІ ЯК 

гібриди проявили більшу' стійкість як за морфологічними, так і 
за біохімічними показниками.

Розширення масштабів використання ядерних енер
гетичних установок у різних сферах діяльності людини не
минуче пов’язане з ризиком опромшення біологічних об’єк
тів іонізучим випромінюванням і вимагає глибокого дослід
ження впливу дії низьких доз радіації на живі організми. Всі 
нині існуючі живі системи, починаючи з накпримітивніших, 
забезпечені цілою ієрархією антиоксидантних механізмів, 
які перешкоджають розвитку вільнорадикальних реакцій 
гіероксидного окислення, що виникають при дії іонізуючих 
випромінювань.

До захисних систем усіх живих організмів, які 
інактивують вільні радикали й перекиси, відносять антиок
сидантну систему (супероксиддисмутаза, катгалаза, перок- 
сидази) і систему глутатіону (відновлений глутатіон та глу- 
та.тіонзалежні ферменти). Дослідження поклали, що дія 
рентгенівського опромінення на живий організм призводить 
до зміни процесів обміну речовин і активування різних за
хисних систем [1]. Аспекти їх функціонування досить добре
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висвітлені в літературі стосовне- тваринних організмів [6, 
12]. Набагато менше існує відомостей гиро роботу даних 
систем у рослин [8, 12].

Виходячи з цього, важливо було вивчити стан деяких 
компонентів антиоксидантної системи і вміст відновленого 
глутатіону (08Н) у рослинних об’єктах, враховуючи той 
факт, що форми, різні за рівнем гетерозиготності, відрізня
ються за реакцією на дію факторів зовнішнього середовища 
[2 , 10].

У даній роботі вивчали старі активності СОД, рівень 
відновленого глутатіону й деякі морфологічні показники у 
формах кукурудзи, різних за рівнем гетерозиготності, при 
дії низьких доз рентгенівського опромінення.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проводили на зародках, коренях та ети- 

ольоваиих пагонах кукурудзи в динаміці протягом ірьох діб 
з початку пророщування в лабораторних умовах. Насіння 
пророщували на дистильованій воді в термостаті при темпе
ратурі +28 °С.

Одноразове ошроміненкя насіїтня рентгенівськими 
променями (2,6 мКл/кг) проводи™ рентгенівським діагно
стичним апаратом 12П6 з поіуисністю 1 Р/с. Ванночки з 
насіщшаші кукурудзи розміщували на відстані 0,48 м 
(фокусна відстань) від джерела випромінювання.

Як контроль брали неопромінене насіння. Початок 
пророщування вважали за 0 годин. Опромінення (проводили 
через 12 годин з моменту висадження насінин. Оскільки че
рез 0 і 12 годин відмінностей від контролю ие було, дослі дні 
дані наводяться, починаючи з 24 години. На графіках вка
зується відмінність від контролю (контроль брали за 0 %).

Вивчення біохімічних і морфологічних показників 
проводили через; кожні 12 годині з початку пророщування. 
Це дало можливість прослідкувати, як функціонують захис
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ні системи в зародках, коренях і пагонах на 1-у, 2-у й 3-ю 
добу проростання.

Об’єктами досліджень були рослини кукурудзи ЛІНИ 
102 і 502, простого міжлінійного гібриду Г 0 і трилінійного 
гібриду Г 2.

Вміст відновленого глутатюну в рослинних об’єктах 
визначали титраційяим методом. Результати виражали в 
мкмоль <38Н на 1 г тканини [4]. Середньо квадратичне відхи
лення для даних результатів не перевищувало 8 %.

Активність СОД визначали методом [7] за ступенем 
інгібування процесу відновлення нітро-синього тетразолію в 
присутності ИАОН. Активність виражали в одиницях 
активності за 1 хвилину на 1 мг білку. За одиницю актив
ності приймали 50 %-гальмування процесу відновлення 
нітро-синього тетразолію. Середньоквадратичне відхилення 
для цих результатів не перевищувало 11 %. Білок визначали 
за методом Лоурі [9]. Отримані дані опрацьовували ста
тистично [3].

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ
При вивченні вмісту відновленого глутатіону в за

родках кукурудзи лінії 502 (рис. 1) спостерігали достовірне 
підвищення цього показника через 48 годин з початку про
рощування, а в коренях показник залишався на рівні конт
ролю. В інтервалі 60-72 годин його вміст поступово зменшу
вався в зародках і коренях дослідної групи рослин. Схожа 
картина спостерігалась у зародках і коренях кукурудзи лінії 
102: вміст вБН  підвищувався через 48 годин, після чого від
значено його зниження як у коренях, так і в зародках.

У рослин гібриду Г 2 і його материнської форми гіб
риду Г 0 встановлені піки зростання вмісту вБН в зародках 
через 36 і 60 годин відповідно (рис. 1). Через 48 годин у ко
ренях гібриду Г 0 вміст даного показника був достовірно 
менший від контролю, після чого він наближався до конт
рольних значень. У коренях гібриду Г 2 в інтервалі 48-СС
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годин відзначили достовірне перевищення контролю. Через 
72 години в обох гібридів значення вмісту вЗН  в зародках і 
коренях не відрізнялось від контролю.

% 60 НК - лінія 502  
(зародок)

—і і —  лінія 502  
(корінь)

-лінія 102 
(зародок)

-лінія 102 
(корінь)

- гібрид Г 0 
(зародок)

-  гібрид ІГ 0 
(кор'нь)

Н—  гібрид Г 2 
(зародок)

— - гібрид Г 2 
(корінь)

72 час, ГОДИКИ

Рис. 1. Вміст відновленого глутатіону в досліджуваних 
лінійних та гібридних формах кукурудзи, опромінених 

дозою 2,6 мКл/кг (контроль прийнято за 0%)

Вивчення закономірності зміни вмісту відновленого 
глутатіону в різних за рівнем гетерозиготності рослин ку
курудзи внаслідок дії рентгенівського опромінення було від
значено, що лінійні форми кукурудзи реагували на даний 
вплив зниженням вмісту ОБН через 72 години на 10-30 %. 
1 оді як у зародках і коренях досліджуваних гібридів даний 
показник через 72 години співпадав з контроіпьними 
значеннями.
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Пагони досліджуваних лінійних форм кукурудзи ре
агували достовірним підвищенням вмісту 08Н  після опро
мінення, годі як пагони гібридів не реагували на цей зовніш
ній вплив (табл. 1).

Таблиця 1
Вміст відновленого глутатіону у 72-годиннях пагонах

досліджуваних фом кукурудзи (мкмоль/г тканини)
Форма Контроль Дослід

.Лінія 102 
Лінія 502 

Гібрид 1' 0 
Гібрид Г 2

0,555 ±0,031 
0,397 ± 0,022 
0,436 ±0,023 
0,686 ±0,035

0,633* ± 0,035 
0,477* ± 0,023 
0,426 ± 0,023 
0,653 ± 0,036

* - достовірна відмінність від контролю (р < 0,05)

Отже, наведені експериментальні дані свідчать про 
різну чутливість до радіації відмінних за рівнем гетерози
готності рослин на ранніх етапах онтогенезу. Достовірно 
більш чутливі до даного впливу рослини кукурудзи ліній 102 
і 502, тоді як гібридні форми прояв.гіяли більшу стійкість.

Було також досліджено вплив рентгенівських про
менів на активність суперокоиддисмутази [СОД; КФ 
1.15.1.1] - одного з ферментів антиоксидантної системи. 
Особливої уваги заслуговує вивчення активності СОД у 
ранні періоди проростання насіння при дії низьких доз 
радіації у зв’язку з актуальністю вивчення цієї проблеми та 
недостатньою кількістю даних про такий вплив у літературі.

У зародках кукурудзи лінії 502 відзначали достовірне 
зниження активності СОД, через 48 годин (рис 2). У коренях 
активність ферменту на цю годину достовірно перевищу
вала контрольне значення. Через 72 години не спостерігали 
достовірних відмінностей від контролю у всіх дослід
жуваних частинах рослин (корені та пагони) і в зародках.
У зародках і коренях кукурудзи лінії 102 відмічали 
поступове зростання абсолютних значень активності СОД 
на досліджуваному проміжку часу від 36 до 72 годна, як у
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контрольній, так і в дослідній групах, при цьому досто
вірних відмінностей від контрольних значень не було. 
Активність ферменту опромінених пагонів кукурудзи лінії 
102 теж не відрізнялась від контрольної.

лінія 502  
(зародок)

лінія 502  
(корінь)

лінія 102 
(зародок)

лінія 102 
'(корінь)

гібрид :г 0 
(зародок)

гібрид Г 0 
(корінь)

гібрид Г 2  
■(зародок)

гібрид Г  2 
-(корінь)

24 36 48 60 72 час, ГОДИНИ

Рис. 2. Активність супероксадди ему тази в досліджу
ваних лінійних таї гібридних формах кукурудзи, опро
мінених дозою 2,6 мКл/кг (контроль прийнято за 0%)

Вплив досліджуваної дози на проростаюче насіння 
кукурудзи гібриду Г 0 призвів до зниження активності дано
го ензиму в зародках через 36 годин (рис. 2). Активність 
значно зростала через 60 годин, однак через 72 години до
стовірних відмінностей від активності контрольної групи не 
було. У коренях та пагонах в інтервалі 48-72 години також 
достовірних відмінностей від контролю не було (табл. 2).
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В літературі описане явище збільшення площі листо
вих пластин при хронічному (тривалому) впливі низьких доз 
випромінювань у вищих рослин як засіб зміни дози опромі
нення на одиницю об’єму [5]. В наших експериментах пара
лельно з дослідженням біохімічних показників при дії низь
ких доз рентгенівського опромінення вивчалось наростання 
маси зародків, коренів і пагонів, а також довжина коренів і 
пагонів інбредних та гібридних форм кукурудзи.

Таблиця 2
Активність супероксиддисмутази в 72-годинних пагонах 

досліджуваних форм кукурудзи (од. активності/і хв. х мг білка)
Форма Контроль Дослід

Лінія 102 
лінія 502 

гібрид Г 0 
Гібрид Г 2

0,138 ±0,012 
0,105 ± 0,009 
0,125 ±0,012 
0,105 ±0,009

0,149 ±0,014 
0,099 ±0,010 
0,145* ± 0,013 
0,112 ±0,010

*- достовірна відмінність від контролю (р < 0,05)

З отриманих даних видно, що низькі дози рентгенів
ського опромінення стимулювали ріст коренів кукурудзи лі
нії 502, а також ріст і масу пагонів лінії 102 порівняно з 
контрольними показниками (таб. З, 4). Характер змін маси 
та довжини досліджуваних частин проростаючих насінин 
усіх досліджуваних форм кукурудзи ідентичний поданим на 
рисунках 3 і 4 для лінії 102 (дані для інших форм не наво
дяться).

Достовірних відмінностей між морфологічними по
казниками (маса зародків, коренів і пагонів; довжина коре
нів і пагонів) контрольних та опромінених рослин кукурудзи 
гібридів Г 0 та Г 2 не було.
З вищевикладеного можна зр о с т и  такі висновки:

1. Активність супероксиддисмутази у досліджених 
лінійних та гібридних форм кукурудзи через '72 години 
достовірно не відрізнялась від контрольної.

2. Низькі дози іонізуючого опромінення стимулююче
19



Таблиця З
Маса 72-годинних пагонів досліджуваних форм кукурудзи (мг)

Форма Контроль Дослід
лінія 102 
лінія 502 

гібрид Г 0 
Гібрид Г 2

92.2 + 4,1 
76,6 ± 3,8
105.2 + 4,2 
85,5+4,0

101. 8* ± 4,2 
75,3 + 3,9 
113,6 + 4,5 
87,5+4,3

* - достовірна відмінність від контролю (ір < 0,05)

Таблиця 4
Довжина 72-годинних пагонів досліджуваних форм кукурудзи 
 .    __________________

Форма Контроль Дослід
Лінів 10:2 30,0 + 2,6 36,5* ± 2,8
Лінія 50:2 27,3 ± 1,4 30,6* ± 1,8

Гібрид Г 0 35,1 + 3,4 38,5 + 3,2
Гібрид Г 2 29,0+1,9 31,5+2,0

достовірна відмінність від контролю (р < 0,05)

— ♦ —  зародок 
(контроль) 

~ Е І—  корінь
(контроль) 

—Л —  зародок 
(дослід) 

—У —  корінь 
(дослід)

час, години

Рис. 3. Маса нагонів та корені» рослин кукурудзи лінії 102
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Рис. 4. Довжина пагонів та коренів рослин кукурудзи лінії 102

впливали на більшість досліджуваних морфологічних 
показників лінійних форм кукурудзи.

3. Наведені експериментальні дані свідчать про різну 
чутливість до рентгенівського опромінення рослин, різних 
за рівнем гетерозиготності; більш чутливими до даного 
впливу виявились лінійні форми, тоді як гібриди проявляли 
деяку стійкість як за морфологічними, так і за біохімічними 
показниками.
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Summary 

Marchenko M.M., Bloshko M.M.

ACTION OF PROTECTIVE SYSTEMS PLANTS WITH 
DIFFERENT HETEROZYGOTICITY LEVEL UNDER 

LOW IRRADIATION CONDITIONS

Superoxide dismutase (SOD) activity, level of reduced glutathione 
and some morphological indexes of Zea mays (L.) under low irradiation 
conditions have been investigated in this study. Mays forms with different 
were chosen as objects in this study, in particular: inbred lines of mays 102 and 
502 and hybrids G 0 and G 2. The experimental data obtained shown different 
sensibility to radiation of plants which are different in heterozygoticity; lines 
proved to be more censibile to above mentioned influence; whereas the hybrids 
were more stead both in morphological and biochemical indexes.
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УДК: 616.61-06:546.4/5:577 1

Кухарчук O.JI., Кокощук Г.І., 
Магаляс В.М., Чала K.M., 

Роговий Ю.Є.

БІОХІМ ІЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕФРОТОКСИЧНОЇ ДІЇ 
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

В експериментах на 215 статевозрілих самцях білих 
щурів досліджено нефротоксичну дію критичних доз хлористих 
сполук талію, свинцю, кадмію і ртуті за умов форсованого 
водного діурезу. Встановлено, що пошкодження проксимальних 
ниркових канальців супроводжується активацією процесів 
гіероксидного окислення ліпідів на фоні пригнічення активності 
супероксиддисмутази, каталази та глутатіонпероксидази. В кор
тикальній тканині нирок знижується активність сукцинат- 
дегідрогенази і .тужної фосфатази, що свідчить про дистальний 
енергодефіцит та пошкодження нефротелію проксимального 
відділу нефрона.

Токсична дія (особливо комбінована) на організм со
лей важких металів, як екопатогениого фактора зовніш
нього середовища, привертає все більшу увагу дослідників 
[9]. Під їх впливом змінюються ферментні системи крові і 
тканин багатьох органів за рахунок як прямої, так і мем- 
бранотоксичної дії важких металів зі звільненням в кровотік 
мембранозв’язаних ензимів [1].

Більшість важких металів здатні викликати ниркові
У раж енН Я , ЩО ПРИЗВОДИТЬ н е  ТІЛЬКИ ДО П о р у ш ен ь  OCMO-,

іонорегулюючої, екскреторної функції нирок, але й може 
призвести до розвитку видільного і системного ацидозу 
[3,4]. Відомо, що важкі метали пошкоджують нефроцити за 
рахунок блокади SH-груп тиолових ферментів, які відігра
ють важливу роль у біохімічній організації ниркових функ
цій [8]. Разом з тим, ензимзалежні вторинні механізми 
пошкодження нирок при інтоксикації важкими металами
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вивчено недостатньо, шо зумовило виконання нашої робо
ти.

Матеріали і методи дослідження
Експерименти виконані на 215 статевозрілих самцях 

білих щурів масою 0,12-0,18 кг за умов індукованого вод
ного діурезу, які отримували критичні дози хлористих 
сполук талію (10 мг/кг маси тіла), кадмію (1 мг/кг маси 
тіла), свинцю (10 мг/кг маси тіла) і ртуті (5 мг/кг маси тіла). 
Дослідження проводили через добу після введення важких 
металів.

У кортикальній тканині нирок визначали дієнові 
кон’югати [2], малоновий діальдегід [10], активність супер- 
оксиддисмутази [КФ 1.15.1.1.] [11], каталази [КФ 1.11.1.6.] 
[5] га глутатіонпероксидази [КФ 1.11.1.9.] [7]. Гістоензимо- 
хімічно вивчали активність лужної фосфатази [КФ 3.1.3.1] і 
сукцинатдегідрогенази [КФ 1.3.99.1] в кірковій речовині 
нирок [6].

Результати та їх обговорення
Загальною реакцією нирок на введення критичних 

доз хлористих сполук важких металів було зниження рівня 
діурезу, швидкості клубочкової фільтрації, пригнічення про
ксимального транспорту натрію та розвиток ретенційної гі- 
перазотемії (табл. 1).

Під впливом дихлористої ртуті в кортикальній ткани
ні нирок (табл. 2) спостерігалася тенденція (1=1,714) до 
зростання вмісту дієнових кон’югатів і достовірно збіль
шувався рівень малонового діальдегіду. При цьому актив
ність супероксиддисмутази зменшувалася на 45,5%, ката
лази - на 24,5%, глутатіонпероксидази - на 18,4%.

Хлористий кадмій викликав аналогічні зміни, але 
більш виражені: рівень дієнових кон’югатів у кірковій ре
човині нирок зростав в 2,1 раза, малонового діальдегіду - в
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1,4 раза, в той час як активності супероксиддисмутази, 
каталази і глутатіонпероксидази знижу валися на 59,1%-

Т аблиця 1
Вплив важких металів на функціональний стан нирок

Показники, що 
вивчалися

Контроль,
п=38 НвСЬ,

п=43
СсіС12,
п=45

Т1С1,
п=45

рьсі2,
п=44

Діурез, 
мл/2 год

3,8±0,2 1,3±0,1
р<0,001

1,6±0,3
р<0,001

2,6±0,2
р<0,001

2,1*0,2  
р<0,001

Швидкість 
клубочкової 
фільтрації, мл/2 год

37,1±3,9 3,3±0,9
р<0,001

6,5±1,0
р<0,001

23,4±2,1
р<0,01

18,5±1,7
р<0,001

Крєатииін в плазмі 
крові, мкмоль/л

57,1±3,4 319,0±29, 
4 р<0,001

177,3±20,
1 р<0,001

148,8±13,
6 р<0,001

155,0*11,
8 р<0,001

Проксимальний 
транспорт натрію, 
ммоль/100 мл 
клубочкового 
фільтрату

13,0±0,2 6,8±0,9
р<0,001

7,5±1,0
р<0,001

10,7±0,9
р<0,02

8,9±0,7
р<0,001

р - ступінь достовірності різниць показників відносно контролю 
п - число спостережень

Таблиця 2
Вплив важких металів на стан пероксидного окислення ліпідів і 

ферменти антиоксидантного захисту в кортикальній тканині
нирок (х±5х)

Показники, 
що вивчалися

Контроль 
, п=38

НвСЬ,
п=43

Сс1С12,
п=45

ТІС1,
п=45

РЬС12,
п=44

Дієнові 
кон’юіати, 
нмоль/мг білка

0,55±0,11 0,91 ±0,18 1,14±0,27
р<0,05

0,71±0,10 0,88±0.11 
р<0,05

Малоновий 
діальдегід, 
нмоль/мг білка

1,06±0,12 1,45±0,Д4
р<0,05

1,96±0,23
р<0,02

1,38±0,12 1,59*0,15
р<0,01

Сунероксид- 
дисмутаза, од/мі' 
білка/хв

0,44±0,05 0,24±0,03
р<0,01

' 0,18±0,05
р<0,001

0,32±0,04 0,27±0,06
р<0,05

Ката лаза, 
мкмоль/л Н20 2/мг 
білка/хв

38,42±1,2
8

29,00±2,1 
5 р<0,001

26,99±3,4
2 р<0,01

35,33±2,7
6

32,46±2,9
8

Глутатіон- 
нероксидаза, 
08Н/мг білка/хв

0,49±0,03 0,40±0,02
р<0,02

0,38±0,03
р<0,01

0,45±0,04 0,43±0,03

р - ступінь достовірності різниць показників відносно контролю
п - число спостережень
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29,8% - 22,5%, відповідно.
Найменший вплив на стан пероксидного окислення 

ліпідів і ферментів антиоксидантного захисту мав 
хлористий талій: його введення викликало лише тенденції 
до збіль-шення вмісту в нирках дієнових кон’югатів 
(t=I,067), малонового діальдегіду (t=l,882) та пригнічення 
активності супероксиддисмутази (t^l,875), каталази 
(t=l,030) і глутатіонпероксидази (t=0,800).

Хлористий свинець збільшував рівень дієнових 
кон’югатів у кортикальній тканині нирок на 60,0%, малоно
вого діальдегіду - на 50,0% при зниженні активності су
пероксиддисмутази в 1,6 раза за тенденцією до зменшення 
активності каталази (t=l,863) і глутатіонпероксидази 
(t=1,429).

Отже, спостерігається певний взаємозв’язок між 
ступенем пошкодження функції нирок, вмістом у корти
кальній тканині продуктів пероксидного окислення ліпідів 
та зниженням активності ферментів антирадикального за
хисту: максимальні зміни цих показників спостерігаються 
під впливом сулеми та хлористого кадмію, мінімальні - при 
введенні щурам хлористого талію, середні - під впливом 
хлористого свинцю. Тобто ліпопероксидзалежна нефроток- 
сичність важких металів притаманна їм у різній мірі.

На нашу думку, механізм активації пероксидного 
окислення ліпідів є вторинним: при блокаді SH-груп тиоло- 
вих ферментів нефроцитів проксимального відділу нефрону 
важкими металами порушується проксимальний транспорт 
натрію, що призводить до збільшення його концентрації в 
зоні macula densa і активації внутрішньониркової ренін- 
ангіотензинової системи. Локальна білягломерулярна гене
рація ангіотензину II викликає констрикцію аферентних 
артеріол ниркового клубочка з ішемізацією кіркового шару 
нирок, енергодефіцитом і активацією відновлення активних 
форм кисню в ксантиноксидазній системі за енергоза-
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лежним зниженням активності ферментів антирадикалъного 
захисту. Гістоензимохімічно це підтверджується пригні
ченням у нирках активності лужної фосфатази (пошкод
ження проксимальних канальців) та сукцинатдегідрогенази 
(енергодефіцит).
Отже, можна зробити висновок, що біохімічні механізми 
нефротоксичної дії важких металів активуються в такій 
послідовності: блокада SH-груп тиолових ферментів
проксимального відділу нефрона - зменшення проксималь
ного транспорту натрію - активація рецепторів юкстагломе- 
рулярного апарату нирок - збільшення внутрішньониркової 
генерації ангіотензину II -  вазоконстрикція кортикальних 
судин - ішемія кіркової речовини нирок - порушення ресин- 
тезу АТФ - накопичення в нирковій тканині аденозину -  
масзалежна активація ксантиноксидазної реакції за зни
женням активності ферментів антирадикального захисту - 
реакція спонтанної дисмутації -  відновлення активних форм 
кисню - каскадна активація ліпопероксидації - вторинне 
пошкодження нефроцитів.
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Summary

Kukharchuk АЛ., Kokoshuk G.I., Magalyas V.N.,
Chala ЇСМ., Rogovoy Yu.E.

BIOCHEMICAL MECHANISMS OF NEPHROTOXIC 
ACTION OF HEAVY METALS

In experiments on 215 pubertal white male rats was exemined the 
nephrotoxic action of critical doses of chlorous junecrions of thallium, 
plumbum, cadmium and mercury under the conditions of forced water diuresis. 
It was assertained that the damage of the renal proximal tubules is 
accomponied by activation of the process of peroxid oxidation of lipoids on 
the background of depression of superoxiddismutasa, katalasa and 
glutationperoxidasa activity.

In renal cortical tissue the activity of sukcinatdegidrogenasa and 
alkaline phosphatasa reduce, that shows the distal energodeficiency and the 
demage of proximal section of nephron.

Одержано редколегією 14.07.97 p.
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УДК 577.212 .3
Шелифіст А.Є, Давнлкж ЮЛЕ, 

Костишин С .С , Волков Р.А,

СТРУКТУРА РИБОСОМНИХ ГЕНІВ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ AMYGDALES TA PERSICA

Рестрикційний аналіз ДНК y поєднанні з блот- 
гібридизацією за Саузерном використаний для порівняльного 
вивчення організації повторюваних одиниць рДНК трьох видів 
мигдалю та трьох форм персика звичайного. Знайдені міжвидові 
відмінності в структурі цих ділянок геному. Вони проявляються 
в гетерогенності великого міжгенного спейсера за довжиною та 
локалізацією сайтів впізнавання деяких рестриктаз.

Розові - одна з найбільших родин квіткових рослин, 
яка охоплює сім підродин [11]. Одним із найбільш складних 
питань є систематика підродини Prunoideae та поділ її на 
роди. Деякі систематики визнають існування лише одного 
великого роду Prunus, мотивуючи це значною систематич
ною близкістю (особливо мигдаль та персик, абрикос та 
слива) [12,16]. Інші ботаніки дотримуються більш глибокого 
поділу на роди [5,6,11]. Для задовільного вирішення питан
ня про ранг цих таксонів необхідне всебічне порівняльне 
дослідження всієї підродини з використанням сучасних ме
тодів систематики.

Застосування методів молекулярної генетики, зокре
ма розщеплення ДНК рестрикційними ендонуклеазами, на 
сьогодні розглядається як один із перспективних підходів 
геносистематики. Для всіх еукаріот неодноразово були від
значені між- та внутрішньородові відмінності в довжині та 
структурі спейсерних ділянок, які оточують гени рРНК, що 
дозволяє використовувати їх для порівняння близькоспо- 
ріднених форм. З другого боку, висока еволюційна кон
сервативність рибосомних РНК дозволяє порівнювати від
далені види, висувати гіпотези про філогенетичні зв'язки 
груп високого таксономічного рангу [1,2,3,13].
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Метою даної роботи було співставити структуру 
рДНК представників родів Persica та Amygdalus підродини 
Prunoideae.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єкт досліджень. Об’єктом досліджень були дикі 

види мигдалю: Amygdalus triloba (Lindl.) Ricker., Am. 
ledebouriana Schlecht., Am. nana L. та сорти персика зви
чайного (Persica vulgaris Mill.): опушені персики Яркий і 
Фаворіта Моретіні та нектарин Нектаред 4. Матеріал для 
досліджень був нам люб'язно наданий М.І.Виклюк (Бо
танічний сад Чернівецького державного університету) та 
Р.В.Гомельською (Придністровська дослідна станція 
УкрНДІ садівництва).

Виділення ДНК. Дослідження проводили на ядерній 
ДНК, виділеній з молодих листків при використанні цетав- 
лону за описаним методом [1,3,9].

Рестрикційне картування. Для рестрикційного 
картування генів рРНК нами були використані як пооди
ноко, так і попарно такі ферменти: EcoRI, EcoRV, Xbal, 
Hindlll, BamHI та Dral. Такий набір рестриктаз був 
підібраний нами в попередніх дослідженнях [4]. Обробку 
ДЯК ферментами рестрикції, електрофорез продуктів гідро
лізу в агарозному гелі, перенесення їх на капронові фільтри 
та гібридизацію фільтрів з міченими зондами проводили за 
описаними методиками [3,8,14]. В якості маркера молеку
лярної ваги рестриктних фрагментів використовували 
HindIII-фрагменти ДНК фагу X. Міченими зондами служили 
5'~кінцевий фрагмент гену 18S рРНК та З'-кінцевий фраг
мент гену 25S рРНК N. tomentesiformis, отримані раніше в 
нашій лабораторії. Вирахування довжин рестрикційних 
фрагментів проводили на комп'ютері за складеною нами 
програмою.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Блот-гібридизація та побудова рест рищ ійнш  карт . 

Гіри обробці ДНК плодових рестриктазами Xbal та EcoRV



на радіоавтографах у більшості випадків спостерігається 
подібна картина. Для всіх видів ДНК виявлено фрагменти 
найбільшої довжини, які гібридизуються як з 18S, так і з 25S 
рРНК-овими зондами. Розрахунки показали, що розміри 
ХЬаІ- та EcoRV-фрагментів однакові. З літератури відомо, 
що у рослин ХЬаІ-сайт завжди знаходиться в еволюційно 
консервативній області на відстані -  150 п.н. від 5-кінця в 
гені 18S рРНК, а сайт пізнавання рестриктазою EcoRV - у 
внутрішньому транскрибованому спейсері (ВТС) [1,3,5,16]. 
У наших попередніх дослідженнях цей факт був підтвер
джений і для багатьох представників підродини Prunoideae 
[4,10]. Для всіх форм, досліджуваних у даній роботі, ця 
закономірність зберігалася.

Окрім спільних рис будови повтору, у деяких видів 
спостерігаються відмінності від описаного вище. Так, при 
ферментативному гідролізі ДНК Am. папа виявлений фраг
мент з молекулярною масою ~ 1.7 т.п.н. Завдяки про
веденню рестрикції сумішшю двох ферментів вдалося вста
новити наявність у частини копій рДНК у великому 
міжгенному спейсері (МГС) другого Xbal-сайту на відстані 
~ 1.6 т.п.н. від 5'-кінця гену 18S рРНК. Другий сайт 
впізнавання рестриктазою ХЬаІ в МГС знайдено і у персика 
Нектаред 4. Він знаходиться на відстані - 1 . 1  т.п.н. від 3’- 
кінця гену 25S рРНК.

Використання рестриктази Hindlll дало можливість 
встановити, що всім досліджуваним формам притаманна 
наявність у BMC HindIII-сайту На відстані -1.1 т.п.н. від 3'- 
кінця гена 25S рРНК з незначною різницею для кожного з 
них. Локалізацію цього сайту вдалося встановити при 
використанні розщеплення Hindlll в поєднанні з рестрик- 
тазами, для яких точно відомо розташування в повторі 
рДНК. В першу чергу це ХЬаІ та EcoRV.

Найскладнішим виявився етап розшифрування радіо
автографів для рестриктаз BamHl, EcoRI, Dral та їх 
комбінацій. У всіх досліджуваних форм у гені 18S рРНК 
було виявлено, крім вже відомого [4,10], другий ВашНІ-сайт
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в положенні -  1.5 т.п.н. від 5'-кінця. Всі решта відмінностей 
стосуються МГС. Для всіх форм у МГС виявлена наявність 
сайтів впізнавання рестриктазою Dral. Особливо це стосу
ється персиків. В опушених форм кількість таких сайтів 
дорівнює трьом. У Нектареда 4, Am. ledebouriana і Am. Nana 
були виявлені в МГС сайти впізнавання рестриктази EcoRI.

Поліморфізм довжин повторів. На відміну від Am. 
triloba, якому притаманний один повтор рДНК, для всіх 
інших досліджуваних форм спостерігалася інша картина. 
Так, у всіх персиків рестриктази ХЬаІ та EcoRV дають на 
радіоавтографах по два фрагменти, що містять ділянки, 
гомологічні як гену 18S, так і гену 25S рРНК. Це наводить 
на думку про наявність у цих форм у геномі двох варіантів 
повторів рДНК різної довжини. Експерименти з іншими 
рестриктазами підтверджують це припущення. Для двох 
видів мигдалю (Am. nana і Am. ledebouriana), виходячи з 
результатів ферментативного гідролізу ДНК вищеназваними 
рестриктазами, виявлено наявність трьох варіантів повторів 
рДНК різної довжини (мал. 1а).

Отримані результати узагальнені у вигляді рестрик- 
ційних карт і зображені на малюнку.

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розміри повторів. Для всіх досліджуваних форм 
довжини повторів розрізняються. їх розміри змінюються від 
7,9 т.п.н .до 11,4 т.п.н. Особливою властивістю плодових є 
існування у більшості представників по декілька варіантів 
повторів [4,7]. Досліджувані види не були винятком. Із 
шести аналізованих форм тільки в Am. triloba був один 
різнивид повтору. Розшифрування радіоавтографів персиків 
дало можливість встановити присутність у них двох 
повторів. Причому різниця між їх довжинами становить ~2 
т.п.н. Для Am. nana та Am. ledebouriana картина виявилася 
ще складнішою. В ДНК цих видів існує по три варіанти 
повторів з різними довжинами. Внутрішньогеномна 
гетерогенність рДНК по довжині знайдена у багатьох видів,
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хоча ця різниця, як правило, не настільки суттєва 
[1,3,7,13,14,17,18,19].

Кодуюча частина та ETC. Аналіз радіоавтографів 
дав можливість з'ясувати, що взаєморозміщення сайтів 
впізнавання рестриктаз EcoRI, Dral, ХЬаІ та трьох сайтів
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BamHl у кодуючих ділянках та ВТС виявилася однаковою у 
всіх досліджуваних видів. Ці висновки збігаються з існую
чими даними для більшості дводольних рослин [1,3,3,14, 
18,23]. Усе це загалом ще раз свідчить про еволюційну 
консервативність кодуючих ділянок. Однак, як і в попе
редніх дослідженнях [4], нами був виявлений другий сайт 
впізнавання рестриктазою ВашНІ в гені 18S рРНК у поло
женні ~ 1,5 т.п.н. Такий сайт відсутній у суниці [21] та 
яблунь (наші неопублік. дані). З цього випливає висновок, 
що додатковий ВашШ-сайт є специфічним для представ
ників підродини Prunoideae.

Незначні відмінності виявлені у ВТС. У досліджу
ваних видів і форм тут присутній сайт впізнавання EcoRI, 
який розщеплюється ферментом лише у частини ДНК. Роз
міри ВТС однакові у всіх досліджуваних форм і становлять 
-0,8 т.п.н., що близько до розмірів цієї ділянки у багатьох 
інших рослин [1,3,14,16,18,23].

Організація МГС. Отримані нами дані свідчать, що 
всі відмінності в довжинах повторів пов’язані в основному зі 
змінами довжини середньої ділянки МГС. Відомо, що в 
МГС рДНК рослин присутні субповтори [20], тому ймовірно 
припустити, що саме їх кількість впливає на довжину повто
ру. Як і для інших представників підродини сливові [4], у 
досліджуваних видів у МГС на відстані 0,5-1,5 т.п.н. знахо
диться сайт впізнавання рестриктазою Hind III. Вважається, 
що в цій області знаходяться послідовності, які забезпе
чують термінацію транскрипції рРНК [17]. Крім того, у 
досліджуваних форм на відстані -  1,6 т.п.н. від початку гену 
18S рРНК також присутній виявлений нами для інших 
представників плодових сайт Dral. Показано [4,16], що ця 
ділянка МГС є так званим зовнішнім транскрибованим 
спейсером, який містить послідовності, що відповідають за 
ініціацію та регуляцію транскрипції генів рРНК.

Згідно з сучасним уявленням мигдалі і персики від
носяться до різних, але споріднених таксономічних груп [5, 
6]. Наші дослідження підтверджують ці твердження на мо- 
34



—I ~~]— [
KV KV D m u  El

г  ■
II В EJ‘ U W X

1 1 .4  t H. fl.

X I  T ! I 11.

x  ei KV • i? a-1

4 3 E 5 3 -C Z E S Z Z I------------C
h і) к г  b  ö ’

Pa.vuigaris (Нектаиед 4)
X El EV 9 EI H D'D D

 25S- 1— '------
h ь к г  із в 1

X ET EV 1) El

- П Ж > Н = _ 2 7 Г ~ П  t
D b  E i ’ 11 ß ’

8.2 i n.ii.
Ps.vulgaris  (Фапсіоііи М онеті пі)

X El EV ЦІ U JVI)’ D

- і  Ш&НЄ, 1 35 1— ‘— u- j-------Г

1 1.4 і .u.U.

n в Ki* b £■

El EV p  Kl

-*?EPtC=Eil=] c
8.7 т.п.н.

Ps.vuiyaHs (>1 р і с ш і )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M ai. 1 ,6

Мал. 1. Локалізація сайтів рестрикції ВашШ (В), Dral (D), 
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стійкі до дії ферментів у частими рДНК.

лекулярному рівні. Рестрикційні карти всіх досліджуваних 
форм мають спільну картину будови (мал. 16). Ще більш 
явною є подібність у структурі повторів мигдалів, особливо 
Am. папа та Am. ledebouriana (мал.la). Ботаніки відносять ці 
два види до однієї секції [6]. Систематичне положення Am. 
triloba на нинішній день остаточно нез'ясоване. Його
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відносять до різних родів [5,12,16]. Співставлення будови 
повтору цього виду з довгими повторами інших мигдалі в 
дає підстави відносити його до роду Amigdalus.

Про велику спорідненість між собою свідчать і рес- 
триктні карти персиків (мал. 16). Ці висновки на молеку
лярному рівні підтверджують правильність твердження, що 
нектарини відносяться до персиків, і явише голоплідності 
пов’язано з проявом рецесивних ознак [6].

Короткі варіанти рДНК. Необхідно відзначити, що 
спостерігалася також певна закономірність у побудові МГС 
коротких повторів. Так, для всіх досліджуваних форм 
персиків характерна відсутність у МГС сайтів впізнавання 
всіх використаних рестриктаз. Подібні результати були 
отримані нами раніше для сорту опушеного персика Пам'яті 
Шевченка та Prunus cerasifera [4]. Ймовірно, відносно висока 
подібність будови генів рРНК персиків поянюється 
здатністю їх до самозапилювання [6,15].

На відміну від персиків, для всіх видів мигдалю з’ясу
валася присутність сайтів впізнавання деяких використаних 
рестриктаз як у довгих, так і в коротких повторах. Крім 
того, схема побудови всіх коротких повторів виявилася 
подібною.

Отже, все сказане вище дає нам можливість ствер
джувати наступне. Порівняння між собою смуг, які є на 
радіоавтографах, вказує на їх специфічність для кожної 
досліджуваної форми. Особливо чіткі відмінності спос
терігаються на міжродовому рівні. Аналізуючи генетичні 
карти, можна з'ясовувати рівень віддаленості видів. Набори 
смут на радіоавтографах та відповідні рестрикційні карти 
можуть бути використані для ідентифікації видової (і навіть 
сортової) належності та вивчення філогенетичних зв'язків у 
родах Persica та Amygdalus.
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Summary

Shelyfist A.E, Davidjuk Y.M., Kostyshin S.S., Volkov R.A.

Ribosomal genes organization in species from genus 
Amygdalus and Persica

Ribosomal RNA genes repeat units organization were 'compared in 
rDNA of 3 Amygdalus species and 3 Persica vulgaris sorts. Nuclear DNA 
were digested with verious restriction enzymes and Southern blot- 
hibridization. We have found the interspecies variations in the organization of 
the studied repeat units, consisting in the length heterogeneity of the large 
spacer and in the different localization of certain restriction sites

Одержано редколегією 26.02.98 p.
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УДК 577.346:577.16
Свербивус Я.А., Онещук Н.В.

ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ БДЖОЛИНОГО ПИЛКУ НА 
ВМІСТ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В 

НАДНИРНИКАХ ТВАРИН ПРИ РАДІАЦІЙНОМУ
УРАЖЕННІ

Вивчався вміст загальної, відновленої і дегідроаскор
бінової кислоти в надниркових залозах білих щурів за умов дії 
рентгенівських променів та корекція екстрактів бджолиного 
пилку. Встановлено зниження вмісту загальної і відновленої 
аскорбінової кислоти в перші дні після опромінення і підви
щення вмісту дегідроаскорбінової кислоти. У подальші строки 
на 14-у добу спостерігалося підвищення рівня загальної і дегід
роаскорбінової кислоти. Введення опроміненим тваринам 
екстракту бджолиного пилку веде до збільшення кількості всіх 
досліджуваних форм аскорбінової кислоти в наднирниках.

Радіаційне ураження організму складний процес, 
який впливає на функціонування надниркових залоз, кліти
ни яких містять велику кількість поліненасичених жирних 
кислот та аскорбінової кислоти. Остання, володіючи добре 
вираженими окисно-відновними властивостями, бере участь 
в обмінних процесах у живих організмах [10,11].

В останні роки дослідженнями ряду авторів встанов
лено сприятливий вплив екстрактів бджолиного пилку та 
лікарських рослин на протікання і наслідки іонізуючого 
опромінення у експериментальних тварин [1,2].

У зв'язку з цим ми вивчали динаміку вмісту загаль
ної, відновленої і дегідроаскорбінової форм у наднирниках 
білих щурів за умов дії рентгенівських променів та коре
гуючим бджолиним пилком. Всі тварини поділили на чоти
ри групи. Перша група контрольна. Тварин другої групи 
опромінювали рентгенівськими променями загальною до
зою 1.8 мКл кг"1. Третій групі тварин вводили перорально 
екстракт бджолиного пилку. Після опромінення тваринам
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четвертої групи протягом 14 днів вводили екстракт бджо
линого пилку.

Визначення вмісту аскорбінової кислоти проводили 
2,6-дихлорфеноловим і 2,4-динітрофенілгідразииовим мето
дами. Відновлена аскорбінова кислота окисляється розчи
ном 2,6-дихлорфеноліндофенолом до дегідроаскорбінової 
кислоти, а останню визначали реакцією Роу і Кюттер. Від
новлену аскорбінову кислоту розраховували по різниці між 
загальною кількістю аскорбінової кислоти і кількістю дегід- 
роаскобінової кислоти [3].

Результати експериментів обробляли статистично з 
застосуванням загальноприйнятих методів варіаційної ста
тистики. Результати дослідів наведені в таблиці свідчать, що 
опромінення тварин рентгенівськими променями викликає 
досить помітні зміни у вмісті загальної, відновленої та де
гідроаскорбінової кислоти в надниркових залозах у перші 
дні після радіаційного впливу.Виявилось, що вміст загальної 
і відновленої аскорбінової кислоти знижується, а дегідро
аскорбінової кислоти підвищується. Як відомо, у щурів і 
тварин, які синтезують аскорбінову кислоту, зменшення 
вмісту її в тканинах може виникнути в результаті пригні
чення її біосинтезу, посиленого окислення і сповільненого 
відновлення.

Виходячи з одержаних результатів, можна припус
тити, що в першу добу після опромінення більш низький 
вміст аскорбінової кислоти в наднирниках білих щурів при 
опроміненні, мабуть, обумовлено порушенням процесів біо
синтезу, або є результатом підсиленого окислення вже син
тезованої аскорбінової кислоти.

Зниження вмісту аскорбінової кислоти за даними 
літератури спостерігається як в наднирниках, так і в печінці, 
селезінці, головному мозку, тканині тонкого кишечника і в 
крові морських свинок після опромінення [11]. Аналогічні 
результати отримані в експериментах на кроликах і щурах. 
Екскреція аскорбінової кислоти і її метаболітів з сечею у
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шурів збільшувалась через 1-2 дні після опромінення в ле
тальній дозі, потім екскреція знижувалась [4,11].

Вміст різних форм аскорбінової кислоти (АК) в 
наднирниках щурів за у мов рентгенівського опромінення і 

введення екстракту бджолиного пилку (мг на 100 г сирої тканини)

Варіанти 
досліду 
Форми АК

Контроль Рентген Пилок
Рентген + і 
пилок

Через 1 день
Загальна АК 252,4 ± 7,5 213,5 ±8,2* 258,6 ±8,7 231,7 ±7,4*
Дегідро АК 90,1 ±4,3 132,0 ±  5,1* 93,2 ±3,6 125,3 ±4,6*
Відновна
АК

162,3 ± 5,4 81,5 ±3,3* 165,4 ±5,9 106,4 ±3,1*

Через 3 дні
Загальна АК 251.9 ±8,7 1228,7 ±6,9* 260,5 ± 9,5 247,5 ± 8.8
Дегідро АК 90,5 ±3,6 1 132,4 ± 5,3 * 97,8 ± 2,8 119,1 ±5,0*
Відновна
АК 161,4 ±5,2 96,3 ±4,4* 162,7 ±4,6 128,4 ±6,3*

Через 7 днів
Загальна АК 252,6 ± 11.2 257,5 ± 12,1 265,9 ± 8,3 268,4 ± 10,5
Дегідро АК 91,6 ±3,7 135,6 ±6,1* 99,6 ± 2,6 121,5 ±3,2*
Відновна
АК 161,0 ±5,6

!....................
! 121,9 ±4,5* 166,3 ±4,9 146,9 ±5,4

Через 14 днів
Загальна АК 251,7 ± 12,4 282,4 ±9,6* 287,5± 10,4* 310,6 ±9,5*
Дегідро АК 90,8 ± 2,9 143,9 ±3,6* 105,2 ± 3,1* 127,5 ±4,7*
Відновна
АК 160,9 ±3,7 138,5 ±3,0* 182,3 ±4,5* 183,1 ±6,4*

* - відмінності порівняно з контролем достовірні

Однак інтенсивність біосинтезу аскорбінової кислоти 
в тканині печінки щурів після опромінення не зменшувала
ся. В цих експериментах тканину інкубували з глюкуроно- 
лактоном і визначали кількість утвореної аскорбінової кис
лоти. Наші досліди показали, що Вже через сім днів після 
опромінення тварин спостерігалось значне підвищення вміс
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ту загальної і відновленої аскорбінової кислоти в наднир- 
никах тварин.

Якщо аналізувати вміст загальної аскорбінової кис
лоти, то різниці в даних контрольної і піддослідної груп тва
рин не виявлено.

У подальші строки (14-а доба) спостерігається підви
щення рівня загальної і дегідроаскорбінової кислоти. Вміст 
відновленої аскорбінової кислоти ще залишається нижчим в 
порівнянні з контролем.

Нашими дослідженнями встановлено, що введення 
тваринам екстракту бджолиного пилку протягом 14 днів 
приводить до незначного збільшення кількості загальної, 
відновленої і дегідроаскорбінової кислоти в надниркових 
залозах тварин. Більш істотне підвищення вмісту загальної і 
дегідроаскорбінової кислоти нами встановлено в наднир- 
никах опромінених тварин, яким вводили екстракт бджоли
ного пилку.

Інтенсивність розтрати аскорбінової кислоти в орга
нізмі в значній мірі залежить від того, яка частина дегідро
аскорбінової кислоти відновлюється в аскорбінову кислоту 
,а яка незворотно перетворюється в дікетогулонову кислоту 
[5]. Перехід аскорбінової кислоти в дегідроаскорбінову кис
лоту в організмі тварин можна розглядати не тільки як про
цес, пов'язаний з її руйнуванням, але і як необхідну умову 
для проникнення вітаміну С у клітинні тканини, де і нагро
маджується у відновленій формі. Дегідроаскорбінова кисло
та, яка є транспортною формою вітаміну С [5,7], здатна 
сприймати водень, але в такій формі вітаміну С в організмі 
тварин мало. Основна маса його знаходиться в формі реду
кованої аскорбінової кислоти [7], а збереження її у віднов
леній формі забезпечує участь у системі тканинного дихан
ня [5]. ^

Зменшення відновленої форми аскорбінової кислоти 
в тканинах зумовлено не тільки окисленням, але і зв'язу
вання її білками тканин при участі мінерального заліза [6,8].
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Результати наших дослідів щодо вміст>т редукованої і 
дегідроаскорбінової кислоти в наднирниках тварин пока
зали, що їх співвідношення порушувалось при дії іонізуючої 
радіації, а бджолиний пилок мав корегуючий вплив.
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Summary

Swerbiwus Y.A., Oneshuk N.W.

THE INFLUENCE OF THE EXTRACTS OF THE 
HONEY BEE’S POHEN ON THE MAINTAIN OF THE 

ASCORBIC ACID IN THE ANIMALS’ ADRENAL 
GLAND AT THE RADIOACTIVE CONTAMINATION

The main subject of this investigation was the maintain of the 
common, reduced and degidroascorbic acid in the adrenal gland of white rats 
in the condi tions of influence of X-ray and the correction by the extracts of 
honey bee's pollen. It was istablished that during the first days after the 
exsposition of X-rays it was the decrease of the maintain of common and 
reduced ascorbic acid and the increase of the maintain of degidroascorbic 
acid. Later (on the 14th day) we odserved that the level of common and 
degidroascorbic acid was increased. The injection to the animals, which were 
raied by X-rays by the extract honey bee's pollen lead to the increase of 
quantity of all investigated forms of ascorbic acid in the adrenal gland.

Одержано редколегією 18.04.97 p.
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УДК 57.085; 581.5: 575.224.23; 546: 23: 62: 48

Руденко С.С., Озерова V.O., 
Рибіцька М.М., Волощук К.О., 

Ластівка Т.В., Стрельченко Є.Д.

ВИВЧЕННЯ АНТИПЕРОКСИДНИХ ТА 
АНТИЦИТОТОКСИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

СЕЛЕНУ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМІВ 
АЛЮМІНІЄМ

Встановлено, що характер впливу алюмінію на 
пероксидне окислення ліпідів залежить від пори року 
Ефективність застосування селеніту натрію при отруєнні 
організму алюмінієм також має сезонну залежність. Напрямок 
дії селену на організм, який зазнає хронічного алюмінієвого 
пресінгу, крім того визначається хімічними та фізичними 
факторами, які діють на організм одночасно з домінуючим 
чинником. Селен у дозі 3-Ю'7 М не усуває цитотоксичного 
ефекту дії хлориду алюмінію на рослинний організм.

Селен відомий як ефективний антипероксидний та 
антицитотоксичний агент. Ця дія доведена за умов 
інтоксикації організмів важкими металами та при їх 
радіаційному ураженні [4, 6, 10]. Проте чи зберігається 
захисна роль селену в алюмінієвих провінціях-питання не 
вивчене. Попередні наші дослідження показали, що дія 
селену на організм, який знаходиться в умовах хронічного 
пресінгу алюмінію є досить специфічною і не подібною до 
ефектів, які він викликає за дії інших чинників[ 1,3,8] .

Дана стаття присв’ячена дослідженню антиперок- 
сидних та антицитотоксичних можливостей селену при 
окремій дії алюмінію та при поєднаному і комбінованому 
його застосуванні з рядом інших чинників (кадмієм, рути
ном, рентгенівським та УФ-опроміненням). Досліджували 
також антицитотоксичні можливості селену при його 
застосуванні на тлі алюмінієвої інтоксикації рослин.
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Матеріали та методи
Досліди проводили на безпородних білих щурах - 

самцях масою 150-180 г. Продукти ПОЛ досліджували в 
мітохондріальній фракції печінки, яку виділяли за методом 
С.Шнайдера [9]. Білок визначали за О.Лоурі [7]. Вміст 
малонового диальдегіду (МДА) визначали за допомогою 
тіобарбітурової кислоти за методикою І.Д. Стальної , Т.Г. 
Гарішвілі [5]. Гідропероксиди ліпідів (ГПЛ) визначали за 
допомогою тіоционата аммонію за методикою Л.А. 
Романової, І.Д.Стальної [5]. В експериментах на тваринах 
вивчалась дія як профілактичної ,так і токсичної доз 
селеніту натрію, відповідні молярні концентрації зазначені в 
таблицях 1, 2, 3. Тривалість інтоксикації тварин А1С13 
становила 14 днів. Рентгенівське опромінення тварин 
здійснювали протягом зазначеного терміну діагностичним 
апаратом 12П6 (\У=14кВт; У=125 кВ; І=100мА; N=220/380; 
у=50 Гц; Е= 1 Р/с). Опромінення рослин УФ С-діапазону 
здійснювали пересувною короткохвильовою установкою 
БОД-9 з допомогою лампи ДРБ8-1(А,=253,7 н м ^ = 5 0  Вт; 
У=220 В; Е=0,35 Вт/м2 ) на відстані від об’єкту- 60 см. 
Цитогенетичні препарати виготовляли за методикою З.П. 
Паушевої в модифікації А.І.Горової [2].

Результати досліджень
У дослідах на щурах максимальний вміст МДА в 

контрольному варіанті зареєстрований у весняний період 
(табл.1). Алюмінієва інтоксикація в цей час спричиняє 
двократне пониження його рівня в печінці в порівнянні з 
відповідним контролем (в-ти 3,1). Цікаво, що за рівнем ГПЛ 
спостерігається протилежна картина. В контролі вміст цих 
продуктів мінімальний в порівнянні з іншими сезонами 
року. При цьому алюмінієва інтоксикація - підвищує рівень 
ГПЛ стосовно контролю в 7 раз. При поєднанні алюмінієвої 
інтоксикації з рентгенівським опроміненням (в-т 6) рівень 
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Таблиця І
Вплив ИагЗеОз (0,6* 1 О*6 М/кг) на вміст продуктів ПОЛ у печінці 

щурів за дії АІСІз (1 ,5ТО"3 М/кг) та рентгенівського опромінення в 
________  весняний період /травень/ (М±пц п=8)_____________

Варіанти
1 2 3 _ 4 і 5 і 6 7

Контроль № 25е03 АІСЬ А1С13+5е Опр. А1+ опр. А1+Б*Н-
опр.

ПІЛ, 
опт. од. •мг'1 
білка міто- 

хондрій

1,62±
0,19

1,33±
0,10

10,07±
0,76*

2,09±
0,19

14,441
1,90*

15,581
1,05*

17,201
1,05*

МДА, 
нмоль-мг'1 
білка міто- 

хондрій

100,50±
8,25

100,63± 
8,00

51±
5,25*

158,131
11,13*

62,131
6,63*

46,131
2,63*

226,251
16,63*

Таблиця 2
Вплив ^ г З е О з^ б Т О -6 М/кг) на вміст продуктів ПОЛ у печінці 

щурів на тлі післядії А1С1з(1,5Т0‘3 М/кг)та СсіСЬ (1,1 ’ Ю“1 М/кг) у 
 _______зимовий період / лютий / (М ±т, п -8)_____________■ ’ ----- ї

БІаріант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Конт
роль

Na.Se
63

АІСЬ АІСЬ
->н2о

АІСЬ 
—►Бс

Ссі Сё
->н2о

Сё 
—>Эе

А1+Сё АНСё
->н2о

А1+Сё
->8е

ГПЛ, 
опт.од. • 
мг1 білка 
мітохон- 

дрій

3,22±
0,18

3,74±
0,28

5,26±
0,31*

4,84±
0,39*

5,22±
0,32*

16,121
0,77*

9,101
0,62*

6,981
0,47*

7,84+
0,46*

4,921
0,48*

6,081
1,21*

МДА, 
Нмоль • 
мг'1 білка 
мітохон- 

дрій

66,69±
5,76

64,37±
5,33

92,58±
8,04*

60,54±
6,58

58,141
4,60

241,27
114,36

*

113,18
±8,99*

100,92
±7,18*

116,66 
±6,41*

86,17+
7,44

161,34
±12,43

*

ГПЛ зростає в порівнянні із застосуванням самого 
алюмінію. Селен відновлює вміст ГПЛ і підвищує вміст 
МДА при його комбінованому застосуванні з самим 
алюмінієм (в-ти 3,4). В той час .як на тлі поєднаної дії 
адюмінію та опромінення, дія селену спрямована лише на 
підсилення накопичення МДА-(в-ти 6,7).



У тварин досліджуваних у зимовий період рівень 
МДА порівняно з весняним періодом був пониженим 
(табл.2). Вміст ГПЛ у даній групі тварин, навпаки, виявився 
підвищеним порівняно з вмістом цих продуктів у печінці 
щурів весною. Алюмінієва інтоксикація в цей період року 
достовірно підвищує рівень обох продуктів ПОЛ стосовно 
відповідного контролю (в-ти 3,1). По завершенню періоду 
пасивної реабілітації після алюмінієвої інтоксикації (в-т 4) 
рівень МДА повністю відновлюється, в той час як рівень 
ГПЛ залишається достовірно підвищеним стосовно 
контролю. Співставлення дії алюмінію та кадмію, в цей 
період року засвідчило, що їх вплив на рівень продуктів 
ПОЛ носить однонапрямлений характер, проте ступінь його 
прояву різна. Кадмієва інтоксикація (в-т 6) викликає значно 
більше підвищення рівня продуктів ПОЛ ніж алюмінієва (в- 
т 3). Крім того, пасивна реабілітація, за тривалістю рівна 
періоду СсІ-інтоксикації( в-т 7), виявилась недостатньою для 
відновлення рівня хоча б одного з продуктів ПОЛ, як це 
мало місце після алюмінієвої інтоксикації (в-т 4). При 
вивченні комбінованої дії алюмінію та кадмію (в-т 9) на 
рівень продуктів ПОЛ мало місце явище антагонізму 
зазначених чинників. При цьому алюміній пом'якшував 
токсичну дію кадмію. Селенова реабілітація виявилась 
ефективною в цьому експерименті лише на тлі післядії 
кадмію (в-т 8), де вона сприяла кращому відновленню рівня 
продуктів ПОЛ порівняно з пасивною реабілітацією (в-т 7).

В осінній період року (табл.З) алюмінієва інтокси
кація понижувала рівень ГПЛ, але підвищувала рівень МДА 
в порівнянні з контролем (в-ти 3,1). Цікаво, що токсична 
доза селену мала аналогічну спрямованість дії (в-т 2). При 
послідовному застосуванні токсикантів вміст продуктів 
ПОЛ у печінці щурів залежав від того, який з них 
застосовувався першим, а який другим. Якщо інтоксикація 
алюмінієм здійснювалась на тлі післядії селену (в-т 4), то 
вміст обох продуктів ПОЛ перебував на рівні патологічно
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низьких значень. Можливо, саме цим фактом можна 
пояснити найвищий в експерименті відсоток смертності 
тварин цього . варіанту. При застосуванні селенової 
інтоксикації тварин на тлі післядії алюмінію (в-т 5) 
пониження рівня ГПЛ було виражено в значно меншій мірі, 
ніж у тварин в-ту 4, а рівень МДА в даному випадку, 
навпаки, підвищувався. Комбіноване застосування 
токсикантів (в-т 6) не змінювало порівняно з контролем 
вмісту ГПЛ, але майже в рази підвищувало рівень МДА.

Таблиця З
Вплив Na2Se03 (29-10*6 М/кг) та А]С13(1,5Т0'3М/кг) на вміст продуктів 

ПОЛ у печінці щурів в осінній період /листопад/ (М±ш, п=8)_____
Варіанти

1 2 3 4 5 6
Контроль Na2Se03 А1С13 Na2Se03 

—>А1С1з
АІСІз—► 

Na2Se03
А1С13+

Na2Se03
ГПЛ, 

опт.од. • мг'1 
білка 

мітохондрій

5,40±
0,31

0,80±
0,04

2,80±
0,14*

0,40±
0,02

2,00±
0,11*

5,40±
0,28

МДА,
нмоль-мг'1

білка
мітохондрій

61,75± 
5,53

146,25±
12,68*

169,00+
19,58*

24,70±
2,28*

104,00+
8,78*

113,75± 
10,73*

Вплив алюмінію та селену на пероксидне окислення 
рослин вивчали на моделі Arnica montana L. in vitro. Дія 
досліджуваних факторів (алюмінію і селену) поєднувалась в 
даному експерименті з дією УФ С-діапазону (табл.4).

Кожен із зазначених чинників при окремому
застосуванні обумовлював достовірне пониження рівня ГПЛ
стосовно контролю (в-ти 2,3,5). При поєднаному та
комбінованому застосуванні факторів спостерігали не тільки
зміну абсолютної величини вмісту продуктів ПОЛ, але й
зміну відносної пропорції ГПЛ/МДА в порівнянні з їх
окремим застосуванням. При поєднаній дії алюмінію та УФ

49



Т аблиця 4
Вплив Na2Se03 (0,29-10'6 М/л) на вміст продуктів ГТОЛ у зеленій 

масі рослин Arnica monlana L., вирощених in vitro за дії А1С13 
______  (98* 1 O'6 М/л) та УФ С-діапазону (М±т, п-8)________

Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8

Конт
роль

УФ Na2Se03Na2Se03
+УФ

АІСІз АІСЬ
+УФ

А1С1з+
Na2Sc03

А1С1з+
Na2Sc03

+УФ
ПІЛ, 

огіт. од. «м г1 
білка 

мітохондрій

0,134+
0,009

0,041+
0,003*

0,069±
0,006*

0,045+
0,004*

0,076+
0,006*

0,174± 
0,012

0,329+
0,026*

0,264±
0,019*

МДА.
Н М О Л Ь'М Г1

білка
мітохондрій

10,51± 
0,73

8,81+
0,35

11,69± 
0,52

5,35+:
0,22*

28,22±
1,13*

8,50±
0,73

10,63±
0,60

3,72±
0,32*

(в-т 6) вміст обох продуктів ПОЛ достовірно не відрізнявся 
від їх вмісту у контролі. У випадку комбінованого 
застосування алюмінію та селену (в-т 7) вміст ГПЛ 
достовірно підвищувався, а вміст МДА не відрізнявся від 
контролю. Одночасне застосування трьох досліджуваних 
чинників /алюмінію, селену, УФ (в-т 8) спричиняло 
підвищення рівня ГПЛ та більш ніж двократне пониження 
рівня МДА порівняно з контрольним варіантом.

Досліження цитотоксичної дії хлориду алюмінію (в 
дозі 10" М) на меристему корінців проростків Pisum sativum 
L. засвідчило, що даний токсикант порушує розходження 
хромосом у мітозі, індукуючи утворення мостів (фото 1). 
Селен, застосований у дозі 3*10'7, не протистояв цьому 
ефекту (фото 2). Як при окремому застосуванні алюмінію, 
так і при поєднаному його застосуванні з селеном у 
клітинах, як наслідок, виявлялись фрагменти аномальних 
анафаз.

Отже, вплив алюмінію на пероксидний статус орга
нізмів залежить від пори року. Так, восени він індукує 
збільшення вмісту МДА і зменшення вмісту ГПЛ, взимку -  
стимулює накопичення обох продуктів ПОЛ, а влітку -  зме-
50



Фото 1. Утворення “мостів“ аберантними хромосомами в анафазі 
під впливом хлориду алюмінію (збільшення х 800)

Фото 2. Утворення “мостів“ та фрагментів аберантними 
хромосомами в анафазі мітозу при поєднаній дії хлориду алюмінію 

та селеніту натрію (збільшення х 800)



ншує рівень МДА і збільшує рівень Г'ПЛ порівняно з 
відповідними інтактними контролями. В цілому, можна кон
статувати, що алюміній понижує рівень того продукту ПОЛ, 
який в дану пору року має тенденцію до накопичення і під
вищує вміст продукту, рівень якого в даний час понижений. 
Ефективність застосування селену за умов алюмінієвої 
інтоксикації організмів залежить від пори року та чинників, 
які діють разом з алюмінієм. При ігноруванні цих особли
востей використання сполук селену, як було показано нами 
в роботі, може виявитися не ефективним, або навіть шкід
ливим.

Селен у дозах порядку 3*10‘ М не може протистояти 
цитотоксичній дії алюмінію.
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Summary 

Rudenko S.S., Ozerova I.O., Rybitska M.M., 
Voloschuk K.O., Lastivka T.V., Strelchenco E.D. 

STUDYING OF ANTIPEROXIDATIVE AND 
ANTICITOTOXICAL OPPORTUNITYS OF SELENIUM 

IN CONDITIONS OF ALUMINIUM INTOXIKATION 
OF ORGANIZMS

It is esteblished, that both character of influence of aluminium on 
lipid peroxidation and effect of using of natrium selenit in conditions of 
aluminium intoxication depends on year’s seasons. Peculiarity of influence of 
selenium on organism in conditions of chronic aluminium intoxication is 
defined also by physical and chemical factors Selenium in dose 3-І0‘7 does not 
remove citotoxical effect on plants.
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УДК 577,112:582.739

Платонова A.A.

СТАН ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ ГОРОХУ (PISLM 
SATIVUM L.) ПРИ ДІЇ ІОНІВ СВИНЦЮ

Вивчали вплив різних концентрацій іонів свинцю на 
вміст відновленого глутатіону та активність глутатіон-S- 
трансферази [КФ 2.5.1.18] і глутатіонредуктази [КФ 1.6.4.2] в 
проростках гороху на початкових етапах розвитку. Встановлено 
підвищення рівня відновленого глутатіону і зниження 
активності глутатіон-S- трансферази в пагонах десятидобових 
проростків гороху та зниження активності глутатіон-S- 
трансферази і глутатіонредуктази в коренях при дії іонів 
свинцю в концентраціях І О"7, 10'°, 10*5, 10'4 М.

Серед несприятливих факторів довкілля особливої 
актуальності набули важкі метали через свою токсичність і 
здатність акумулюватися в рослинах, що сприяє їх міграції у 
трофічних ланках екосистем. Особливе місце серед хімічних 
елементів навколишнього середовища займає свинець, як 
один з найпоширеніших і високотоксичних для біоти за
бруднювачів. Він безпосередньо впливає на ріст і розвиток 
рослин, пригнічує процеси фотосинтезу і дихання, знижує 
активність ферментів [2, 10, 11].

У сучасних умовах рослини пристосовуються до дії 
різних забруднювачів за рахунок різноманітних детоксика- 
ційних механізмів, що сформувалися в рослин у процесі фі
логенезу. Важливою захисною системою рослин є система 
глутатіону, яка працює в напрямку захисту організму від 
згубної дії продуктів пероксидного окислення ліпідів, регу
лює пкисно-відновні процеси, знешкоджує ксенобіотики, 
виконує радіопротекторні функції [4].

Метою досліджень було вивчення впливу різних 
концентрацій іонів свинцю на вміст відновленого глутатіону 
(GSH), як основного компоненту клітинного редокс-буфера
та активність глутатіон-8-трансферази (GST) і глутатіонре-
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дуктази (ОЯ) в проростках гороху на початкових етапах роз
витку рослин.

Методика
Об'єктами досліджень були проростки гороху сорту 

Орловчанин. Насіння пророщували на дистильованій воді в 
термостаті при температурі +23°С. Дводобові проростки пе
реносили на поживне середовище Кнопа, розведене дисти
льованою водою у співвідношенні 1:4. В дослідних групах 
до поживного середовища додавали свинець у вигляді азот
нокислої солі в концентраціях 10'7, 10е, 10'5, ІО*4 М діючої 
речовини. Проростки вирощували при температурі -23°С, 
освітленні 2200 лк і 16-годинному світловому періоді.

Визначення біохімічних показників проводили в 
коренях і пагонах 4-х, 7-ми та 10-добових проростків.

Вміст відновленого глутатіону визначали за методом 
Лея [7]. Наважку рослинного матеріалу гомогенізували в 5% 
ТХО (співвідношення 1:4). Гомогенат центрифугували 15 хв 
при 13000g. Супернатант (нейтралізований І н розчином 
ЫаОН) використовували для визначення вмісту' відновлено
го глутатіону. Інкубаційне середовище містило: 1 мл цент- 
рифугату, 2 мл 1,5 мкМ ДТМВ-реагента в 0,1 М К-Ыа-фос- 
фатному буфері (рН-7,0), 1 мл Н2О. Абсорбцію визначали 
при X = 412 нм. Кількість відновленого глутатіону вирахо
вували за калібрувальним графіком і виражали в ммоль 
С8Н/ 1 г тканини.

Для визначення ферментативної активності рослин
ний матеріал гомогенізували в середовищі (співвідношення 
1:2), що містило 0,05 М тріс-НСІ (рН= 7,5), 5 мМ ЕДТА, 
0,01 М КС1, 1 мМ М^СЬ і 5 мкМ ДТТ. Гомогенат центрифу
гували при 5000 g 15 хв. Супернатант використовували для 
визначення активності глутатіонредуктази (мкмоль 08Н/ 1 
хв на 1 мг білка) і глутатіон-8-трансферази (нмоль 08Н/ 1 
хв на 1 мг білка) за описаними методами.[6, 12].

Кількість білка визначали за методом Лоурі [8].
Отримані дані опрацьовували статистично [3]
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Результати й обговорення
Згідно з літературними даними [1], іони свинцю здат

ні індукувати утворення металозв’язуючих низькомолеку
лярних тіолів. У результаті проведених нами досліджень 
встановлено вірогідне зростання вмісту відновленого глута
тіону порівняно з контрольними величинами в коренях 
семи- та десятидобових проростків гороху (на 34 та 24 % 
відповідно) лише при дії максимальної концентрації іонів 
свинцю (10'4 М), тоді як в пагонах десятидобових 
проростків рослин рівень GSH підвищувався при дії всіх 
досліджуваних концентрацій РЬ21 (рис. 1 А, Б).

Відомо, що деякі електрофільні агенти сприймаються 
рослиною як ксенобіотики і виводяться з організму у вигля
ді хелатних сполук, в утворенні яких бере участь відновле
ний глутатіон. Цей процес проходить ферментативним шля
хом за участю глутатіон-Б-трансферази. З’ясовано, що GST 
включаються в численні стресові реакції, які с наслідком па
тогенних атак, окислювальних стресів, токсичності важких 
металів [9]. Токсикологічні та біохімічні дослідження свід
чать, що глутатіонова кон’югація є важливим шляхом дето
ксикації, яка здійснюється водними і наземними рослинами 
та грунтовими мікроорганізмами [5].

При вивченні впливу іонів свинцю на активність глу- 
татіонзалежних ферментів відзначено зниження активності 
глутатіон-Б-трансферази в коренях чотиридобових пророс
тків гороху при дії РЬ24 у концентраціях 10"7, 10 ' і 10"4 М (на 
ЗО, ЗО та 21 % відповідно); в коренях семи- та десяти
добових проростків гороху при дії усіх досліджуваних кон
центрацій свинцю вірогідно знижувалась активність і 
глутатіон-Б-трансферази, і глутатіонредуктази (табл. 1). 
Отже, зниження активності глутатіон-Б-трансферази, 
імовірно, відбувається внаслідок утворення кон’югатів 
глутатіону з ксенобіотиком.

Відзначимо, що при дії максимальної концентрації 
іонів свинцю в пагонах десятидобових проростків на 53 %, в 
порівнянні з контрольними значеннями, підвищувалась 
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активність глутатюнредуктази. Збільшення вмісту 
відновленого глутатіону в проростках гороху, можливо, 
відбувається як за рахунок підвищення активності 
глутагіонредуктази, яка каталізує реакцію відновлення 
окисленого глутатіону, так і за рахунок біосинтезу GSH de 
novo. Той факт, що синтез низькомолекулярних тіолів 
індукується цілим рядом стресових факторів [І] (у нашому 
випадку іонів свинцю) свідчить про універсальність цього 
механізму захисту.
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Summary 

Platonova A.A. 

State of the glutathione system of pea (Pisum sativum L.) 
influenced by lead ions

Infuence of different concentration of lead ions on the content of 
reduced glutathione and activity o f glutathione-S-transferase and 
glutathionereductase has been investigated in seedlings of pea at initial stages 
of growth

Increase of reduced glutathione level and decrease of glutathione-S- 
transferase activity have been found in sprouts of 10-days old seeds of pea 
while activity of glutathione-S-transferase and glutathionereductase decreased 
in the roots and influence of 10'7, lO-6, 10‘5 and 104 M concentration of lead 
ions.

Одержано редколепею 10.02.98 p.



УДК 577. 121. 9: 582. 998. 2
І.М.Яремій, Н.П.Григор'єва

АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСТОЙКИ 
АРНІКИ ГІРСЬКОЇ

Вивчали вплив настойки арніки гірської на стан 
оксидантної та антиоксидантної систем крові щурів. Показані 
антиоксидантні властивості досліджуваного препарату: вже 
через 24 год після введення настойки у крові тварин знижується 
вміст проміжних молекулярних продуктів пероксидного 
окислення ліпідів за рахунок підвищення активності основних 
антиоксидантів крові.

Препарати арніки гірської володіють широким спек
тром терапевтичної дії, тому знайшли широке застосування 
в народній і практичній медицині [13,14]. Арніка - рослина 
офіцинальна і входить до державної Фармакопеї, фармако- 
пей Франції та Німеччини. Використання цілющих власти
востей арніки гірської при різноманітних захворюваннях 
вимагає всебічного вивчення фізико-хімічних та біологічних 
властивостей її препаратів.

Раніше нами було встановлено [7], що настойка з 
суцвіть арніки володіє вираженою мембраностабілізуючою 
дією в досить широкому діапазоні концентрацій - від 0,521 
нг до 0,521 мкг арніфоліну на 100 г настойки. Показані 
антиоксидантні властивості настойки арніки в системі in 
vitro, радіопротекторні властивості препарату за умов дії 
низьких доз радіації, ефективність його застосування при 
токсичному гепатиті [15].

Метою даної роботи було дослідити вплив спиртово
го екстракту арніки гірської на стан оксидантно-антиокси- 
дантної системи крові щурів за умов фізіологічної норми.

Матеріали та методи
Настойку арніки (1:10) на 70% етиловому спирті готували
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згідно з вимогами державної Фармакопеї та ФС-42-206183
[3,10].

Експериментальні дослідження проведено на оілих 
безпородних щурах масою 140-160 г.

Настойку арніки гірської вводили тваринам у дозі 20 
мкг/100 г маси протягом 14 днів. Добова доза препарату роз
рахована на основі мембраностабілізуючих властивостей 
настойки.

Тварин забивали методом декапітації після легкого 
ефірного наркозу через 12, 24 год після введення препарату 
та на 3, 7 та 14 добу експерименту.

У крові щурів визначали вміст: церулоплазміну (ЦП) 
[1], відновленого глутатіону (rSH) [9], малонового діаіьде- 
гіду (МДА) [2], сполук з ізольованими подвійними зв'язками 
(ІГТЗ), дієнових кон'югатів (ДК), кетодієнів та спряжених 
трієнів (КД) [|2]; активність ферментів: глюкозо-6-фосфат- 
дегідрогенази (Г-6-ФД) [6], глутатіонредуктази (ГР) [16], 
глутатіонпероксидази (ГП) [3], каталази [8], супероксид- 
дисмутази (СОД) [5].

Одержані експериментальні дані оброблено на ком
п’ютері ELMA SYSTEM за відповідною програмою [11].

Результати й обговорення
Проведені дослідження підтвердили встановлені ра

ніше в системі in vitro антиоксидантні властивості арніки 
гірської (табл.1,2). Так, уже через 12 годин після введення 
препарату в крові тварин дослідної групи спостерігається 
зменшення вмісту дієнових кон'югатів та підвищення ак
тивності глутатіонпероксидази у порівнянні з контролем 
(табл.1,2). Через 24 години після введення настойки арніки у 
крові тварин дослідної групи спостерігали зменшення вміс
ту всіх первинних і проміжних молекулярних продуктів 
ПОЛ(сполук з ізольованими подвійними зв'язками, дієнових 
кон югатів,кетодієнів та спряжених трієнів); підвищення ак
тивності СОД, каталази, ГП та вмісту основного антиокси
данту плазми крові - церулоплазміну, зниження рівня відно- 
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Таблиця 1
Динаміка впливу настойки арніки на стан пероксидного 

окислення ліпідів крові щурів (М ±т; п=6)
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ШПЗ,Е220/м 4,18± 3,70± 3,50± 2,86± 3,14± ! 3,92±
л крові 0,09 0,13 0,11* 0,18* 0,11* 0,07

ДК, Е232/МЛ 1,70± 1,42± 1,40± 1,35± 1,30± 1,30±
крові 0,08 0,09* 0,07* 0,09* 0,04* 0,12*

к д ,с т ,
Е278/мл 0,76± 0,71± 0,60± 0,58± 0,58± 0,67±

крові 0,03 0,02 0,03* 0,02* 0,03* 0,07
МДА,

мкмоль/мл 12,66± 12,58± 12,40*= 10,14± 9,83± 12,50*=
еритроцитів 0,42 0,57 0,13 0,36* 0,90* 0,30

. . . . . .
Примітка. Зірочкою відмічені вірогідні зміни у порівнянн з контролем (Р<0.05).

вленого глутатіону. Вірогідне зниження вмісту кінцевого 
продукту ПОЛ - МДА в еритроцитах спостерігалося тільки 
після 3-разового введення препарату. Оксидантно-антиокси- 
дантний статус крові, що встановився через 24 год після вве
дення препарату, зберігався і при тривалому (протягом 3 та 
7 діб) введенні настойки арніки гірської (табл. 1,2).

Тривале підвищення активності ГП спряжене із поси
леним використанням ВГ, вміст якого в крові через 24 год 
після введення препарату знижується у порівнянні з 
контролем. Проте, при повторному введенні настойки вміст 
ВГ відновлюється до рівня контрольної групи тварин і зали
шається на такому ж рівні до кінця експерименту. Очевид
но, це пояснюється тим, що введення настойки арніки
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активує Г-6-фДГ та ГР, чим і посилює регенерацію 
глутатіону з його окисленої форми.

Таблиця 2
Динаміка впливу настойки арніки на показники 

антиоксидантнеє системи крові щурів (Мтп; п = 6)

Показники

--
--

--
--

---
--

--
--

-—
---

---
---

1
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12 
год
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ня

24 
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ат

у
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ня
 

пр
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ат

у

14
-р

аз
ов

е 
вв

е
де

нн
я 

пр
еп

ар
ат

у

ЦП, мг/л 
плазми 
крові

186,25± 
4,41

184,63±
4,60

22520±
3,50*

215.00±
3,00*

230.70±
6,10*

206,53± 
14,20

Катал аза, 
моль/мл 
крові, хв.

132,10± 
4,29

139,22±
9.07

223.51± 
14,29*

173,97±
11,60*

153,94±

7,90*

127,08± 
6,06

СОД, Е/мл 
крові, хв.

34,14±
ІДО

ЗЗД5±
1,20

37,58±
0,77*

39,99±
1,70*

1-0
 

Ю 
4̂

 
"Сл 

4̂
 

О 
Ю н- 30,24±

0,16
ГП, ммоль

г а Г / г
НЬ.хв.

217,90±
7,80

248,85±
3,10*

300,43± 
29,65*

258,38± 
10,73*

301,15± 
13,20*

227,11± 
15,26

Г-6-ФДГ,
мкмоль

НАДФН/г
НЬ.хв.

6,00±
0,16

5,93±
0,31

6,85±
0,23*

6,89±
0,13*

7,58±
0,09*

6,70±
0,07*

ГР, мкмоль 
НАДФН/г 

НЬ.хв.
2,42±
0,12

2,32±
ОДІ

3,66±
0,08*

3,00±
0,17*

2,86±
0,15

2,70±
0,10

гв,
мкмоль/мл

крові
1Д2±
0,06

1Д6±
0,04

0,87±
0,03*

1,04±
0,04

1,07±
0,05

1,02±
0,07

Примітка. Зірочкою відмічені вірогідні зміни у порівнянн з контролем (Р<0,05).

Отже, настойка арніки гірської проявляє антиок
сидантні властивості: вже через 24 години після введення



тваринам настойки арніки в крові щурів підвищується ак
тивність усіх досліджуваних антиоксидантних ферментів і, 
як наслідок, - знижується вміст всіх молекулярних прол> к- 
тів ПОЛ.

Антиоксидантні властивості настойки арніки, оче
видно, зумовлені її хімічним складом. Препарат містить 
значну кількість біологічно-активних речовин, відомих як 
природні антиоксиданти прямої дії. Це, зокрема, флавоноїди 
та інші поліфеноли, вітамін С, каротиноїди, есенціальні 
жирні кислоти тощо [7].

Нами встановлено, що виготовлена настойка містить
0 .9 5 .  флавоноїдів у перерахунку на кверцитин, 1,82% рути
ну, 20 мг% вітаміну С, сума поліфенольних сполук у перера
хунку на хлорогенову кислоту складає 0,35%, вміст кароти
ноїдів у перерахунку на бета-каротин - 2,88%, олеїнової кис
лоти - 60,8 мкг/мл., сума лінолевої та ліноленової кислот - 
64 мкг/мл.

Отже, вивчення динаміки впливу спиртової настойки 
арніки гірської на стан оксидантної та антиоксидантної сис
тем крові щурів дозволило встановити стимуляцію актив
ності основних антиоксидантів крові тварин вже через 24 го
дини після введення препарату.
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Summary 

Yaremiy I.M., Grygorieva N.P. 

THE ANTIOXYDATIVE PROPERTIES OF ARNIKA 
TINCTURE

Influence of amika tincture on the oxydative and
antyoxidativesystems of rats' blood has been studied. The antyoxidative
propertiesof amika tincture have been shown. The activity of basic
antioxidantsof blood increased from 24 h after injection of amika tincture.
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УДК 581.5: 575.224.23

Стрельченко Є. Д., Горшинська 1.Ю., 
Іванова М.В. Тороус А.В

ВПЛИВ ХЛОРИДУ КАДМПО I ХЛОРИДУ 
АЛЮМІНІЮ НА ЧАСТОТУ ХРОМОСОМНИХ 

АБЕРАЦІЙ У КОРЕНЕВИХ МЕРИСТЕМАХ PISl М 
SATIVUM L. ТА МОДИФІКУЮЧА ДІЯ СЕЛЕНІТУ

НАТРІЮ

Досліджували мутагенні властивості хлориду кадмію та 
хлориду алюмінію шляхом обчислення відсотку аберантних 
анафаз у кореневих меристемах Pisum sativum L , а також 
модифікуючий вплив селеніту натрію на фоні алюмінієвої та 
кадмієвої інтоксикації. Показано мутагенний вплив хлориду 
алюмінію та хлориду кадмію, а також досліджені протекторні 
властивості селеніту натрію.

Одним з головних факторів, який визначає 
негативний вплив кислих грунтів на рослини, є наявнність у 
них значних кількостей рухомих форм алюмінію. У 
підзолистих оглеєних грунтах Прикарпаття зафіксовано 
великий вміст сполук алюмінію; саме т>т встановлені 
максимальні для України коефіцієнти біологічного 
поглинання культурними рослинами [11]. Висока біологічна 
доступність алюмінію у кислих грунтах є одним з 
обмежуючих факторів урожайності. Токсичність алюмінію 
чітко проявляється у рослин, які ростуть на кислих грунтах 
[2,5]. У літературі наявна достатня кількість даних про 
пошкодження кореневої системи рослин сполуками 
алюмінію[2,4,5], порушення процесів поділу і росту 
клітин[6] та про мутагенні властивості алюмінію[14].

Одним з широко розповсюджених забруднювачів 
навколишнього середовища та грунтів є кадмій та його спо
луки. Іони Cd2+ здатні виявляти антагонізм стосовно алюмі
нію [5]. Кадмій не є необхідним для рослинного організму
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елементом, але він здатний активно поглинатись кореневою 
системою. Як і алюміній, кадмій краще поглинається росли
нами з кислих грунтів[9].

Метою даного дослідження було оцінити мутагенну 
активність хлориду алюмінію і хлориду кадмію, а також до
слідити можливість модифікації впливу даних агентів на рі
вень хромосомних аберацій за допомогою селеніту натрію, 
який виявляє антимутагенні властивості[1,8,16].

Дослідження проводилися на горосі посівному сорту 
Труженик. Такий вибір об'єкту досліджень зумовлений ши
рокою поширеністю даного виду у Прикарпатському регіоні 
і його чутливістю до солей алюмінію та кадмію[6,9]. Рос
лини вирощували протягом чотирнадцяти діб на поживному 
середовищі Кнопа з додаванням солей CdCl2 (210"М ), 
А1С13(10"3М), Na2Se03 (З 10"7М). Концентрації алюмінію та 
кадмію, використані у досліді, обрані як найменші, що до
стовірно пригнічують ростові процеси в рослинах [7]. 
Концентрацію селеніту натрію вибрали з ряду апробованих 
у експериментах Меджидова М.М., Алекперова У.К. і 
Агабейли P.A., Меликова Н.К. та ін. Всього застосовано два
надцять варіантів досліду.

Отже, ми мали змогу дослідити цитогенетичні ефек
ти, що були спричинені алюмінієм та кадмієм, а також селе
нову реабілітацію і селеновий захист від дії мутагенів.

Рослини культивували при температурі 25°С. Фік
сацію і забарвлення реактивом Шифа проводили за загаль
ноприйнятою методикою [13]. На давлених препаратах ко
рінців підраховували кількість аберантних анафаз і 
знаходили їх відсоток від загальної кількості анафаз [12]. 
Отримані результати оброблені загальноприйнятими 
статистичними методами, достовірність розбіжностей 
визначена за критерієм Ст’юдента

Згідно з одержаними даними ( див. таблицю) хлорид 
алюмінію і хлорид кадмію у застосованих концентраціях 
виявляють мутагенні властивості, достовірно збільшуючи 
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Частота аберацій хромосом у клітинах меристеми Pisum 
sativum, індукована A1C13*, CdCl2*, Na2Se03* та їх комбінаціями
________________________  (Р< 0,05)_________________

№ Варіант внесення Кількість клітин
п/п солей в поживне Всього 3 абераціями

середовище Абс. %
1. Контроль (без внесення солей) 1215 46 3,8 ±0,3

2. АІСІз 1-14 доба 953 90 9,4 ± 0,6

3. AlCl3+Na2SeO 1-14 доба 1010 79 7,8 ±0,8

4. А1С13 
без солей

1 -7  доба 
8-14 доба

859 45 5,2 ±0,8

5. А1С13
Na2Se03

1 - 7 доба 
8-14 доба

870 57 6,6 ±1,5

6. CdCl2 1-14 доба 654 29 4,5 ±0,3

7. CdCl2+Na2Se03 1-14 доба 614 20 3,3 ±0,8**

8. CdCl2 1 - 7 доба 710 30 4,2 ±0,2**

9. CdCl2
Na2Se03

1 - 7 доба 
8-14 доба

776 35 4,5 ± 0,9

10. AlCl3±CdCl2 1 -14 доба 606 52 8,6± 1,0

11. A1C13 ±CdCl2±Na2Se03
1-14 доба

615 71 11,5 ±1,5

12. AlCl3±CdCl2 
без солей

1 - 7 доба 
8-14 доба

650 39 6,0 ±1,1

13. AlCl3+CdCl2
Na2Se03

1 - 7 доба 
8-14 доба

663 56 8,4 ±1,4

*солі внесено у таких концентраціях: А1С13-133мг/кг;
СсіСЬ - 37мг/кг; № 28 е0 3- 0,5мг/кг 

**значення зі статистично недостовірними відхиленнями від
контролю



рівень хромосомних аберацій порівняно з контролем. 
Присутність селеніту натрію у середовищі зумовлює 
зниження рівня індукованих хлоридом алюмінію та 
хлоридом кадмію хромосомних аберацій, крім випадку, 
коли означені чинники діють одночасно (варіант 11). При 
заміні через сім діб середовища, що містить солі кадмію або 
алюмінію на середовище, яке містить селеніт натрію 
(варіанти 5, 9, 13), спостерігається зростання рівня
хромосомних аберацій порівняно з варіантами 4, 8, 12 , в 
яких селеніт натрію не вносили. Тому можна стверджувати 
про мутагенність селеніту натрію у даній концентрації за 
умов сенсибілізуючого впливу хлориду алюмінію і хлориду 
кадмію.
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SUMMARY

Streichenko E., Gorshchynska I., Ivachova М., Torous L.

INFLUENCE OF ALUMINIUM CHLORIDE AND 
CADMIUM CHLORIDE ON CHROMOSOME 

ABERRATION FREQUENCY IN ROOT MERISTEMS 
OF PISUM SATIVUM AND MODIFYING INFLUENCE 

OF SODHJM SELENITE

The mutagen properties of aluminium chloride and cadmium chloride 
were investigated by the way of the aberration anaphase rate calculation in the 
root meristems of Pisum sativum as well as the modifying influence of 
sodium selenite against the aluminium and cadmium intoxication background. 
The mutagen influence of aluminium chloride and cadmium chloride was 
shown and protector properties of sodium selenite were investigated.
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УДК 636:612.015:636:2
Дідович А.П., Кравців Р.И., 

Параняк Р.ІЗ. 

ВПЛИВ АДРЕНАЛІНУ НА ВМІСТ ЛІПІДІВ ТА ЇХ 
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД У СКЕЛЕТНИХ 

М’ЯЗАХ ТВАРИН

Дослідження впливу адреналіну на вміст ліпідів і їх 
жирнокислотний склад проводилося на двох групах телят 
чорно-рябої породи. Тваринам дослідної групи протягом 3-х 
днів вводили адреналін. Для біохімічних досліджень викорис
товували зразки чотирьохголового м’яза стегна. Виявлено змен
шення загального вмісту ліпідів, триацилгліцеролів, диацил- 
гліцеролів і збільшенння вмісту вільних жирних кислот. У 
складі загальних ліпідів і фосфоліпідів зменшується відносний 
вміст поліненасичених і збільшується вміст насичених і моно- 
ненасичених жирних кислот.

Вміст ліпідів та їх жирнокислотний склад у тканинах 
телят у молочний період живлення значно змінюється 
залежно від факторів годівлі й утримання, проте механізми 
цих змін з’ясовані недостатньо. Так, мало відомо про роль 
гормонів, зокрема адреналіну, в регуляції вмісту окремих 
класів ліпідів та жирнокислотного складу в різних органах і 
тканинах, в тому числі у скелетних м’язах. Актуальність 
досліджень такого типу зумовлена важливим значенням 
м’язів в процесах росту і терморегуляції в організмі під 
впливом адреналіну на вказані процеси [1].

Виходячи з цього, метою нашої роботи було 
дослідження впливу адреналіну на вміст окремих класів 
ліпідів та їх жирнокислотний склад у молочний період 
живлення телят.

Матеріали і методи дослідження.
Для вивчення цього питання проведено дослід на 

двох групах новонароджених телят чорно-рябої породи по 
чотири голови в кожній. Телята протягом доби після



народження утримувались разом з матір'ю, а в наступний 
період — в ізольованих клітках. За перший місяць їм випоїли 
200 літрів молока. В 30-денному віці телятам дослідної 
групи протягом 3-х днів підшкірно вводили адреналін у 
кількості 1 мг/.кг живої маси, а телятам іншої групи 
(контрольної) -  5 мл 0,9% розчину На СІ. Через 3 дні від 
телят обох груп методом біопсії одержували зразки м'яза 
стегна для біохімічних досліджень. У вказаному м'язі 
визначали загальний вміст ліпідів ваговим методом після 
екстракції їх хлороформ-метанолом 2:1 і співвідношення 
окремих їх класів шляхом тонкошарової хроматографії (2), а 
також жирнокислотний склад загальних ліпідів і 
фосфоліпідів методом газоворідинної хроматографії.

Результати й обговорення.
З наведених у таблиці 1 даних видно, що загальний 

вміст ліпідів , вміст триацилгліцеролів і диацилгліцеролів у 
скелетних м’язах телят дослідної групи був значно меншим 
(Р<0,05-0,001), а вміст вільних жирних кислот, навпаки, 
більшим (Р<0,001) порівняно до їх вмісту у скелетних 
м’язах тварин контрольної групи. З цих даних випливає, що 
адреналін посилює розклад триацилгліцеролів у скелетних 
м’язах. Подібно до того, як це має місце у жировій тканині, 
що зумовлено акгивацією триацилгліцеролліпази, яка відбу
вається за участю аденілатциклазної системи.

Таблиця 1
Вплив адреналіну на вміст ліпідів і співвідношення окремих їх

класів у скелетних м’язах телят (М+т; іг=4,%)
Класи ліпідів Групи телят

Контрольна Дослідна
Загальні ліпіди 6,78+ 0,24 5,87+ 0,33
Фосфоліпіди 29,87+ 0,83 32,52± 1,13
Єфіри холестеролу 11,22± 0,55 10,99± 0,26
Диаци л глі цероли 10,38± 0,47 8,64+0,35
Вільні жирні кислоти 9,84+ 0,38 14,27± 0,60
Триацилгліцерол и 22,27+ 0,83 18,46+0,26
Вільний холестерол 16,42+ 0,53 15,12+ 0,64
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Наведені дані дозволяють пояснити зменшення 
приростів у телят при утриманні їх у клітках-будиночках 
при пониженій температурі (3), в основі якого лежить 
стимуляція продукції катехоламінів у наднирниках. Завдяки 
цьому посилюється розпад триацилгліцеролів у жировій 
тканині і збільшується використання жирних кислот в 
енергетичних процесах у скелетних м’язах. Водночас, як 
видно з наведених у таблиці даних, адреналін істотно не 
впливає на вміст фосфоліпідів і холестеролу в скелетних 
м’язах телят.

З наведених у таблиці 2 динах видно, що під впливом

Таблиця 2
Вплив адреналіну на жирнокислотний склад загальних ліпідів і 

фосфоліпідів у скелетних м? язах телят (М + т , п=4,%)
Код

жирної
КИСЛОТИ

К л а с и  л і п і д і в

Затильні ліпіди Фосфолініди
Контроль Дослід Коїпроль Дослід

См:0 0,96+0,03 0,82+0,03 0,80±0,03 0,86+0,07
Сі 5:0 0,46±0,01 0,52+0,02 2,05+0,05 1,88+0,07
Сі6:0 14,74+0,60 17,23+0,65 19,43+0,80 19,92±0,91
С іб:І 1,95±0,03 2,40+0,08 2,40±0,07 2,55+0,55
С 17:0 0,55+0,02 0,45+0,02 0,30+0,01 0,33±0,01
С 17:1 0,50+0,02 0,39±О,О1 0,77+0,20 0,59+0,03
С 18:0 21,36+0,66 22,12±0,78 22,16±098 25,35+0,90
С 18:1 34,48+4,25 38,70±1,04 29,20+0,80 31,48+0,87
С |8.2 18,60+0,44 11,45+0,50 12,55+0,65 7,27+0,34
С  183 ------------ 1,20+0,04 1,33+0,02
С 20:0 0,42+0,01 0,54+0,03 0,66+0,02 0,75+0,02
С 20:3 0,88+0,02 0,92+0,03 2,50±0,10 2,44+0,09
С 20:4 2,10+0,06 1,46+0,05 2,18+0,07 1,45+0,05
С 20:5 0,66±0,04 0,64+0,03 0,73+0,03 0,68+0,05
С 22:1 0,43±0,02 0,45+0,01 0,49+0,02 0,54+0,03
С 22:3 0,28+0,02 0,25+0,02 0,56+0,06 0.57+0,02
С 22:4 0,33+0,02 0,40+0,02 0,45+0,02 0,4640,01
С 22:5 0,56+0,03 0,29+0,02 0,89+0,03 1,2040,07
С 24:0 0,75+0,03 0,97+0,05 0,88+0,04 0,55±0,03
Мононе-
насичені

37,35 41,94 32,86 35,16

Поліне-
насичені

23,41 15,41 22,06 15,10
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адреналіну у ліпідах скелетних м' язів телят істотно не 
змінюється жирнокислотний склад загальних ліпідів і 
фосфоліпідів.' У цьому плані звертає на себе увагу 
зменшення відносного вмісту поліненасичених жирних 
кислот і збільшення вмісту насичених жирних кислот у 
складі загальних ліпідів скелетних м’язів телят, які 
зумовлені в основному змінами вмісту вказаних жирних 
кислот у складі фосфоліпідів.

Істотні різниці виявлені також у складі деяких 
мінорних жирних кислот у скелетних м’язах телят дослідної 
групи порівняно з контрольною. Ці дані свідчать про 
інгібуючий вплив адреналіну на активність десатураз 
жирних кислот у скелетних м’язах, що узгоджується з 
наявними в літературі даними про вплив деяких грмонів на 
жирнокислотний склад ліпідів у плазмі крові і тканинах 
тварин [4].

Висновки
1. Після підшкірного введення протягом 3-х днів телятам у 

молочний період живлення адреналіну у скелетних 
м’язах зменшується загальний вміст ліпідів, 
триацилглїцеролів, диацилгліцеролів і збільшується 
вміст вільних жирних кислот.

2. Під впливом адреналіну у складі загальних ліпідів і 
фосфоліпідів у скелетних м’язах телят зменшується 
відносний вміст поліненасичених жирних кислот і 
збільшується вміст насичених і мононенасичених 
жирних кислот.

Список літератури

1. Алиев А. А., Липидный обмен и продуктивность жвачных 
животных. - М.: Колос, 1980. - 380 с.

2. Кейтс М. Техника липидологии. - М:: Мир, 1975. - 272 с.
3. Куртяк Б.М. Вплив факторів годівлі і утримання на обмін речовин в 

організмі телят і їх ріст. Автореф. дис. ... канд. біол. наук. - 
Львів, 1991. - 20 с.

75



4 Holman R.T., G. Amer. Control of polynsaturated asids in tissue lipids // 
CoIl.Nutr- 1986, - 5, 2. - P. 183-211.

Summary

Didovych A.P., Kravtsiv R.J., Paranjak R.P.

ADRENALIN INFLUENS ON THE CONTENS OF 
LIPIDS AND THERE FAT ACIDS STORE IN 

SKELETON MUSCLES OF ANIMALS

The research of adrenalin influence on the contents of lipids and 
there fat acids store were carried out on two groups of calves of black-white 
breed. The animals were injected adrenalin during 3 days. The specimens of 
the fourhead muscle of the thigh were used for biochemical researches. The 
reduction of the total contents of lipids, threeatsylglitserols, diatsylglitserols 
and increase of the contents of free fat acids were discovered during 
reseaches.
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НАГРОМАДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
РОСЛИНАМИ КАРТОПЛІ ТА КУКУРУДЗИ

Показано, що грунтові умови визначають доступність 
іонів важких металів для рослин.

Побудовані ряди фітотоксичності та цитотоксичності 
(токсичність на клітинному рівні) ВМ, а також ряди, що 
відображають здатність до нагромадження іонів вивчених 
важких металів у коренях і надземній частині рослин.

Пропонується гіпотеза, згідно якої бар'єрна функція 
кореня сформувалася як вибірковий захист від найбільш 
цитотоксичних елементів грунту.

Важкі метали (ВМ) належать до числа найнебезпеч- 
ніших для природного середовища хімічних забруднювачів. 
В останні роки через погіршення екологічного стану бага
тьох регіонів підвищився інтерес до впливу ВМ на рослини. 
На сьогодні зібрано достатньо інформації про специфіку на
громадження ВМ різними рослинами [5, 9, 10], їх розподіл у 
різних органах і тканинах [3, 9, 15] та характері викликаних 
ними пошкоджень [2, 3, 12]. Але велика кількість видів 
вивчена недостатньо. В зв'язку з цим безумовний інтерес 
викликає подальше вивчення реакції досліджених рослин на 
підвищені дози ВМ.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Об'єктами дослідів служили: Solanum tuberosum L. (сорти 

Зов і Ласунак), мікроклональне розмноження якого проводили за 
описаною в літературі методикою [4, 6] і паростки кукурудзи (Zea 
mays L.) простого міжлінійного гібрида Г-01 (ПЛС 61 х Уч 22) 
вирощені на розчині Кнопа при температурі 28 ± Г С з 
тривалістю світлового дня 16 годин при інтенсивності освітлення 
2200 лк.
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У роботі вивчали вилив іонів Sr2 , Cr3', Ni2 , Cd"‘і Со на 
рослини картоплі в культурі in vitro та Ni"' і Си" на паростки 
кукурудзи. Джерелом ВМ служили нітрати Sr, Cr, Cd, Со та 
хлориди Ni і Си. Концентрації становили: для Sr - 0,040-2,500 мМ, 
Сг - 0,040-1,700 мМ, Ni - 0,040-1,240 мМ, Cd - 0,001-0,440 мМ і 
для Со - 0,055-0,550 мМ (у дослідах з картоплею) і для Ni і Си - 
0,080-4,0 мМ (у дослідах з кукурудзою). Оцінку фізіологічного 
стану рослин, що вирощувалися на середовищах, які містили ВМ, 
проводили кожні 7 днів протягом 4 тижнів, що відповідає 
тривалості одного пасажу для картоплі та з четвертого дня 
протягом трьох діб для кукурудзи.

Сухе озолення рослин проводили за ГОСТом 26657-85, 
вміст металів у отриманих пробах визначали на атомно- 
абсорбційному спектрофотометрі [7].

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГ ОВОРЕННЯ
На першому етапі роботи були підібрані концентрації 

ВМ у середовищі, при яких: А) істотних змін у рослин не 
спостерігалося; Б) спостерігалися помітні порушення в 
розвитку експлантантів; В) спостерігалися значні 
порушення росту, розвитку та загибель частини рослин до 
кінця 4-го тижня культивування; Г) спостерігалась масова 
загибель рослин.

Проведені нами експерименти показують, що, 
незважаючи на специфічні особливості, притаманні 
кожному з вивчених ВМ, можна виділити ряд загальних 
закономірностей, які описують їх вплив на рослини. Так, 
при мінімальних концентраціях усіх вивчених ВМ (до 0,04 
мМ) не спостерігалося морфо-фізіологічних порушень у 
рослин. Навпаки, в ряді випадків було зафіксовано 
стимуляцію їх розвитку. Іншою характерною особливістю 
дії невисоких концентрацій ВМ є індукція ризогенезу чи 
калусогенезу у картоплі в умовах культури in vitro. Оскільки 
процеси корене- і калусоутворення залежать від 
концентрації фітогормонів у тканинах рослин, можна 
припустити, що надлишок ВМ призводить до порушення
і ормонального балансу [9, 10, 16]. Більш високі
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концентрації призводять до пригнічення ростових процесів 
Виходячи з результатів досліджень, можна побудувати 
такий ряд фітотоксичності:

Сд2+ > Си2+ > Со2+ > Иі2+ > Сг3+ > Бг2* (Ряд 1).
Результати вивчення нагромадження показують, що 

існує пряма кореляція між вмістом металу в поживному 
середовищі і в рослині. Але дана залежність не є 
прямопропорційною: наприклад, п'ятикратне збільшення 
концентрації Сг3+ (від 0,250 до 1,240 мМ) в поживному 
середовищі приводить лише до трикратного збільшення 
вмісту металу в рослині.

Було встановлено, що вивчені метали різняться за 
здатністю нагромаджуватися в рослинних тканинах. Так, 
найвищу здатність акумулюватися в коренях рослин має 
Со2+, для Ссі2+ цей показник дещо нижчий. Елементами з 
найменшою здатність до нагромадження в коренях є Бг24 і 
С г +. Си2~ та >4і2̂  займають проміжне положення. Різниця 
між металами за здатністю нагромаджуватися в тканинах 
приводили до того, що співвідношення між концентраціями 
іонів ВМ в поживному середовищі та в коренях складало: 
для Со2+ - 1:50-60, для СсГ - 1:10, для Си2̂  - 1:3,5-6, для Ыг 
- 1:3,2-6, для Сг3~ - 1:0,5-4 і для Бг24- - 1:0,5-3. В зв'язку з тим, 
що рослини кукурудзи вирощувалися на середовищах, які 
містили значно вищі концентрації ВМ, але протягом значно 
меншого проміжку часу, для них це співвідношення було 
вдвічі вищим. Це явище має назву парадоксального ефекту 
чи трифазної реакції [1]. Отже, в більшості випадків 
тканини кореня містять більше ВМ, ніж середовище, з яким 
вони безпосередньо контактують. Описана картина 
зберігалася майже без змін для всього діапазону 
використаних концентрацій ВМ. Відповідно можна 
побудувати ряд, що відображає нагромадження ВМ у 
коренях:

Со2+ > Сс12+ > Си2+ > № 2+ > Сг3+ > 8 ґ + (Ряд 2а).



За здатністю нагромаджуватися в надземній частині 
рослин ВМ також сильно відрізняються; найвищі 
концентрації були відзначені для Сет', найменші - для Сг 
Інші метали займають проміжне положення. Ряд, що 
відображає нагромадження ВМ у надземній частині рослин, 
має такий вигляд:

Со2+> № 2+ * 8г2+ > Сс12+ > Си2+ > Сг3+ (Ряд 26).
Були розраховані коефіцієнти розподілу між вмістом 

ВМ у надземній і підземній частинах рослин. Вони 
складали: для Бг2+ 1:0,8-1.5; для № 2+ - 1:1,5-2,5; для Со"ь - 
1:4,6-6,0; для Ст3+ - 1:6,0-10,0, для Си2+ - 1:6,0-18,0 і для Ссі2+ 
- 1:6,0-18,0. Отже, ВМ по-різному нагромаджуються в різних 
частинах рослин. Зокрема, для СсР , Си , Сг і Со 
характерним є перевалене нагромадження в кореневій 
системі, тоді як Бг2+ і №2+ розподілялися більш рівномірно в 
підземній та надземній частинах.

Для того, щоб оцінити токсичність металів на 
клітинно-тканинному рівні (цитотоксичність), було 
проведено співставлення вмісту ВМ в тканинах надземної 
частини рослин і характеру порушень, які викликані ними. 
Отримані результати показують, що найбільш токсичними є 
Сг3+, Си2+ і Сй2+: ці метали викликали помітні пошкодження 
листків при вмісті в тканинах в межах 0,05-0,20 мМ.

Л  І Л  І

Наступними йдуть № і Со , токсичні концентрації яких 
майже в 4-8 разів вищі. І, найменш токсичним на 
тканинному рівні є Бг2+ Відносну цитотоксичність вивчених 
ВМ молена зобразити наступним рядом:

Сг3+ * Сб2+ * Си2+ > № 2+ > Со2+> 8г2+ (Ряд 3).
Раніше в літературі зазначалася як висока 

токсичність Ссі2̂ , так і низька цитотоксичність 8г2+ [2, 9], 
Відомо, що Б ґ молее частково виконувати метаболічні 
функції Са~ Наприклад, було показано, що амілаза майже 
повністю зберігала свою активність після заміщення Са^+ на 
$ґ  [3]. Часткова взаємозаміна біогенних Са2+ і 8г2+
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пояснюється рівністю зарядів та близкістю радіусів іонів 
цих лужно-земельних металів [11].

При оцінці фітотоксичності ВМ прийнято 
враховувати такі групи факторів; 1) взаємодія металу з 
грунтом (доступність ВМ для рослин); 2) здатність металу 
проникати в рослини і характер його розподілу в різних 
органах та тканинах; 3) ступінь токсичності наклітинно- 
тканинному рівні.

Культивування рослин на рідких поживних 
середовищах дозволяє виключити з розгляду' першу групу' 
факторів і співставити фітотоксичність різних ВМ у строго 
контрольованих умовах. Крім того, з'являється можливість 
порівняно легко охарактеризувати фактори, що належать до 
груп 2 та 3. Так, представлене вище визначення вмісту ВМ у 
під- і надземній частинах рослин в залежності від кон
центрації в середовищі культивування дозволяє оцінити такі 
характеристики, як здатність рослин нагромаджувати різні 
ВМ і бар’єрну функцію кореня. В той же час співставлення 
вмісту' ВМ у тканинах з характером викликаних ними по
рушень дозволяє співставити цитотоксичність різних ВМ.

Виходячи зі всіх отриманих даних, можна дати ко
ротку характеристику кожному з вивчених ВМ. Так, низька 
фітотоксичність 8 г г пояснюється як його низькою цитоток- 
сичністю, так і порівняно низьким нагромадженням у рос
линах. Інше пояснення має низька токсичність С г +: хоча 
цей метал виявився високо цитотоксичним, але це компен
сується його слабким нагромадженням у коренях і, особли
во, в надземній частині рослин. З іншої сторони, висока фі
тотоксичність Ссі2"* визначається його високою цитоток- 
сичністю і більшою, порівняно з Сг3~, здатністю нагромад- 
жуватися в тканинах. Фітотоксичність Со , навпаки, пов’я
зана з високим нагромадженням в рослинах при порівняно 
низькій цитотоксичності. Відносно ж № 2+, то для цього ме
талу характерні середні значення всіх вивчених параметрів.



Також зазначимо, що найменша різниця по вмісту 
ВМ у надземній та підземній частинах рослин була 
відзначена для найменш фітотоксичного Бг , а найбільша - 
для найбільш цитотоксичних Ссі2\  Си2* і Сг3+. В зв'язу з цим 
можна припустити, що бар'єрна функція кореня еволюційно 
сформувалася як вибірковий захист від найбільш 
цитотоксичних елементів грунту.

Виникає питання, до якої міри результати, отримані 
при культивуванні рослин на рідких поживних середовищах 
можуть бути перенесені на реальну ситуацію, яка існує в 
екосистемах? Аналіз літератури [3, 13-15] показує, що наші 
дані про відносну цитотоксичність і характер розподілу 
вивчених ВМ достатньо узгоджується з результатами, які 
отримані іншими дослідниками з використанням 
традиційних методів. У той же час у наших експериментах 
для Сс12+, Си2+, Со2+ і Ы]'2+ було показано їх акумулювання в 
коренях рослин (див. вище), хоча жоден з вивчених видів не 
є концентратором цих металів у природних умовах [3, 8, 9]. 
Ця відмінність пояснюється, напевне, впливом грунтових 
факторів, які визначають доступність мінеральних елементів 
для рослин [10, 17].
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Summary

Rohozynskyj M .S., Yaslovitskaya L.S., Volkov R.A.
ACCUMULATION OF HEAVY METALS BY POTATO AND CORN

PLANTS
It has been shown that conditions of a soil determine accessibility of 

heavy metals ions for plants.
Rows of heavy metals phytotoxity and citotoxity have been built 

together with rows of ability to accumulate ions under investigation in roots 
and overground part of plants.

It is supposed that "barring'’ function of a root has formed as a 
selective protection mechanism against the most citotoxic species of soil.

Одержано редколегією 09.12.97 p.
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УДК 577.150.5/158:536.33.236
Волощук К.О.

СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА 
ПЕРОКСИДНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У 

ЩУРІ ВДНГОКСИ КОВАН ИХ СЕЛЕНІТОМ НАТРІЮ

В експериментах, проведених на щурах, вивчали 
вплив токсичної дози селену (29*10"6 М/кг) на параметри 
антиоксидантної системи та процеси пероксидного окиснення 
ліпідів. Показано, що селенова інтоксикація викликає 
зменшення активності супероксид-дисмутази (СОД), каталази, 
глу гатіонлероксидази (ГПО), вмісту сульфгідрильних груп (SH- 
груп) білків і гідропероксидів (ГПЛ) у гомогенаті печінки, 
підвищує активність глутатіонтраноферази (ГТ), вміст 
відновленого глутатіону (rSH) та малонового діальдегіду
(МДА).

На фоні активного вивчення біохімічних і медико- 
біологічних функцій селену [1, 2] спостерігається спад наукового 
інтересу до токсичності селену. Більшість авторів констатують 
факт токсичності селену, посилаючись при цьому на результати 
досить таки давніх досліджень [3].

Разом із тим загальне погіршення санітарно-гігієнічного 
стану природного середовища створює умови, за яких токсичні 
характеристики селену (як і інших елементів) можуть непрог- 
нозовано змінюватись. Проблема ускладнюється ще й тим, що 
розподіл біогенного селену у грунтах України нерівномірний (від 
дефіциту на Сході до надлишку в деяких районах Заходу), а живі 
організми, як відомо, чутливі як до нестачі селену, так і до йоі-о 
надлишку [4].

Важливим аспектом у вивченні біологічної функції селену 
є дослідження його впливу на антиоксидантні системи (АОС) та 
пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ). Дана робота є 
продовженням досліджень впливу селену та його комбінацій з 
іншими металами на АОС та ПОЛ і розкриває особливості впливу 
токсичних доз селеніту натрію на ферментативні та 
неферментативні антиоксидангти ( АО).
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Матеріали та методи
Д о с л і д и  проведено на битих без породних щурах-самадх 

вагою 140-200 г. Водний розчин селеніту натрію дозою в 
розрахунку на діючий селен 294 О“6 М/кг вводився щурам 
внутрішньошлунково щоденно. Через 14 днів тварин декаггіту - 
вали під легким ефірним наркозом. У гомогенаті печінки 
визначали активність досліджуваних ферментів ГПО [5], ГТ [6], 
СОД і каталази визначали за методиками [7, 8]. Вміст ГБН та БН- 
груп визначали фотометричними методами [9,10]. Білок 
визначали за методом Лоурі [11].

У мітохондріальній фракції печінки, виділеній за методом 
Шнайдера [12] визначали вміст продуктів ПОЛ - ГПЛ і МДА за 
методиками [10].
Результати та обговорення

Аналіз одержаних результатів (табл.) показує, що за 
характером впливу токсичної дози селеніту натрію на до
сліджувані біохімічні показники, останні можна розділити на дві 
групи. До першої групи відносяться активність СОД, каталази і 
ГПО. вміст БН-груп білків і ГПЛ, де селенова інтоксикація 
викликає зменшення середніх значень зазначених показників 
відносно контролю (від 60% у випадку СОД до 90% для БН-груп). 
Друга група показників характеризується підвищенням їх 
значень при дії токсичних доз селену. Сюди відносяться: 
активність ГТ і вміст ГБН та МДА, причому концентрація МДА 
зростає у 2,4 раза.

Вплив МагБеОз (29 “Ю'6 М/кг) на ферментати вні та неферментативні 
 антиоксиданти і продукти ПОЛ у печінці щурів (М±ш, н=8) __

Показники Варіанти
■ Контроль Na;>Se03

СОД, ум.од.'хв'1 мг'1 білка 0,18±0,011 0,07=0,0045*
Каталаза, мкмоль Н2О2 • xb 'W '1 білка 75,4±4,91 20,1 = 1,37*
ГПО^кмольГББГ^хв'Чіг'1 білка 5,9+0,37 2,0±0,13 *
ГТ, мкмол ь конТогата • хв‘1мг"1 білка 25,6+1,15 42,5=2,72 *
TSH, мкмоль* г"1 тканини 7,5 ± 0,42 9,15=0,64 *
SH~rp. білків, мкмоль* мг'1 білка 0,81 ±0,05 4 0,08=0,0061*
ГПЛ, опт. од. • мг'1 білка мітохондрій 5,4 ±0,31 0,8±0,060 *
МДА, нмоль* мг 1 білка мітохондрій 61,8 ±5,53 146,3± 12,68*
Примітка: * - достовірна відмінність від контролю (р<0,05)

85



Різний у кількісному та якісному відношеннях характер 
зміни біохімічних параметрів беззаперечно свідчить про 
багатофакторний вплив досліджуваної дози селеніту натрію на 
організм піддослідних тварин.

Експериментально встановлений факт (табл.) інгібування 
активності ГПО, на нашу думку, зумовлює суттєве 
нагромадження МДА, біологічна агресивність якого, як відомо, 
призводить до розвитку клітинної патології. В той же час, 
кількість глутатіону, порівняно з контролем зростає, виявляючи 
при цьому симбатну кореляцію з активністю ГТ і антибатну з 
ГПО.

Токсичний вилив селеніту натрію суттєво позначається на 
активності СОД і каталази. Зниження активності СОД може бути 
зумовлене збільшенням концентрації пероксиду водню, 
накопиченням сполук, що взаємодіють з іонами металів в 
активному центрі ферменту [13]. Накопичення токсичних 
перекисних продуктів (у даному випадку МДА), можливо, є 
причиною пригнічення активності СОД та інших 
антиоксидантних ферментів (каталази, ГПО).

Відомо, що у терапевтичних дозах селен є ефективним 
антиоксидантом. Одержані нами результати показують, що у 
токсичних дозах селен проявляє виражені прооксидантні 
властивості.
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Summary 

Voloschuk К.О. 

The influence of a toxic dose of selenium on the 
antioxidative system and lipid peroxidation on rats

The influence of a toxic dose of selenium on the antioxidative system 
parameters and lipid peroxidation processes was studied from experiments on 
rats.

As the result, the selenium intoxication caused the reduction of 
superoxide desmutase activity, catalase, glutathione peroxidase, the SH- group 
protein content reduction as well as .hydroperoxide reduction in rat liver 
homogenate and increased glutathione transferase activity and glutathione and 
malone dialdehyde content.

Одержано редколегією 27.01. 97 p.
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УДК 528.736:575 +633.37:631.527

Н іколайчук В .і.

СЕЛЕКЦІЯ ЛЯДВЕНЦЯ РОГАТОГО

Встановлено, що з метою поліпшення продуктивності 
перспективних для Закарпаття сортозразків лядвенця доцільно 
застосовувати метод по лік росу. Доведено ефективність цього 
методу при відборі рослин з певними ознаками.

Використання багатообіцяючого для перехресноза
пильних культур методу рекурентної селекції показали його 
результативність.

Процес селекції складається з трьох етапів: 
складання моделі майбутнього сорту . підбору вихідних 
форм для селекції та формування сорту як стійкої 
біологічної системи. При проектуванні майбутнього сорту 
дотримуються цілого ряду безперечних положень, які 
передбачають, що сорт повинен гарантувати високий рівень 
врожайності; повинен бути пластичним, тобто пристосо
ваним до різних екологічних умов; технологічним, що 
передбачає ефективне механізоване вирощування; мати 
гарні якісні ознаки; бути стійким до шкідників та хвороб. 
Усі ці вимоги повністю* стосуються лядвенця рогатого. 
Специфіку культури зумовлює необхідність уваги до таких 
ознак як висока зимостійкість та холодостійкість, більш 
ранній ріст навесні, швидке відростання отави, добра 
облистненість. Стійкість до витоптування для пасовищних 
сортів, високорослість для сінокосних сортів, нерозгріску- 
ваність бобів, малий вміст синильної кислоти.

Після створення проекту майбутнього сорту 
підбирається вихідний матеріал, тобто батьківські форми, 
що здатні надати відповідних до вимог ознак нащадкам. Для 
прогнозування результатів схрещування виконується 
класичний генетичний аналіз із застосуванням 
дисперсійного аналізу, вираховуються коефіцієнти 
спадковості та будуються рівняння регресії батьків до



нащадків Нарешті, сорт має складати стійк) біологічну 
систему. У перехреснозапильних культур це гібриди та 
синтетичні популяції з попередньо відібраних цінних 
генотипів.

Масовий та індивідуальний відбір
У селекції багаторічних трав використовуються різні 

типи відбору та способи створення складногібридних 
популяцій. Достатньо ефективним методом е масовий 
відбір. Він широко застосовується для поліпшення всіх 
сільськогосподарських культур, Вважається, що за багато 
віків масова селекція у перехреснозапильних культур 
досягла більших успіхів, ніж усі селекційні методи більш 
пізнього часу. В найбільш простій формі метод масового 
відбору полягає у виборі за фенотипом бажаних зразків 
серед популяцій з великою кулькістю рюслин. Зібране 
насіння об’єднується і насівається для подальшого 
розмноження відібраних рослинних форм.

При масовому відборі не проводиться оцінка 
нащадків. Тому не можна відрізнити генетичну 
зумовленість корисних якостей рослин від впливу різних 
умов навколишнього середовища. У кожному поколінні 
відбираються тільки материнські рослини, відсутній 
контроль над запиленням і відібрані кращі рослини 
запилюються як пилком добрих, так і поганих рослин. На 
думку багатьох дослідників [1 ;3; 10], масова селекція є 
найбільш простим засобом поліпшення популяцій. Цінність 
цього методу полягяє в тому, що відбір можна проводити 
щорічно в кожному поколінні. Ефективність масової 
селекції підвищується, якщо вдається збільшити точність 
виділення бажаних генотипів [2].

У зв’язку з підвищенням вимог до сортів 
багаторічних трав в останні роки почали широко 
використовувати більш складні і досконалі види відбору та 
гибридизацію. Серед них індивідуально-родинний та 
родинно-груповий відбори. Індивідуально-родинний відбір
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полягає у закладці розсадника і відборі на ньому рослин на 
1-й,2-й,3-й роки використання в залежності від способів та 
строків закладки розсадника. Дозріле насіння з однієї або 
декількох відібраних рослин збирають окремо і в 
наступному році висівають породинно. Насіння знову 
висівають по родинах для штучного відбору або об'єднують 
при вирівняності за ознаками та висівають у селекційному 
розсаднику для їх оцінки, а на ізольованих ділянках •* для 
розмноження.

При родинно- груповому відборі закладають 
розсадник вихідного матеріалу з різною площею живлення 
рослин. Відбір кращих біотипів та їх оцінку проводять 
окремо. Відібрані рослини розподіляють за групами. В 
кожній групі вибирають рослини, подібні за тими чи 
іншими ознаками. Насіння з усіх кращих родин, клонів 
збирають разом.

Господарськс-цінний вихідний селекційний матеріал 
використовується для створення штучних складногібридних 
популяцій, при: селекції багаторічних трав у нашій країні, а 
також у СІЛА, Канаді та інших країнах. В ін полягає в тому, 
що в ізольованому розсаднику висівають 2-6 та більше 
селекційних сортів і місцевих форм, відібраних за рядом 
ознак. Посів проводять широкорядно, чергуючи сорти 
рядами один за одним. Між сортами відбувається вільне 
перезапилення. Зріле насіння кожного сорту збирають 
окремо і в наступному році висівають у розсаднику відбору. 
Після оцінки господарських і біологічних ознак відбирають 
високопродуктивні рослини, які розмножують та передають 
на конкурсне сортовипробування. Так створюються 
синтетичні сорти, що мають найбільшу урожайність у даній 
місцевості, характеризуються стійкістю до несприятливих 
умов і хвороб.

У нашій роботі для поліпшення продуктивності 
перспективних для Закарпаття сортозразків лядвенця 
рогатого використовувався полі крос. Вивчалась 
ефективність цього методу при відборі рослин з певними 
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ознаками. На попередньо підготовленій ділянці висівали 
насіння місцевої форми - 1. Проводили ошнкл біологічних 
та господарських ознак у висіяних рослин. Усі вони бс.ти 
розділені на дві групи: з високими та низькими показниками 
гроангілізаваних ознак. Відібрані рослини кожної групи 
вирощували окремо у двох розсадниках перезапилення 
Зібране насіння висівали на ділянках для вивчення впливу 
напрямку відбору на величину певних ознак. Результати 
досліджень наведені в таблиці 1

Таблиця 1
Величина урожаю насіння та інших ознак у високо- та низьковрожайних 
______________________ потомсів полікросу___________________
№ Ознаки Високоврожайні 

погом ства
Низь козрожейні 

П'Зтсмсгва
1 Урожай насіння ,г 39,5 24,8
2 Кількість пагонів, шт 31,4 22,6
3 Кількість суцвіть з (Зобами на 

пагоні, от
19,1 15,0

4 Кількість насіння на біб, шт 12,5 9.1
5 Мас а насіння, г 0,12 0,09
6 Довжина боба, см 3,2 2,5
7 Довжина найдовшого пагона,см 57,5 31,7
8 Якість кормів 3,3 4,5
9 Висота рослини, см 29,5 33,6
10 Кількість днів до початку 

цвітіння
81,0 75,0

11 Кількість квіток на суцвітті, шт 5,3 5.1
12 Кількість бобів на суцвітті, шт 3,4 3,3 .

Вивчали 12 біологічних і господарських ознак, що 
пов’язані з формуванням насіння та зеленої маси рослин 
лядвенця рогатого. Відбір виявився ефективним за 
більшістю ознак. Серед них урожай насіння з однієї рослини 
, кількість пагонів досліджуваними ознаками достовірно 
пере вити,ували низьковрожайні. ..Але нащадки низько
врожайних рослин були більшими по довжині рослин та 
мали кращу якість зеленої маси, ніж високоврожайні. За 
двома ознаками : кількістю квіток і бобів на суцвіття
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напрямок відбору рослин не мав значення. Кількісні 
показники в,их ознак були однаковими в обох групах 
відбору. Використання рекурентної селекції для підвищення 
продуктивності лядвенця рогатого.

Використання реку рентної селекції для підвищення 
продуктивності лядвенця рогатого

Багатообіцяючим: для перехреснозапильних культур є 
метод рекурентної селекції. Він полягає у проведенні циклів 
відбору рослин, що повторюються. В результаті 
підвищується концентрація корисних генів у популяції. Цей 
метод вперше був розроблений і одержав розповсюдження в 
селекції кукурудзи [6; 7]. Про великі успіхи у використанні 
рекурентної селекції для поліпшення сортів кукурудзи 
доповідали Sprague, Brimhall [13] та інші. Широке 
розповсюдження одержав цей метод і в селекції кормових 
трав, конюшини. Зокрема Johnson, Banna [9] вдалось за 
чотири цикли фенотипового рекурентного відбору 
підвищити урожай зеленої маси і стійкість рослин. Два 
цикли відбору дозволили підвищити врожай зеленої маси у 
конюшини червоної сорту Мадрид відповідно на 121 та 
152% [8]. Ефективність підвищення розміру селекції 
спостерігати Trupp,Carlson [15] Draper, Wilsie [4] провели 
три цикли рекурентної селекції на збільшення розміру 
насіння у сортів лядвенця рогатого Вікінг та Емпайр. 
Збільшення розміру насіння за один цикл становило 20% у 
сорту Вікінг та 6% у сорту Емпайр. Ці та інші дослідження 
вказують на можливість використання рекурентної селекції 
у лядвенця рогатого.

Рекурентний відбір проводиться у декілька циклів, 
кожний із яких включає оцінку відібраних рослин із 
популяції, схрещування: кращих рослин у всіх можливих 
комбінаціях, змішування насіння від кожного схрещування 
для створення нових популяцій, відбір кращих рослин із 
нової популяції.



Розроблено чотири варіанти методу рекурентного відборе 
за фенотипом, на загальну комбінаційну здатність, на 
специфічну комбінаційну здатність, на специфічну 
комбінаційну здатність, реципрокний рекурентний відбір

У рекурентній селекції відбір р>слин для першого 
циклу проводиться за фенотиповим, генотиловим або ено- 
фенотиповим методом. При фенотиповому методі рослини 
відбирають на основі показників їх потомства. У гено- 
фенотитювому методі фенотиповий відбір рослин проводять 
від найкращих нащадків. Lemer [10] постулював, що 
комбінований метод відбору (гено-фенотиповий) може 
надати кращий результат, ніж масовий (фенотиповий) або 
роданний (генотгаювий). Порівняльна ефективність ціх 
методів у лядвенця рогатого поводилась Stewart [14] у 
зв’язку з селекцією на підвищення сили проростав у сорту 
Вікінг. Незважаючи на те, що досліди не дозволили прийти 
до певного висновку, гено-фенотиповий метод мав певні 
переваги перед двома, іншими. :Ді дослідження були 
продовжен і Twamley [16] із рослинами сорту Leo та Hamad 
[5] з сортом Майтленд. Вони встановили, шо гено- 
фенотиповий метод досить ефективний длит підвищення 
сили проростків. У подальшому іде було підтверджено 
Sandha, Twamley [12] в роботі з сортом Leo.

У 1992 р. нами були розпочаті дослідження 
ефективності різних методів відбору при рекурентній 
селекції. Використовували місцеву форму -  1 та
дикоростучу популяцію лядвенця рогатого К-441961. В 
кінці вегетаційного періоду за фенотиповими оцінками із 
кожної популяції було виділено по 50 кращих рослин, які 
розділили на декілька, груп, враховуючи синхронність 
строків цвітіння. Рослини Б кожній групі вільно 
перезапилювались за допомогою бджіл, тому інбридинг був 
мінімальним. Полікросне насіння було використане для 
одержання нового покоління і проведення наступного циклу 
секреції. Відбір був проведений у двох напрямках. У 
першому випадку нащадки оцінювались генотиловим
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методом, а у другому -  гено-фенотиповим. Використо
вувались рослини, батьківські форми яких мали найбільший 
урожай насіння. Посів зразків проводили рендомізованими 
блоками у трикратній повторності.

Одержані результати досліджень свідчили про 
суттєве підвищення врожаю насіння у рослин при обох 
методах рекурентної селекції у кожному циклі відбору 
(табл.2). Використання генотипового методу відбору 
дозволило збільшити масу насіння після 1-го та 2-го циклів 
відбору у сортозразка МФ-1 відповідно на 16 та 28 %. У 
дікоростучої популяції ці показники були 21 та 32 %. Тобто 
з кожним циклом відбору урожай насіння з кожної рослини 
в середньому підвищувався на 3 г. Ще кращі результати 
спостерігались при гено-фенотиповому методі відбору. 
Поліпшення врожайності насіння у обох сортозразків за 
перший цикл відбору становило відповідно 25 та ЗО %, а за 
другий -  36 та 41 %. Маса насіння за перший цикл відбору 
збільшилась на 5 г, а в наступний цикл -  на 7-8 г у 
порівнянні з вихідний цикл -  на 7-8 г у порівнянні з 
вихідними формами.

Результати досліджень засвідчують, що рослини із 
розсадників другого циклу гено-фенотипового відбору 
можуть бути кращими вихідними формами для подальшої 
селекції і створення нової продуктивної гібридної популяції. 
Але такий складногібридний синтетик потребує попередньої 
оцінки в польових умовах за урожаєм зеленої маси. На 
думку Тшатіеу [17] підвищення врожаю насіння нащадків 
полікросу насамперед зумовлено адитивною або домінант- 
но-епістатичною дією генів. Якщо це так, то високий 
урожай насіння нового синтетика може зберегтись протягом 
двох або трьох поколінь розмноження.

Одночасно з селекційними роботами, спрямованими 
на підвищення врожаю насіння, проводили відбори серед 
рослин місцевої форми -  3 за ознаками сили проростків. Із 
популяції рослин були відібрані зразки з найбільшою масою
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насіння, які й використовувались в подальшому для декіль
кох циклів рекурентної селекції.

Т аблиця 2
Результати рекурентного відбору на підвищення врожаю насіння 
_______  у двох сортозразків лядвенця рогатого

Сорто-
зразок

Метод
рекурент

ного
відбору

Цикл
відбо

ру

К-сть
рослин,

ПГГ

Маса насіння 1 
з 1 рослини, і 

г
------------------—______ і

Відхилен- І Коеф. 
н я  В І Д  і мінли- 
зразка вості, і

% с,%

М
іс

це
ва

 
фо

рм
а 

1 Г еноти-
1І О В И Й

0 26 22,3±0,5 і -- і 21,7
1 32 25,8±0,4 16 14,2
2 35 28,5±0,5 28 9,6

Гено-
феноти-
повий

1 33 27,8±0,6 25 12,4
2 29 30,5±0,4 36 8,9

Ди
ко

ро
ст

уч
а 

по
пу

ля
ці

я 
К-

 
44

19
61

І еноти- 
повий

0 зо 17,5±0,2 — 23,4
1 32 21,1±0,4 21 15,9
2 35 23,2±0,3 32 10,6

Гено-
феноти-
повий

1 33 22,8±0,5 30 14,8
2 39 24,7±0,4 41 9,4

Серед рослин, що аналізувались по вазі проростків, 
відібрали 50 рослин, потомство яких було висіяне в 
наступному році. В кожному циклі відбирали рослини з 
найбільшою масою проростків і використовували їх як 
батьківські для наступних циклів. Результати 3-х циклів 
відбору підсумовані в таблиці 3. Оцінку рослин проводили 
за методикою Тлуатіеу [18].

Одержані дані свідчать про певну результативність 
проведених відборів. У використаних зразків збільшувалась 
як середня маса насіння, так і вага проростків. У порівнянні 
з циклом 0 середня маса проростка збільшилась на 32 %. 
Але якщо в результаті 1-го циклу відборів маса проростків 
збільшилась на 16 %, то наступні відбори були менш 
ефективними. В циклі 2 збільшення маси проростків 
становило 9 % від циклу 1. Відповідно і в циклі 3 - 7 % від 
циклу 2. Отже, нами одержані позитивні результати 
рекурентних відборів, які, також мають певні обмеження,
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Таблиця З
Вага насіння та проростків в різних циклах відбору у місцевої 

________ форми -3  ________ _______
Г"

Цикл
відбору

К-сть
рослин,

шт

Середня 
маса 100 

шт. 
насіння, 

мг

% від 
циклу 0

Середня 
маса 

пророст
ків, мг

% від 
циклу 0

0 50 142 100 0,955 100
1 67 169 119 1,108 116
2 54 182 128 1,194 125
3 52 195 137 1,313 132

зумовлені як особливостями спадковості використаних 
рослинних форм лядвенця рогатого, так і генетичною 
природою культури в цілому.

Оцінюючи досягнення і перспективи селекційної 
роботи з лядвенцем рогатим, проведеної вченими різних 
країн, варто зазначити, що майже всі методи відбору, 
використані для поліпшення вже інсуючих сортів та 
створення нових вихідних матеріалів, виявились достатньо 
ефективними. Особлива увага приділялась створенню 
синтетичних сортів [17]. Адже більшість перехресно
запильних кормових культур, що використовуються на сіно 
або на випас і належать до родини бобових чи злакових, 
являють собою синтетичні сорти, створені за допомогою 
методів відбору.

Водночас використання різних методів селекції і, 
зокрема, синтетичного, потребує постійного удосконалення. 
Для пояснення результатів селекційних доборів за 
комбінаційною здатністю, яка є основою відбору ростин у 
поколіннях гібридів при формуванні синтетиків, 
постулюється існування двох головних типів генів, 
асоційованих з комбінаційною здатністю. Перший 
адитивний. Такі гени діють незалежно, а їх ефекти 
кумулюються. При схрещуванні рослин з адитивними
і єнами у нащадків сформуються генні комплекси, які
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будуть зумовлювати високу спадковість комбінаційної 
здатності у гібридів.

Інша група — домінантні гени комплементарної або 
епістатичної дії. Такі гени взаємодіють шляхом комбіну
вання. Але комбінації порушуються в мейозі. У гібридів 
утворюються нові генні комплекси, які можуть зумовлювати 
гіршу комбінаційну здатність, ніж була в їх батьків. Тобто 
нащадки “гарних” батьків будуть посередніми у відношенні 
комбінаційної здатності. Як правило, комбінаційна здатність 
рослин зумовлюється різними типами генів, і відсоток 
адитивних або інших типів генів відрізняється у різних 
особин.

У синтетичному підході до селекції кормових трав, 
зокрема лядвенця рогатого, дуже мало спроб відокремити 
обидва типи генів. Рослини, що добираються для утворення 
популяцій батьківських форм, проходять тестування на 
загальну комбінаційну здатність. Висока загальна 
комбінаційна здатність батьків може бути результатом 
випадкового сполучення генів епістатичної дії з низькою 
спадковістю. Тож і в наступних поколіннях синтетиків 
спостерігається зменшення продуктивності гібридів.

Зробити синтетичний метод селекції лядвенця більш 
ефективним можлина в тому випадку, якщо проводити добір 
матеріалу не лише за загальною комбінаційною здатністю 
батьківських форм, але й за комбінаційною здатністю їх 
нащадків [17]. У цьому випадку більша увага буде при
ділятись концентрації в популяції генів адитивного типу. 
Незважаючи на певні відхилення від існуючої селекційної 
практики і на збільшення часу для остаточного формування 
продуктивної синтетичної популяції, таку роботу можна 
вважати цілком виправданою. Адже вона забезпечує точний 
генетичний контроль створюваної популяції і можливість 
прогнозування результатів селекційного добору.
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Summary 

Nikolaychuk V.L 

SELECTION OF LOTUS CORNICULATUS L.

It has been found that poly-cross methodies is useful for increasing 
of species of Lotus comiculatus prodactivity, which are perspective for 
Zakarpattya region Effectiveness of this metodies has been proved at the 
selection of plants with some features.Using of very perspective method of 
recurrent selection of cross-pollynate species, showed its nigh output.
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УДК 581.522.4 (477.85)

Термена Б.К., Бацура Г.В., 
БляхарськаЛ.О., Ванзар В.В., 
Виклюк М.І., Гаврилюк В.О., 
Галицька Л.Г.

ШТРОДУКЦІЙШІЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЕВНИХ 
РОСЛИН ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ

Висвітлено дані інтродукційної інвентаризації старих 
парків, скверів, зелених насаджень, лісових культур Північної 
Буковини. Всього виявлено 214 видів та форм деревних екзотів 
Переважна більшість інтродукованих видів успішно 
адаптувались до місцевих умов і можуть бути використані як 
маточники для масового розмноження.

Природно-історичні умови та клімат Північної 
Буковини, зумовлений її розташуванням в помірних 
широтах і впливом гірської системи Карпат [1] сприяють 
інтродукції деревних рослин різних географічних широт. У 
старих парках, скверах, зелених насадженнях, лісових 
культурах та на приватних садибах виявлено 214 видів та 
форм інтродукованих деревних рослин [2], інтродукованих з 
Північної Америки (30,8%), Південно-Східної Азії (26,6%), 
Південної Європи, Середземномор’я, Кавказу (8,4%), 
Центральної та Південної Азії (5,2%), Далекого Сходу 
(4,7%), Західної Європи (3,7%), а також декоративних форм 
та гібридів (20,6%). Але найрозповсюдженішими в культурі 
(зустрічаються у 5 і більше пунктах) 59 видів та форм, які 
належать - до 42 родів (див. таблицю).

Переважна більшість інтродукованих видів успішно 
адаптувалися до місцевих умов, зимостійкі, регулярно 
цвітуть, плодоносять, утворюють доброякісне насіння. 
Маточники господарсько-цінних інтродуцентів можуть бути 
використані для збору насіння з метою їх масового 
розмноження та розширення інтродукційного досвіду.
100



Найпоширеніші деревні екзоти зелених насаджень
Північної Буковини

в и д Вік
(роки)

Г

С І 
т 
а 
н

Місце зростання

1 2 3 4 і
Г о л о н а с і н н і

Chamaecyparis pisifera Endl. 40 пл 21; 40; 43; 52; 56; | 
74

Gingo biloba L. 120 пл 1; 14; 25; 27; 37; 
40; 48; 49; 80

Picea pungens Engelm. 80 пл 4; 12; 13; 27; 31; 
40; 48-50; 52; 58- 
60; 63; 76; 80: 82

P.p. ’Glauca' 120 пл 3; 9; 11; 18; 29; 
31; 32; 39; 40; 43; 
44; 47; 50; 56; 64; 
72; 74; 75; 80

Pinus nigra Am. 140 пл 1; 2; 7; 18; 19; 
23; 25; 26; 28; 
30; 31; 39; 40; 
78; 82; 85

P. strobus L. 140 пл 1; 7; 11; 12; 19; 
23; 25; 27-29; 31; 
38-40; 76-78

Platycladus orientalis Franco 50 пл 2; 6; 7; 9; 15; 16; 
19; 35; 43; 47; 49; 
52; 55; 58; 61; 63; 
67; 68; 75; 79

P.O. 'Pyramidalis ЗО пл 20; 21; 36; 37; 44; 
73; 74

Thuja occidentalis L. 140 пл 1; 3; 4; 11-13; 17; 
18; 23; 27; 34; 37;
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I 1 2 3 4

Pf

38; 40; 43; 44; 47- 
50; 52; 54; 56; 58; 
65; 69; 72; 76-79

Th.o. 'Fastigiata' 100 ГІЛ 9; 38; 40; 48; 74
Tsuga canadensis Carr. 100 ПЛ 11; 19; 32; 40; 48; 

49; 77
П о к р и т о н а с і н н і

Acer negundo L. 110 ПЛ 3; 8; 10-18; 20;
28; 31; 33-38; 40; 
43; 48; 49; 55; 56; 
62; 64; 65; 67; 69; 
71; 75; 85

A. saccharinum L. 110 ПЛ 2; 3; 10; 12; 40; 
59; 65; 86

Aesculus hippocastanum L. 120 ПЛ 1-6; 8-15; 17-26; 
30; 31; 34-43; 45- 
51; 53-56; 58-65; 
67-69; 71; 73; 74; 
78; 79; 85

Ailathus altissima Swinle 80 ПЛ 13; 20; 23; 30; 36; 
37; 40; 43; 48; 52; 
58; 59; 62; 69; 70; 
80

Armeniaca vulgaris Lam. 30 ПЛ 3; 38-40; 58; 67; 
69; 72-74

Buxus sempervirens L. 45 ПЛ 19; 30; 37; 39-41; 
43; 44; 47; 48; 50; 
52; 55; 56; 60; 67; 
70; 72; 74; 79; 80

Caragana arborescens Lam. 50 ПЛ 10; 11; 13; 18-21; 
24; 26; 29; 30; 34; 
36-39; 49; 52; 57; 
58; 61; 66; 67; 69; 
73; 74; 82; 85
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1 2 i 3J 4
Catalpa bignonioides Walt. 60 nn 18; 22; 26; 35; 43; ! 

47; 72; 80, 85
C. x erubescens Carr. 25 nu 16; 18; 22; 40; 42; | 

72; 80
C. ovata D.Don. fil. 70 nn 7; 17; 18; 40; 43;

53; 54
C. speciosa Ward. ex Engl. 60 nn 10; 16; 18; 40; 43; 

66
Chaenomeles japonica Lindl. 50 nn 12; 13; 17; 30; 40; , 

45; 46; 53; 55; 58; 
74; 78; 79

Cydonia oblonga Mill. 60 nn 15; 29; 38: 43; 44; 
55; 58; 67

Deutzia scabra Thunb. 20 nn 26; 43; 46; 48; 50; 
72; 80

Forsythia enropaea Deg. 30 nn 38; 40; 43; 44; 66; 
72

F. suspensa Vahl . 30 nn 7; 34; 36; 37; 39; 
48 ;55 ;59 ;79

Fraxinus pensylvanica Marsh. 140 nn 10;18;23;36;40;50
Gleditsia triacanthos L. 100 nn 6; 8; 12; 15; 19; 

34; 36; 38; 39; 49; 
55; 62; 63; 74; 80; 
82

G. t. 'Inermis' 
Gymnocladus dioicus

150 UB 11; 23; 24; 24; 78

C. Koch. 140 PB 1; 15; 21; 23; 40; 
49; 78

Juglans cinerea L. 80 nn 2; 3; 15; 16; 34; 42; 
63

J. nigra L. 100 nn 1; 15; 24; 31; 34; 
57; 84

J. regia L. 80 nn 6; 7; 9; 13-15; 16;
18; 19; 22; 24; 30;
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-  1 2 3 4
36-40; 2; 43; 49; 
51; 53; 55-58; 60; 
62; 63; 65; 67; 69; 
71; 73

Laburnum anagyroides Medik. 60 nn 30; 36; 40; 49; 80; 
85

Liriodendron tulipifera L. 110 mi 1; 3; 40; 72; 79
Mahonia aquifolium Nutt. 40 nn 29; 30; 38; 40; 45; 

47; 50; 54;72;79;
Morus alba L. 100 nn 7; 10; 13; 14; 16; 

19; 20; 33; 38; 40; 
53; 56; 58; 62; 66; 
67; 69; 73; 82

Padus serotina Agardh. 40 nJI 10; 13; 16; 26; 36; 
44; 45; 56; 58

Parthenocissus quinquefolia
Planch. 75 nn 2; 3; 15; 19; 24;

36- 40; 49; 50; 53- 
56; 63; 67 72; 78; 
80

Phellodendron amurense Rupr. 90 nn 1; 3; 20; 22; 26; 36; 
40; 46; 50; 56; 59; 
62; 66; 69; 74; 80; 
85; 86

Philadelphus inodorus L. 60 njl 3; 6; 8; 17; 21; 22; 
36; 37; 39; 40; 46; 
48-50; 53; 59; 66; 
72; 73; 76

Physocarpus opulifolius
Maxim. 20 nn 6; 9; 13; 18; 19; 

26; 36-38; 40; 42; 
43; 57; 72; 86

Platanus acerifolia Willd. 130 nn 3; 11; 14; 24; 28; 
31; 37; 40; 72; 74;
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Populus deltoïdes Marsh.

P. italica Moench.

P. simonii Carr.

Quercus borealis Michx.

Rhus typhina L.

Robinia pseudoacacia L.

Salix alba 'Vitellina
Pendula'

 1________________

Spiraea salicifolia L. 
S. x vanhouttei Zbl.

Styphnolobium japonicum
Schott.

Swida alba Opiz. 
Symphoricarpos albus Blake

60 nn 19; 21; 26; 40. 58,
62; 77

150 mi 6; 14; 19-2, 23; 24;
30; 35-37; 46; 49;
56; 66; 67; 72; 74 

100 Ber 13; 19; 23; 36; 37;
39; 40; 43; 50; 58; i 
62

100 nn 1; 12; 16; 27; 28;
29; 36; 40; 49; 53;
56; 58; 84 

40 rui 9; 21; 40; 53; 56;
63

140 nn 3-6; 8-15; 17-21;
23; 34-40; 43; 46; 
48-5; 69; 71; 73;
75; 85

50 nn 1; 2; 5-11; 16-18;
20-22; 26; 27; 30; 
37; 38; 40; 41; 43; 
45; 47;54-56; 58; 
60; 61; 64; 66; 67 

50 nn 26 ;27 ;29 ;30 ; 37
40 nn 2; 7; 29; 30; 36-40;

46; 48; 50; 52; 55; 
67; 72

150 ub  21; 22; 36; 64; 79
8 rut 13; 30; 36; 66; 78

40 nn 1; 9; 10; 12; 13; 17;
21; 23-25; 27; 29- 
31; 37-40; 43; 50;

81
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г  І 2 3 4

”! Бутіг^а регБІса Ь. 40 пл
58; 63; 66, 74; 76 
2; 7; 15; 24; 29; 30;

Тіїіа ЬеІегорЬуІІа УепГ 110 пл
34
1; 11; 16; 39; 49;

\VeigeIa іюПсщіб С. Косії. 40 пл
57; 63
43; 50; 59; 66; 72

вег - вегетує; ив - цвіте; пл -  плодоносить

Місця зростання інтродуцентів подані під умовними номерами:
Парки: 1 - лікарні с.м.т. Берегомет; 2 -  Вашківецького 

відділення Чернівецької с/г дослідної станції; 3 - лікарні м. 
Вижниця; 4 - е .  Карапчів (Вижницький); 5 -е .  Байраки; 6 - лікарні 
с.м.т. Герца; 7 - дитсадка с.м.т. Герца; 8 - с.м.т. Герца; 9 - лікарні 
с.м.т. Глибока; 10 - с.м.т. Глибока; 11 -школи-інтернату с. 
Карапчів; 12 - училища механізації с. Просіка (Глибоцький); 13 - 
м. Заставна; 14 - с. Вікно (Заставнівський); 1 5 -е . Грушівці; 16 - 
с.м.т. Кельменці; 17 - водолікарні с. Брусниця; 18 - с.м.т. Лужани; 
1 9 -е . Ориіівц! (Кіцмакський); 20 - м. Новоселиця; 21 - школи с 
Рідківці; 22 - с. Топорівці; 23 - с. Чорнівка (Новоселицького); 24 - 
с. Романківці (Сокирянський); 2 5 -е .  Клинівка; 26 - піонертабору 
с. Клинівка; 27 -  тубсанаторію с. Красноїльськ; 28 - школи с. 
Михальча; 29 - школи с. Слобода-Комарівці; 30 - с. Стара Жадова; 
31 - школи-інтернату м. Сторожинець; 32 - с. Череш
(Сторожинецький); 33 - с. Зарожани; 34 - училища механізації с. 
Ставчани; 35 - м. Хотин; 36 - "Жовтневий"(м. Чернівці) ; 37 - 
дитячого тубсанаторію (Садгора); 38 -  обласної клінічної лікарні; 
39 - ім. Ю.Федьковича; 40 - ім. Т.Шевченка (м. Чернівці);

Сквери: 4 1 - е .  Р ж а в и н ц і  ( З а с т а в н і в с ь к и й ) ;  4 2  -  с . м . т .  

К е л ь м е н ц і ;  4 3  -  м .  К і ц м а н ь ;  4 4  -  м .  Н о в о с е л и ц я ;  4 5  -  с. С л о б о д а -  

К о м а р і в ц і  ( С т о р о ж и н е ц ь к и й ) ;  4 6  -  п о  в у л .  М . К о р д у б и ;  4 7  -  

С а д г і р с ь к і й ;  4 8  -  н а  С о б о р н і й  п л о щ і ;  4 9  -  п о  в у л .  С т е ц е н к о ;  5 0  -  

п о  в у л .  У н і в е р с и т е т с ь к і й  ( м .  Ч е р н і в ц і ) ;

Зелені насадження: 5 1 - е .  Б а н и л і в ;  5 2  -  с . м . т .  В а ш к і в ц і ;  5 3  

- с. І с п а с ;  5 4  -  с .  М і л і є в о  ( В и ж н и ц ь к и й ) ;  5 5  -  с . м . т .  Г е р ц а ;  5 6  -  

с . м . т .  Г л и б о к а ;  5 7 - е .  П е т р и ч а н к а  ( Г л и б о ц ь к и й ) ;  5 8 - м .  З а с т а в н а ;  

59 -  с. К о с т р и ж і в к а ;  6 0  -  с .  Р ж а в и н ц і ;  6 1  -  с. Ю р к і в ц і ;  6 2  -  с .  

Я б л у н і в к а  ( З а с т а в н і в с ь к и й ) ;  6 3  -  с . м . т .  К е л ь м е н ц і ;  6 4  -  м .  К і ц м а н ь ;  
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65 - с. Оршівці (Кіцманського); 66 - с. Драниця; 67 - с. Костичани. 
68 - с. Подвірне; 69 - с. Слобода; 70 - с. Форосна;71 - с. Черлена 
72 - с. Чорнівка; 73 - санаторію с. Щербенщ (Новоселицький* 74 - 
с. Ломачинці; 75 - м. Сокиряни; 76 - с. Банилів-Підгірний; 77 - с. 
Буденець; 78 - с. Слобода-Комарівці; 79 - Кліішавського 
лісництва Хотинського району; 80 - м. Чернівці;

Лісокультури: 81 - Буденецького; 82 -  Ломачи- нецького; 
83 - Новоселицького; 84 - Романківецького; 85 -  Сокирянського 
лісництв.

Список літератури

1. Природа Чернівецької області / Під ред. К.І. Геренчука . -  Львів, 
Вища школа, 1978. -  160с.

2. Термена Б.К., Бацура Г.В., Виклюк МІ., Гавилюк В.О., Євтіхова 
Л.О., Кібич IB , Мецак В.В., Сокол Г.А., Станкевич Л.Г., Турлай
0.1. Інтродукована дендрофлора Північної Буковини // Укр. Ботан. 
Журн. -  1992. -  Т. 49,- № 2.- С. 42-44.

Summary

Termena В.К., Bachura G.V., Blacharska L.O., 
VanzarV.V., ViklyukM .I., Gavrilyuk V.O., GalitskaL.G.

INTRODUCTION POTENTIAL OF ARBORESCENS 
PLANTS OF NOTHERN BUKOVINA

The facts about the introduction inventory making of the old parks, 
public gardens and green plantations of Nothem Bucovina are given in this 
article. Totally 214 species and forms of arboreous plants were found.

The majority of introduction species adapted succesfiilly to the local 
conditions and they can used as the basis of their mass reproduction.

Одержано редколегією 31.10.96 p.
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УДК 5 8 1.522.4.582.677.1(с 287)

Турлай О .І.,Горб Л .К .,Ф едоровська Я .А .

АН О М А Л ІЇ В Г Е Н Е Р А Т И В Н О М У  Р О ЗВ И Т К У  
М А ГН О Л ІЙ  В У М О ВА Х  П ІВ Н ІЧ Н О Ї Б У К О В И Н И .

Дослідженням генеративного розвитку Magnolia kobus 
DC. і М.х soulangiana Soul.-Bod."Lennei А1Ьа"встановлено, що 
несприятливі кліматичні умови осінньо-весняного періоду 
порушують нормальне протікання мікро-мегаспорогенезу, 
внаслідок чого виникають аномалії у розвитку чоловічого та 
жіночого гаметофітів.

У розвитку деревних рослин виділяються періоди зі 
значними фізіолого-біохі мінними та анатомо-морфоло- 
гічними змінами, коли рослини стають особливо чутливими 
до зовнішніх впливів [2]. Це періоди закладання 
генеративних органів у бруньках відновлення, мікро- 
мегаспорогенезу, весняний та осінній періоди вегетації, 
вимушений спокій [5]. Перехід апікальної меристеми конуса 
наростання до генеративного розвитку супроводжується 
зміною чутливості рослини до впливу зовнішніх факторів, 
критична амплітуда яких може призвести до зменшення 
кількості генеративних зачатків або навіть їх відсутності. 
Приуроченість процесів мікро-мегаспорогенезу до осінньо- 
весняного періоду з різкими перепадами температури і 
вологості повітря, сонячної радіації, що спостерігаються в 
даний час, зумовлює аномалії в розвитку чоловічого і 
жіночого гаметофітів.

Листопадні магнолії в умовах Північної Буковини 
цвітуть і плодоносять спорадично, життєздатність пилку та 
схожість насіння у багатьох видів невисока, що і зумовило 
нашу зацікавленість до вивчення їх генеративного розвитку.

Об’єктами досліджень стали Magnolia kobus DC. і 
М.х soulangiana Soul.- Bod. "Lennei Alba”. Постійні
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препарати виготовляли за загальноприйнятою методикою 
[3]. Матеріал фіксували за Карнуа (6:3:1).

Закладка та диференціація генеративних бруньок у  
досліджуваних видів магнолій починається у попередній до 
цвітіння рік, триває протягом 5-8 тижнів і завершується в 
кінці липня -серпні. У вересні диференціація квітки 
припиняється на стадії формування археспоріальної 
тканини, материнських клітин мікро- та мегаспор У зиму 
магнолії входять на YI етапі органогенезу (за Ф.М.Куперман 
[1]), який завершується весною наступного року.

Нами виявлено порушення у редукційному поділі 
мікроспороцитів, що, очевидно, впливає на якість пилку. 
Утворення пилку відбувається асинхронно, поряд із 
повністю сформованими пилковими зернами трапляються 
мікроспороцити на різних фазах мейозу. На стадії 
формування двоклітинного пилку виявлені аномальні 
пилкові зерна, в яких, крім вегетативного та генеративного 
ядер, наявні додаткові ядерця різних розмірів.Відомо, що 
додаткові ядра утворюються при порушенні процесів поділу 
хромосом. Асинхронний поділ та нерівномірне розходження 
хромосом до полюсів у анафазі мейозу зумовлює випадання 
окремих хромосом за межі ахроматинового веретена, з яких 
пізніше формуються мікроядра. У видів роду Magnolia L. їх 
число може варіювати від 4 до 8 [7]. Крім цього, в гніздах 
пиляків поряд з фертильними трапляються стерильні 
пилкові зерна з цілком дегенерованими ядрами (фото. 1).

За даними В.А.Піддубної-Арнольді (4), аномалії в 
розвитку пилку виникають у результаті невідповідності 
температурних умов та режиму вологості в період 
формування мікроспор. В умовах Північної Буковини 
основні етапи мікроспорогенезу проходять ранньою весною, 
коли спостерігаються значні коливання температури та 
вологості повітря, часті пониження температури за О С 
(табл.), що і призводить до порушень процесів формування 
мікроспор.
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Фото 1. Стерильні пилкові зерна у пиляках Magnolia cobus
(Збільшення x 180)
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в
Фото 2. Материнська клітина мегаспор: 

A- Magnolia cobus;
В -  Magnolia х soulangiana ‘Lennei Alba’ 

(поперечний зріз, збільшення х 180)
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Фото 3. Одноядерний зародковий мішок у насінному 
зачатку Magnolia х sonlangiana ‘Lennei Alba’ 

(Збільшення х 180)

Основні етапи мегаспорогенезу проходять теж 
ранньою весною, що впливає на хід процесів формування 
жіночого гаметофіту. Так, у зав"язях магнолій кобус і 
Суланжа в період цвітіння виявлено насінні зачатки лише на 
стадії формування материнської клітини мегаспор (фото.2), 
тетради, одноядерних (фото.З) та двоядерних зародкових 
мішків. Поряд з недорозвинутими наявні цілком сформовані 
8-ядерні зародкові) мішки, однак, більша їх частина після 
цвітіння дегенерує через відсутність запилення та 
запліднення. Виявлені нами факти підтверджують описані у 
роботах М.С.Яковлєва [7] явища стерилізації насінних 
зачатків у магнолієвих.

Безсумнівно, характер генеративного розвитку 
залежить від генотипу рослини, про що свідчить неоди- 
накова інтенсивність цвітіння та плодоношення різних 
екземплярів досліджуваних видів і форм магнолій [6]. Однак 
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домінуючими факторами, що впливають на потенційну ре
продуктивну здатність магнолій, е кліматичні умови в пе
ріод формування генеративних органів, цвітіння, зав’я- 
зування та визрівання плодів.

Список літератури
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прогнозирование в ботанике)* 1971. - т. 153. - С.52-57.
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Северной Буковине // Матеріали відкритої конференції молодих 
ботаніків м. Львова. - Львів, 1991. - С. 119 -120.
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Summary

Turlaj O.L , Gorb L.K., Fedorovska J.N.

The anomalities in generative development of Magnolia 
under the conditions of Nothern Bukovina

By the research of generative evolution Magnolia kobus DC and 
M.x soulangiana Soul.-Bod."Lennei Alba" found out,that unfavorable clima- 
c ticconditions of the autumnal-spring period break normal process of micro- 
megasporogenesis, sporogenesis, consequently arise anomalies in evolution 
of male and female gametophytes.

Одержано редколегією 8.04.97 p
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УДК 6 І5.3
Кишко K.M.

ОСОБЛИВОСТІ БЮМОРФОЛОГІІ, 
РЕПРОДУКТИВНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОГО

СКЛАДУ GENTIANA ASCLEPIADEA L  В ЗАКАРПАТТІ

Стаття присвячена вивченню деяких аспектів 
біоморфології та репродуктивної біології, особливостей 
хімічного складу G asclepiadea L. Результати вивчення 
репродуктивної біології свідчать, що цей вид в природних 
умовах відновлюється насінням краще, ніж вегетативно.

G.asclepiadea має значну кількість насіння, що сприяє 
самовідновленню.

G.asclepiadea є неморальним елементом флори. Має 
широку екологічну амплітуду, оскільки досить широкий 
вертикальний діапазон поширення виду: від передгір’я до 
субальпійського поясу. В літературі зустрічаються порів
няно фрагментарні дані про морфологію даного виду [ 4 ].У 
цілому види цього роду в Закарпатті являють досить 
великий науковий інтерес, як декоративні і лікарські рос
лини. Серед них зустрічаються такі, що на грані повного 
зникнення [ 5 ].

Зважаючи на вищесказане ми і взяли за мету 
вивчення одного із видів роду Gentiana.

Упродовж 1994-1998 рр. проводилося вивчення 
ареалу, участь популяції виду в структурі угруповань, вплив 
різних екологічних факторів на морфобіологічні властивості 
та біологію розмноження виду. Зібрані певні фактичні дані, 
які вже частково опубліковані [1, 2, 3]. Ми взяли напрямок 
комплексного вивчення цього виду, як компонента 
екосистеми на популяційному рівні. Цей напрямок за 
останні роки розвивається в працях ботаніків УжДУ.

Для вивчення участі G.asclepiadea в структурі 
асоціації проведено геоботанічні описи, з яких наведено 
найбільш характерні.
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Асоціація бучина папоротева ( Ра^еШт шИ^пояит ) 
займає пологі, до 10 , слабо розчленовані затінені ділянки 
схилів, широкі з дуже пологими стінами улоговини, часто в 
долині гірських струмків.

Підстилка в цьому типі лісу нетовста (до 1см.), рихла, 
складається з напіврозкладених листків бука. Грунти 
потужні, вологі, буроземні важкі суглинки. У верхньому 
шарі грунту добре виявлений гумусовий горизонт. 
Характеристика деревостою подається в таблиці 1.

Таблиця 1
Деревостій букового лісу

№
п/п

Види Покриття в %

1. Athyrium filix femina Roth. 15
2. Dryopteris filix mass(L.)Schott 5
3. Polystichum lobatum Presl. 1
4. Geranium phaeum L. <1
5. Geranium Robertianum L. 1
6. Pulmonaria Filarszkyana Javorka <1
7. Salvia glutinosa L. 1
8. Symphytum cordatum W.K 1
9. Circaea lutetiana L. 1
10. Gentiana asclepiadea L. 2
11. Hieracium spec. <1
12. Helleboms purpurescens W.K. <1
13. Ranunculus polyanthemus L. О ............
14. Glechoma hederacea L. 2

Деревостан розміщений по площі дуже нерівномірно. 
Місцями, там де утворюються вікна в травостої, ростуть до
сить густі зарості папороті. Бук утворює чисті деревостани, 
з незначними включеннями явора або клена. Дерева бука 
досить високі, перестійні з прямими або трохи зігнутими
стовбурами.

В підліску одиночно росте вовче лико.
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Травостій досить буйний, розподілений 
нерівномірно. Папороть росте окремими плямами. 
Переважає папороть жіноча. Загальне вкриття до 40 %.

Для вивчення впливу екологічних факторів на біо- 
морфологічні особливості проведено біометричні дослід
ження, наслідки яких наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Популяція 1 с.Тур'я-Бистра ( 230м н.р.м.)

Ознака X ±Бх 5 Т СУ,% Р,%
Довж. стебла 48,38 1,42 7,77 34,11 16,06 2,93
Довж.листка 6,57 0,19 1,01 35,51 14,42 2,82
Шир. листка 4,35 0,13 0,74 32.24 16,09 3,10

Популяція 2 г.Маковиця ( 430м н.р.м.)
Ознака X ±Бх 6 X СУ,% Р,%

Довж. стебла 47,35 1,60 8,74 29,64 18,74 3,37
Довж.листка 6,46 0,20 1,12 31,66 17,30 3,16
Шир.листка 4,17 0,13 0,73 31,27 17,52 3,20

Популяція 3 с.Синевір ( 690м н.р.м.)
Ознака X ±Бх 5 1 СУ,% Р,%

Довж. стебла 45,81 1,38 7,60 26,58 16,97 2,89
Довж.листка 6,22 0,17 1,02 28,95 14,95 2,80
Шир. листка 4,09 0,10 0,68 30,07 15,89 3,07

Популяція 4 г.Дарвайка ( 1200м н.р.м.)
Ознака X ±Бх 5 X СУ,% Р,%

Довж. стебла 42,38 1,20 7,48 24,67 15,05 2,80
Довж.листка 6,12 0,15 0,89 26,87 13,93 2,75
Шир.листка 3,99 0,08 0,50 28,97 14,89 2,93

Аналіз внутрішньовидової мінливості ознак С. 
аясіеріасіеа показав, шо досліджувані популяції відзна
чаються середнім рівнем мінливості досліджуваних мор- 
фопараметрів. Вони варіюють у наступних діапазонах: 
популяція 1 -  14,42-16,09%; популяція 2 -  17,30-18,47%; 
популяція 3 -  14,35-16,97%; популяція 4 -  13,93-16,05%.

Як бачимо, в місцезростаннях, що знаходяться на 
нижній (популяція 1) і верхній (популяція 4) межах 
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поширення рівень мінливості ознак дещо менший, ніж у 
місцезростаннях, приурочених до центральної частини 
ареалу. .Якщо розглянути аналізовані морфопараметри. то 
видно, що трохи вищим рівнем мінливості посеред них 
виділяється довжина стебла -  16,05-18,07%.

Крім того, проводилося вивчення репродуктивної 
біології. Статистичні дані, що дають характеристику 
основних параметрів насінного розмноження наведено в 
таблиці 3.

Таблиця З
Насінна продуктивність С.азсіеріасіеа

Популяція, висота 
н.р.м.

Кількість насіннєвих зачатків (на плід), шт.

Метри X
р,%

±Бх 5 СУ,%

1 .Тур’я-Бистра(230м 
н.р.м.)

36,8 1,80 8,90 30,03 18,40 3,40

2.Маковиця(430м
н.р.м.)

36,3 1,69 7,89 28,74 17,97 3,08

З.Синевір(690м н.р.м.) 35,8 1,57 7,55 27,96 18,56 3,97
4. Дарвайка( 1200м 
н.р.м.)

35,1 1,44 6,93 26,78 19,28 4,72

Популяція, 
висота н.р.м.

Кількість насіння (на плід), шт. ВО Вр.нас.

Метри х ±Бх 6 і СУ,% Р,% % шт./м
І.Тур’я-
Бистра(230м
н.р.м.)

28,64 1,70 8,60 27,96 19,22 3,20 77,83 607,02

2.Маковиця( 
430м н.р.м.)

26,37 1,62 8,20 26,88 20,18 2,98 72,67 537,13

З.Синевір(69 
0м н.р.м.)

25,66 1,50 7,76 25,79 22,01 2,75 70,81 500,02

4.Дарвайка(1 
200м н.р.м.)

24,43 1,39 7,23 24,97 24,76 2,50 69,62 487,96

Аналіз елементів потенціальної та фактичної насінної 
продуктивності показав, що кількість насінних зачатків та
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насіння змінюється в залежності від умов місцезростання 
неоднаково. З таблиці 3 видно, що елементи потенціальної 
насіннєвої продуктивності менш мінливі, ніж фактичної: 
відповідно 17,97-19,28% та 19,22-24,76%. Більш висока 
мінливість кількості насіння, особливо у високогірних 
популяціях, зумовлена як нижчим рівнем їх утворення, так і 
повною відсутністю насіння в окремих плодах.

Оцінка рівня насінної продуктивності популяцій 
показує, що показники кількості насінних зачатків досить 
постійні для всіх популяцій і змінюються лише в незначній 
мірі ( 35,4-36,8 шт./плід ).Одночасно показники кількості на
сіння в популяціях різняться між собою і змінюються, як і 
морфометричні параметри, в залежності від висоти місце
зростання: досягають максимуму в передгір’ї і зменшуються 
по висотному градієнту ( від 28,64 до 24,43 шт./плід ). Мож
на припустити, що більш суворі кліматичні умови впли
вають на зменшення рівня насінного відтворення популяцій.

Зважаючи на різний характер утворення заростей та 
неоднакову продуктивність місцезростань С.аясіеріасіеа для 
встановлення сировинної цінності запасів виду ми вирішили 
дослідити хімічний склад рослини у найбільш типових 
місцезростаннях.

Для дослідження відбирали рослини з місцезростання, 
що знаходиться в околицях с.Колочава Міжгірського району 
( хр. Горгани, г.Дарвайка, 1100 м н.р.м.).

С.авсіерісісіеа поширений тут в у групуванні ЗоШапеІІо- 
ИагсІеШт, проективне покриття виду складає 40%.

Аналіз експериментальних даних свідчить, що всі ор
гани рослини містять певну кількість біологічно-активних 
сполук (табл. 4). Встановлено, що характер їх розподілу 
різний. На-приклад, найбільша кількість каротину та 
вітамінів зосеред-жена в квітах, мікроелементів та ефірних 
олій -  у листі, алкалоїдів, глікозидів, пектинових речовин -  
у кореневищі. Посеред усіх досліджених органів рослини 
найменший вміст біологічно-активних речовин виявлено в
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стеблах. Відсутність в експериментальних зразках таких 
важких металів як ртуть та свинець свідчить про те. що дана 
лікарська сировина екологічно чиста

Таким чином, отримані дані уже сьогодні дозволяють 
правильно організувати заготівлю виду, а після дослідження 
хімічного складу С.азсіеріасіеа з інших місцезростань та 
синтезу всієї наявної еколого-біологічної інформації визна
чити сировинні зони.

Таблиця 4
Хімічний склад С.а8сІеріасіеа

Показники Одиниці
виміру

Коренев
ище

Стебло Листя Квіти

Каротин нМ/'кг 122 204 208 213
Вітамін В1 нМ/кг 95 81 98 104
Вітамін В2 нМ/кг 104 104 112 116
Вітамін ВЗ нМ/кг 141 132 144 142
Вітамін В6 нМ/кг 248 244 254 257
Вітамін РР нМ/кг 666 630 661 667
Вітамін Вс нМ/кг 6 9 11 14
Вітамін С нМ/кг 108 244 285 292
Вітамін Р нМ/кг 0,2 3,0 3,0 3,6
Вітамін Н нМ/кг 30 31 31 35
Вітамін Б нМ/кг 0,2 0 0,1 0
Вітамін Е нМ/кг 224 205 214 223
Вітамін К нМ/кг 45 38 44 45
Вітамін Й нМ/кг 301 275 305 316
Ее мМ/кг 0,20 0,25 0,30 0,28
Са мМ/кг 15,13 18,02 22,40 15,22
Р мМ/кг 0,68 0,66 0,77 0,68
Н8 мМ/кг 0 0 0 0
Аб мМ/кг 0 0 0 0
РЬ мМ/кг 0 0 0 0
Мп мМУкг 0,05 0,12 0,13 0,10
Си мМ/кг 0,03 0,05 0,04 0,03
Мо мМ/кг 0,01 0,02 0,01 0,01
Ефірні олії мг/кг 0 0,12 0,15 0,08
Алкалоїди мг/кг 0,26 0,13 0,14 0,07
Глікозиди мг/кг 0,17 0,14 0,15 0,09
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Summary

KKishko

BIOMORPHOLOGY, REPBLODUCTIVE BIOLOGY AND 
CHEMICAL COMPOSITION FEATURES OF GENTIANA 

ASCLEPIADEA L  IN TRANSCARFATHIA

The article deals with the studies of some biomorphoLogical and 
reproductive biology facts, chemical composition features of G.asciepiadea. 
The results of the reproductive biology studies prove, that this kind of species 
in natural conditions reproduce by seeds rather than vegetatively.

G.asciepiadea has considerable number of seeds, which provide their 
self-renovation.

Ужгородський державний університет 
Одержано редколегією 25.09.97 р.
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УДК 635.054:477.85

Бузжак В. В.

ФОРМИ БЕРЕКИ З ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ 
БУКОВИНИ ТА ПІВНІЧНОЇ БЕССАРАБІЇ

Sorbus torminalis (L.) Crantz (Rosaceae Juss) 
характеризується значним поліморфізмом вегетативних і 
генеративних органів. Встановлено, що на території Північної 
Буковини та Північної Бессарабії поширена S. torminalis 
f.genuiana Kossetz та S. torminalis f. intermedia Kossetz.

Берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz) представник 
монотипічної секції Torminaria (DC) Dumort (Rosaceae Juss) - 
релікт, чисельність якого у нашому краї за останнє сторіччя 
різко зменшилася. Як древній вид та внаслідок 
пристосування до різноманітних умов існування берека 
характеризується значним поліморфізмом [2; 4; 5].

С.М. Стойко [3] зауважує, що S. torminalis 
відзначається великою внутрівидовою різноманітністю 
плодів. М.І.Косець [1], опрацьовуючи багаточисельний 
гербарний матеріал, встановив три безареальні мутаційні 
форми Sorbus torminalis на підставі варіювання форми 
зрілих плодів:

LSorbus torminalis (L.) Crantz f  genuiana Kossetz 
Плід майже округлий, грушоподібний або овальний, 
відношення довжини плоду до. ширини 0,9 : 1, або 1: 1;

2. Sorbus torminalis (L.) Crantz f  intermedia Kossetz 
Плід овальний, обернено-яйцеподібний, або яйцеподібний; 
відношення довжини плоду до ширини 1,5 : 1, або 2 : 1 ;

3. Sorbus torminalis (L.) Crantz f  dolichocarpa Kossetz 
Плід обернено-яйцеподібно-довгастий або довгастий; 
відношення довжини плоду до ширини 2,5 : 1, або 3 (і 
б ільш е): 1.

Морфометричний аналіз плодів береки з Північної 
Буковини та Північної Бессарабії (табл.) показує, що на заз-
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Морфометричні показники плодів береки

Розміри плодів (мм) Bara
§ S Довжина Ширина L 1000 ил

Max Min M±m Max Min M+m (r)
Sorbus torminalis (L) Crantz f. Intermedia Kossetz

J 16.4 12,0 14.0+ 0,23 9,5 7,4 8,2+0,11 1,7 543,2
2 22,1 14,2 18,8+0,38 13,5 7,7 10,9+0,29 1,7 1164,6
3 23,2 13,7 20,1+0,43 13,2 8,7 11,6+0,20 1,7 1532,5
4 21,7 13,8 17,8+0,38 12,9 9,1 10,9+0,19 1,7 902.0
5 19.5 15,5 17,4+0,19 12,9 10,0 11,3+0,09 1,6 1085,1
6 16.1 11.9 13.7+0,20 9.6 7.2 8.3+0,14 1.8 623.7

Sorbus torminalis (L.) Crantzf. Genuiana Kossetz
7 15,2 12,7 14,2+0,12 13,7 11,7 12,7+0,13 1.1 375,0
8 16.4 12.1 13.9+0,23 12.3 7.9 9.7+0,23 1.4 768.0
9 16.1 11.2 13.8+0,23 13.9 8.1 10.9+0,29 1.2 928.0
10 17.7 13.0 15.5+0,21 12.7 8.1 10.7+0,23 1.4 816.0
11 15.4 10.4 13.0±0,28 12.6 8.0 9.8+0,25 1.3 720.0
12 17.6 11.5 13.9+0,26 12.1 8.0 10.03-0,19 1.3 863.0
13 14,4 11,2 12.8+0,20 12,7 10,0 11,2+0,18 1.1 987,0

L -  індекс форми плодів

наченій території поширена Sorbus torminalis (L.) Crantz f.
genuiana Kossetz та S. torminalis (L.) Crantz f. intermedia
Kossetz (рис.), причому місцезростання форм не приурочено
до певного району досліджуваного регіону.
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Рис. Форми бсреки за морфологічними особливостями
плодів

1 - Sorbus torminalis (L) Crantz f. genuiana Kossetz 
2 - Sorbus torminalis (L) Crantz f  intermedia Kossetz

Summary
BudzfaakV.V.

The forms of Sorbus torminalis (L.)Crantz from the 
territory of Northern Bukovina and Nothern Bessarabia

Sorbus torminalis (L.) Crantz (Rosaceae Juss) is characterised by 
significant changeability of the vegetative and generative organs It is 
explored that on the territory of the Nothern Bucovina and the Nothern 
Bessarabia two forms are spread: S torminalis . f. genuiana Kossetz and S. 
torminalis f. Intermedia Kossetz. Their places of growing are not connected 
with definite areas of the research regions.

Одержано редколегією ЗО. 10.96 p.
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УДК 581.527:581.9(477)
Чорней І.І., Смолінська М.О., 

Королюк В.І., 
Якимчук М.К.

ФЛОРИСТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЧИВЧИНО- 
ГРИНЯВСЬКИХ ГГР (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

В результаті порівняння родинного та родового спек
трів показано аналогічність структур флор верхів'я р. Білий 
Черемош і Чивчино-Гринявських гір. На основі якісно-флорис
тичних показників отриманих при вивченні флори верхів'я р. Бі
лий Черемош обгрунтовано поділ Чивчино-Гринявських гір на 
два підрайони-Чивчинський і Гринявський, а в межах першого 
виділено три мікрорайони: Гнєтєси, Чорно діл ьський, Хитанки- 
Прелук.

Один з важливих етапів наукового пізнання приро
дних особливостей окремих регіонів, що відображає підсум
ки досліджень, є районування цих територій. На сучасному 
етапі розвитку флористики все більша увага відводиться 
розробці флористичного районування, що грунтується на 
констатації подібності та відмінностей між флорами окре
мих природно-географічних територій, в основу якої по
кладено ступінь подібності і відмінностей таксономічних 
одиниць різного рангу - видів, родів та родин, що склалися у 
процесі філо- і флорогенезу цих регіонів [10; 14; 18; 19; 24].

Першу спробу флористичного районування Україн
ських Карпат зробив Ф. Гербіх [26]. Згодом схему бота
нічного поділу Карпат розробляє Ф. Пакс [31]. Продовжили 
дослідження у цьому напрямку і запропонували свої ва
ріанти районування, як усієї території теперішніх Україн
ських Карпат, так і окремих їх частин, К.Домін [25], І. 
Клаштерський [27], Р. Шоо [32], Б. Павловський [28-29], 
М.Г.Попов [17], С.С. Фодор [20], М.І. Котов та В.І. Чопик 
[5; 12], В основу виділення областей, провінцій, районів 
більшістю авторів покладено флористичний критерій. Але 
внаслідок різного рівня вивченості окремих регіонів, від- 
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сутності загальноприйнятої системи термінології одиниць 
районування розроблені різнорідні схеми, райони нерівно- 
цінні, в одні й ті ж назви вкладається неоднаковий ботаніко- 
географічний зміст.

На основі флористичного критерію, враховуючи фі
зико-географічні межі, керуючись чітко виділеними прин
ципами, останнє флористичне районування Українських 
Карпат виконано В.І. Чопиком [6; 8]. Уточнення з приводу 
об'ємів та меж окремих районів згодом запропоновані Л.б. 
Тасенкевич [3], А.К. Малиновським [13], В.П. Ткачиком [4].

Протягом 1988 - 1996 рр. нами проводились флорис
тичні дослідження у верхів'ї річки Білий Черемош (ВБЧ), що 
знаходиться в межах Чивчино-Гринявського флористичного 
району [6; 8]. За А.Л. Тахтаджяном [18] і Б.В. Заверухою 
[10], досліджувана територія, як і всі Українські Карпати, 
належить до Карпатської підпровінції, Центральноєвро
пейської провінції, яку А.Л.Тахтаджян відносить до 
Циркумбореальної області Бореального підцарства Голарк
тичного царства, а Б.В. Заверуха до Європейської області 
Північнопалеарктичного підцарства Голарктичного царства.

Як довела своіми дослідженнями Л.В. Маріна [15], у 
гірських умовах при однорідності літологічного складу і 
геоморфологічної будови флора одного річкового басейну 
(якщо він охоплює всі рослинні ступені), при порівняльно- 
флористичних дослідженнях може служити моделлю флори 
певного, значно більшого за площею природного виділу з 
аналогічними фізико-географічними умовами. Флори річко
вих басейнів при максимальній цілісності та мінімальному 
об'ємі відображають основні властивості обширних тери
торій, незважаючи на неповне представництво видового 
складу, оскільки у басейні коленої досить великої річки 
закономірно повторюються основні типи екотопів усього 
району з їх парціальними флорами [9; 11; 15].

Застосування цього положення у наших досліджен
нях дало такі результати. Флора ВБЧ налічує 688 видів су
динних рослин, які належать до 299 родів і 84 родин. Це
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складає відповідно 74,5% видів, 79,3% родів та 86,5 /о родин 
флори району Чивчино-Гринявських гір*. Порівняння 
отриманих нами родинних спектрів досліджуваної флори та 
флори Чивчино-Гринявських гір (табл. І.) показало повне 
співпадання складу 10 провідних родин.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика провідних за кількістю видів 

______________ родин_______ _________________

Р О Д И Н И

Верхів'я 
Б. Черемошу

Чивчино- 
Гринявські гори
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£
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і
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£

М
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у 
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ек

тр
і

АБІегасеае 100 14.5 1 122 14.0 1
Роасеае 65 9.4 2 71 8.1 2

Сурегасеае 38 5.5 3 42 4.8 4-5
Сагуоріїуііасеае 33 4.7 4 42 4.8 4-5

ЯоБасеае 31 4.5 5 56 6.4 3
Капипсиїасеае зо 4.3 6 41 4.7 6-7

Зсгорішіагіасеае 27 3.9 7 33 3.7 8
ВгазБІсасеае 25 3.6 8 41 4.7 6-7

РаЬасеае 24 3.4 9 29 3.3 9
Ьатіасеае 22 3.0 10 25 2.8 10

Середня різниця між наведеними співвідношеннями 
дорівнює всього 0,6%, мінімальна - 0,1%, а максимальна - 
1,9%. Місця, які займають родини в обидвох спектрах, 
майже співпадають. Подібна картина спостерігається і при 
порівнянні родових спектрів обох флор (табл. 2.).

Чільне місце в них займає рід Сагех. Це є особли
вістю, яка властива флорам ВБЧ і Чивчино-Гринявських гір. 
У родових спектрах інших регіонів і Українських Карпат у

^Кількісні показники флори Чивчино-Гринявських гір наводяться за 
"Визначником рослин Українських Карпат"
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цілому на першому місці рід Ніегасіит, я к и й  і у  дослід
жуваному реї іоні і у  Чивчино-Гринявських горах займає 
друге місце. Середня різниця між наведеними у таблиці 2 
співвідношеннями складає всього 0,3%, а максимальна - 
0,8%.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика провідних за кількістю видів 
________________________ родів __________

Верхів'я Чивчино і
Б.Ч е р е м о ш у Гринявські !

1
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Сагех 29 4.2 1 35 3.7 1
Hieracium 18 2.6 2 32 3.4 2

Festuca 14 2.0 3 14 1.5 5-6
Poa 12 1.7 4-5 12 1.3 7-9

Salix 12 1.7 4-5 12 1.3 7-9
Alchemilla 10 1.4 6-7 10 1.1 1 2 - 1 5

Galium 10 1.4 6-7 16 1.7 3
Juncus 9 1.3 8-10 9 1.0 1 6 - 1 9

Ranunculus 9 1.3 8-10 12 1.3 7-9
Trifolium 9 1.3 8-10 10 1.1 1 2 - 1 5

Така подібність структур дозволяє зробити висновок, 
що досліджувана флора відображає основні ботаніко-гео- 
графічні особливості Чивчино-Гринявських гір. Тому дані, 
отримані у результаті аналізу окремих структур флори ВБЧ, 
з достатньою повнотою відображають характер і власти
вості аналогічних структур флори Чивчино-Гринявських гір.

Залежно від завдань та вимог, які ставляться до 
районування, ступеня вивченості окремих регіонів у межах 
флористичних районів виділяються підрайони та мікро
райони [6]. Виходячи з цього, а також беручи до уваги, що 
територія яку займає Чивчино-Гринявський флористичний

1 2 7



р а й о н  з а  ф і з и к о - г е о г р а ф і ч н и м  р а й о н у в а н н я м  [ 2 1 ] ,  н а л е ж и т ь  

д о  р а й о н у  Г р и н я в с ь к и х  г і р  Ч о р н о г і р е ь к о ї  п і д о б л а с т і  П о л о -  

н и н с ь к о - Ч о р н о г і р с ь к о ї  о б л а с т і  т а  Р а х і в с ь к о - Ч и в ч и н с ь к о ї  

( М а р м а р о с ь к о ї )  о б л а с т і ,  я к а  ( М а р м а р о с ь к а  о б л . ) ,  д о с и т ь  р і з 

к о  в і д р і з н я є т ь с я  в і д  н е ї  з а  с к л а д о м  п о р і д  т а  і с т о р і є ю  

г е о л о г і ч н о г о  р о з в и т к у ,  п р о п о н у є м о  в и д і л и т и  у  й о г о  м е ж а х  

Ч и в ч и н с ь к и й  т а  Г р и н я в с ь к и й  п і д р а й о н и .

Враховуючи, що досліджувана флора, як показано 
вище, відображає основні ботаніко-географічні особливості 
Чивчино-Гринявських гір, районування нами проведено на 
основі матеріалів отриманих при вивченні флори ВБЧ та з 
урахуванням даних літературних джерел [2; 7; 28; ЗО; 33; 
34].

Як відомо, у сучасній флористиці існують два основ
них підходи до флористичного районування: на основі по
рівняння кількісно-статистичних показників та якісно-фло
ристичних [10; 14; 16; 23]. Враховуючи, що дані аналізу 
систематичної структури флор та інших кількісно-статис
тичних показників мало придатні для дрібного флорис
тичного районування (а найкраще для цього скористатися 
якісно-флористичними показниками [3; 6; 10; 14; 19; 22]), 
ми взяли за основу критерій подібності та відмінності 
видового складу рослин. Особливого значення при цьому 
набувають ендемічні та субендемічні види, які служать 
мірою специфічності та оригінальності флори [18; 19].

Межу цих двох підрайонів ми проводимо по р. 
Сарата до злиття її з р. Перкалаб, далі по р. Перкалаб, р. 
Маскотин, через перевал Шия, полонину Глистовата, доли
ною р. Чорний Черемош, потоку Шибений до г. Стіг (рис.).

Найбільш яскраво відмінність підрайонів проявля -  
ється при порівнянні летрофітону: для Гринявських гір 
властива майже повна відсутність кальцепетрофітону, в той 
час як у складі флори Чивчинських гір більше 80 
кальцієфілів, що зумовлено особливостями геологічної 
будови цієї території.
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Тільки у Чивчинах зростають облігатні кальшєфіли 
Aconitum degenii йауегя*, Aquilegia transsilvanica Schurs*. 
Elisanthe sawadskii (Herbich) Klok.*, Minuartia oxypetala 
(Woloszcz.) Kulcz*, M. sarecznyi (Zapal.) Klok *, Erysimum 
hungaricum Zapal., E. transsilvamcum Schurs*, Jovibarba 
preissiana (Domin) Omelcz. et Czopiks*, Saxifraga luteo-viridis 
Schott et Kotschy, Anthyllis alpestris Reichenb., Acinos 
baumgartenii (Simonk.) Klok.*, Achillea schuni Sch. Bip*, 
Carduus glaucus Baumg., Crepis joquinii Tausch., Hieracium 
dentatum Hoppe, Saussurea discolor (Willd.) DC., Festuca 
saxatihs Schur; факультативні кальцієфіли: Selaginella selagi- 
noides (L.) Link, Aconitum jaquinii Reichenb.*, Cimicifuga 
europaea Schipz., Delphinium nacladense Zapal., Ranunculus 
homschuchii Hoppe, Thalictrum transsilvanicum Schurs*, 
Dianthus speciosus Reichenb., Linum extraaxillare Kit., Aster 
alpinus L., Leontopodium alpinum Cass., Leucantheum sub- 
alpinum (Simonk.) Tzvel.*, Poa hybrida Gaud., а також такі 
види як Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, Woodsia alpina 
(Bolt.) S. F. Gray, Pinus cembra L., Pulsatilla alba Reichenb., 
Obema carpatica (Zapal.) Cher.*, Silene dubia Herbich*, 
Polygonum viviparum L., Hesperis candida Kit. et Muggenb.*, 
Empetrum hermafroditum Hagerup, Parageum montanum (L.) 
Hara, Potentilla crantzii (Cratz) G Beck ex Fritsch, Gentiana 
punctata L., G. utriculosa L., Galium transcarpaticüm Stojko et 
Tasenkevitsch*, Centaurea melanocalathia Borb.*, Ligularia 
bucovinensis Nakai та ін.

Як видно з переліку, в числі видів характерних тільки 
для Чивчин 16 ендемічних, а деякі в Українських Карпатах 
відомі тільки з цієї території - Aconitum degenii, Dianthus 
speciosus, Saxifraga luteo-viridis, Gentiana utriculosa, Crepis 
jaquinii.

Разом з тим у Чивчинах відсутні або зустрічаються 
дуже рідко Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Abies alba Mill., 
Myricaria germanica (L.) Desv., Dentaria bulbifera L., Aruncus

*зірочкою позначені ендеміки
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v u l g a r i s  R a f i n ,  T e l e k i a  s p e c i o s a  ( S c h r e b )  B a u m g .  C o l c h i c u m  

a u t u m n a l e  L . ,  G a l a n t h u s  n i v a l i s  L . ,  P l a t a n t h e r a  b i f o l i a  ( L . )  R i e h  

т а  р я д  н е м о р а л ь н и х  в и д і в  я к і  є  з в и ч а й н и м и  к о м п о н е н т а м и  

ф л о р и  Г р и н я в с ь к и х г і р .

Я к  в і д з н а ч и в  Б . П а в л о в с ь к и й  [ 2 8 ] ,  х а р а к т е р н о ю  

р и с о ю  Ч и в ч и н с ь к и х  г і р  є  т е ,  щ о  т у т  м а й ж е  у  к о ж н о м у  

г і р с ь к о м у  м а с и в і  з р о с т а ю т ь  т і л ь к и  й о м у  в л а с т и в і  в и д и .  Ц е  

п о з в о л я є  п о г л и б и т и  р а й о н у в а н н я ,  і  н а  т е р и т о р і ї  Ч и в -  

ч и н с ь к о г о  п і д р а й о н у  в  м е ж а х  д о с л і д ж у в а н о г о  р е г і о н у  

в и д і л и т и  с л і д у ю ч і  м і к р о р а й о н и :

1 .  Г і р с ь к о г о  м а с и в у  Г н є т є с и  з  м а к с и м а л ь н о ю  

в и с о т о ю  1 7 6 9 м  н . р . м .  ( ц е  р а з о м  з  г .  Ч и в ч и н  н а й в и щ а  т о ч к а  

Ч и в ч и н с ь к и х  г і р ) .  Т у т  з о с е р е д ж е н і  ч и  н е  н а й б і л ь ш і  з а  

п л о щ е ю  в  У к р а ї н с ь к и х  К а р п а т а х  с у ц і л ь н і  з а р о с л і  г і р с ь к о -  

с о с н о в о г о  к р и в о л і с с я  [ 6 ] .  Х а р а к т е р н і  д л я  ц і є ї  т е р и т о р і ї  в и д и :  

Selaginella selaginoides, Woodsia alpina, Pulsatilla alba, 
Thalictrum transsilvanicum, Dianthus speciosus, Saxifraga 
luteo-viridis, Gentiana punctata.

2. Чорнодільський з найвищою вершиною Великий 
Камінь - 1445м н.р.м. і характерними видами: Pinus cembra, 
Cimicifuga europaea, Gentiana utriculosa, Crepis jaquinii, 
Leontopodium alpinum, Ligularia bucovinensis, Saussurea 
discolor, Poa rehmannii (Aschers, et Graebn.) Woloszcz.

3. Хитанки-Прелук з максимальними висотами 1645 і 
1576м н.р.м. та властивими лише йому видами: 
Anemonastrum nareissiflorum (L.) Holub, Hesperis Candida, 
Aster alpinus, Erigeron alpinus L., Poa hybrida.

Ще більшої специфіки надає кожному з названих 
мікрорайонів та підкреслює оригінальність наявність у 
складі їхньої флори ендемічних таксонів внутрівидового 
рангу. Для Гнєтєси це: Carex sempervirens Vill. subsp. 
pseudotristis (Domin) Pawl., Ranunculus platanifolius L. var. 
velutinus Celak, Vicia sepium L. var. montana Koch., Epipactis 
atrorubens (Hoffm. ex Bemh.) Schuft.var. orbiculare Zapal., 
Juncus trifldus L. var. Fastigiatus Zapal., Melandrium dioicum 
(L.) Cass. et Germ. for. Altissimum Zapal., Moehringia muscosa
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L. for. platisepala Thomas, Polygonum bistorta L. for. minus 
Zapal. Для хребта Чорний Діл - Trisetum alpestre (Host.) 
Beauv. subsp. glabrescens (Schur) Tzvel., Aconitum 
paniculatum Lam. var. percalabense Zapal., Salix elaeagnos 
Scop. var. carpatica Zapal., Moehringia muscosa for. 
brachysepala Zapal., M. trinervia (L.) Clairv. for. Luxurians 
Zapal., Allium moontanum F. W. Schmidt for. macranthum 
Zapal. Для Хитанки-Прелук - Polygala subamara Fritsch var. 
Carpatica Woloszcz, Erigeron alpinus var. glacialis Tavel.
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Summary

Chornej I.I., Smolinska M.Q., Korolyuk V.L, 
Iakimchuk M.K,

Floristic subdivision of the Chivchino-Grinyavski 
Mountains (Ucrainian Carpathians)

Owe had drawn an analogy structure of floras upper reaches of the 
Byly Cheremosh to Chyvchyno-Grynyavsky monntains as a result of the 
comparison are family and generic spectra. We had ground a division of the 
Chyvchyno-rynyavsky monntains into two subregions: Chyvchynsky and 
Grynyavsky on the basis of quantitative - floristic indeces. Ghese indeces we 
had got in the making out of flora upper reaches of the Byly Cheremosh. We 
had distingnish there are three microregions in Chyvchynsky subregion: 
Gnetesa, Chomodilsky and Hytanky-Preluk.

Onep^ano peAKOJierieio 20.11.96 p.



УДК 582.28:477.85

Баканова Н.В. 

м і к с о м і ц е т и  л і с ів  п і в н і ч н о ! Бу к о в и н и

У хвойних, листяних та змішаних лісах Північної 
Буковини виявлено міксоміцетів з порядку РИувагіаІеБ 10 видів, 
з порядку БіетопПаІез - 6 видів, з порядку Ьісеаіез - 4 види та 
порядку ТгісЬіаІеБ - 6 видів.

Різноманітність видового складу трав'янистої та 
деревної флори лісів, рівень забезпечення рослин елемен
тами грунтового живлення в основному визначаються 
швидкістю та повнотою руйнування відмерлих частин 
рослин і поверненням у грунт поживних речовин лісової 
підстилки. У цьому процесі з бактеріями та грибами беруть 
участь дуже цікаві організми -  слизовики (Мухотусоїа). 
Вільно живучі слизовики (клас Myxogasteгo-mycetes) є 
сапрофітами, що живуть у грунті,на рослинних рештках.

Вегетативне тіло слизовиків - плазмодій - має вигляд 
сітки з переплетених тяжів розмірами від мікроскопічно 
малих до декількох десятків сантиметрів. Плазмодій здатен 
до активного амебоїдного руху зі швидкістю від 0,1 до 0,4 
мм на хвилину у напрямку до їжі, проти течії води та у 
темряву. Після періоду вегетативного росту, коли вичерпано 
поживні речовини в навколишньому середовищі, які 
слизовики поглинають і абсорбтивно й активно захоплюючи 
бактерій, мікроскопічних тварин, спори грибів та інше, 
плазмодій виповзає на світло і формує спорангії з 
численними спорами. У деяких видів плазмодій, не 
змінюючи форми, вкривається перетинчастою або 
хрящуватою оболонкою, утворюючи так званий 
плазмодіокарпій. З спороношенням типу плазмодіокарпія 
зовнішньо схожий і еталій, який утворюється шляхом злиття 
окремих спороношень на ранніх етапах розвитку. Коли 
спори достигають, оболонка спороношення - перидій



розривається і спори розсіюються вітром. У багатьох 
слизовиків розповсюдженню спор сприяють нитки 
капіліціїв, що разом зі спорами утворюються у спороношен- 
нях. Тип, форма, розмір та спосіб розкривання спорангіїв, 
наявність та форма капіліціїв, розмір та форма спор - ознаки 
систематичні і використовувались при визначенні слизо
виків, що знаходяться у колекції кафедри ботаніки ЧДУ та 
зібраних експедиційним загоном екземплярів у 1994-96 
роках [1].

Спори слизовиків пророщували на твердому пожив
ному середовищі, виготовленому на розчині Кнопа та сере
довищі Мурасіге і Скута [2] при 20 -  22 °С у темряві (табл.).

Ріст міксогастероміцетів на різних поживних середовищах

в и д

0 , 7 5 %  а г а р

Розчин
К н о п а

Розчин 
М у р а с і г е  -  

С к у г а

C o m a t r i c h a  l a x a  R o s t a f . 4- - + 4- -
C r i b r a r i a  p y r o f o r m i s  S c h a r d . 4- - 4-4- -
D i a c h a e a  l e u c o p o d a  ( B u l l . )  R o s t a f . +  - 4- 4- -
D i  d e n n  a  t a s t a c e u m  ( S c h r a d . )  P e r s . 4- - 4- 4- -
D i d e r m a  r a d i a t u m  M o r g . +  - 4-4--
F h y s a r u m  c i n e r e u m  ( B ä t s c h . )  P e r s . +  - 4-4--
F h y s a r u m  c i t r i n u m  S c h u m +  - 4- 4- -

F u l i g o  s e p t i c a  ( L . )  G m e l . +  - 4-4--
F u l i g o  m u s c o r u m  A l b .  e t  S c h w . 4- - 4- 4- -
S t e m o n i t i s  f u s c a  R o c h . +  - +  +  -

T r i c h i a  v a r i a  P e r s . +  - 4- 4- -

-  - - спори проростають, плазмодій не утворюється;
+ + - - розвинутий плазмодій, спороноиіення не формується;

У лісах Північної Буковини виявлено 10 видів родів 
Fuligo, Diderma, Physarum, Leocarpus, Didymium порядку 
Physariales; 6 видів родів Stemomtis, Comatricha, Diachaea 
порядку Stemonitales; 4 види родів Lecea, Dictydium, 
Cribraria порядку Liceales та 6 видів родів Arciria та Trichia 
порядку Trichiales. Найпоширеніші такі види:



Iі uligo septica (L.) Gmel. - фуліго септичний -  Mat 
плазмодій жовтий або білий; еталій жовтий розміром від 2 
мм до 20 см подушкоподібний з чорною споровою масою 
Знахідки - на гнилих пнях, гілках та листках.

Fuligo muscorum Alb. et Schw. - фуліго моховий - з 
жовтим прозорим плазмодієм. Еталії утворені тісно пере
плетеними спорангіями, кулясті або подушкоподібні до 5 см 
у діаметрі, поодинокі або групами, жовто-сірі. Капіліцій з 
численних коротких ниток, спори дрібношипасті, фіоле
тово-коричневі. На відмерлій деревині.

Diderma tastaceum (Sehrad.) Per s.- дидерма глинисто- 
жовта: плазмодій має жовтий, спорангії сидячі, напівкулясті 
до 1 мм у діаметрі, рожево-червоні з колонкою. Нитки 
капіліція блідо-червоні, слабо розгалужені; спори гладенькі. 
На гнилих листках та гілках.

Diderma ochraceum G.F.Hojfm. - дидерма вохряна -  
має плазмодій лимонно-жовтий, який утворює вохряно- 
жовті звивистіплазмодіокарпи з розгалуженими 
пурпуровими нитками капіліція та пурпурово-сірими дрібно 
шипастими спорами. Зустрічається на мохах та мокрому 
камінні.

Diderma radiatum Morg. - дидерма промениста. 
Плазмодій в неї білий, спорангії сіруваті кулясті до 1 мм; 
спори - фіолетові. Зустрічається на гнилих листках і гілках.

Fhysarum sinuosum (Bull.) Weium. - фізарум виїмчас
тий. Білий плазмодій дає сірі або жовтуваті плазмодіокарпи 
з білими нитками капіліція та фіолетово-коричневими 
спорами. Зустрічається на опал их листках та інших 
рослинних рештках.

Fhysarum cinereum (Batsch.) Pers. - фізарум попеляс
тий. Плазмодій білий формує сидячі кулясті скупчені 
спорангії, які часто зливаються у подушкоподібні видовжені 
плазмодіокарпи з білими бородавками до 0,5 мм зав
ширшки. Спори гладенькі, фіолетово-коричневі. Спорангіі 
формуються на опалих листках, гілках та інших рослинних 
залишках.
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Fhysarum contextum Pers. - фізарум сплетений - має 
жовтий плазмодій, який на опалих листках та інших рослин
них залишках утворює ниркоподібні, сидячі, гладенькі, 
жовту-вато-білі спорангії.

Fhysarum citrinvm Schum. - фізарум лимонний. Плаз
модій цей вид має яскраво-жовтий, спорангій на золотисто- 
жовтій ніжці висотою до 2 мм формується на відмерлій 
деревині та зрідка на мохах.

Fhysarum nutans Pers. - фізарум пониклий. Плазмодій 
білий. Спорангії здебільшого пониклі, кулясті, на ніжці, білі 
або фіолетово-сірі утворюються скупчено на відмерлій дере
вині.

Craterium leucocephalnm (Pers.) Ditm. -  кратерій 
білоголовий. Цей слизовик має жовтий плазмодій, з якого 
формуються овальні червоно-бурі з білими включеннями 
вапна спорангії. Спорангії відкриваються посередині кри
шечкою, що відпадає. Спори фіолетово-коричневі, дріб- 
нобородавчасті. Спорангії формуються на опалих листках та 
гілках.

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. - леокарп ламкий. 
Плазмодій лимонно-жовтий, згодом оранжевий, утворює на 
коротких ніжках оберненояйцеподібні, коричневі, блискучі 
2-4 X 1-2 мм спорангії, що розташовані групами на субстраті 
- опалиі гілках та листках.

Didymium nigripes (Link.) Fr. - дидимій чорноніж- 
ковий. Сірий плазмодій дає скупчені, кулясті, знизу зігнуті 
білі спорангії з темно-коричневою колонкою. Нитки капі- 
ліція пурпурово-коричневі, розгалужені; спори гладенькі, 
блідо-фіолетові. Субстрат - опалі листки та гілки.

Stemonitis fusca Roch. - стемонітіс бурий - має білий 
плазмодій, що утворює численні спорангії до 20мм зав
вишки, на ніжці, циліндричні, коричнево-червоні. Ніжка до 
4мм, чорна. Спори сірі. Знахідки спорангіїв - на відмерлій 
деревині, хвої.

Comatricha Іаха Rostaf - коматріха пухка -  має водя
нисто-білий плазмодій, що формує коротко-циліндричні
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спорангії, разом з ніжкою до 3,5мм заввишки. Ніжка чорна 
до 0,5 мм заввишки. Здебільшого зустрічається на відмерлій 
деревині.

Diachaea leucopoda (Bull) Rostaf - діахея білоніж- 
кова. Білий плазмодій утворює пурпурові переливчасті на 
товстій білій конічній ніжці спорангії з фіолетовими 
дрібношипастими спорами. Основні знахідки - на опалих 
листках та моху.

Cribraria pyroformis Schard. - крибрарія 
грушоподібна. Спорангії скупчені, висотою до 2 мм на 
ніжці, кулясті, діаметром до 1мм, жовтувато-коричневі. 
Спорова маса теж жовтувато-коричнева. Зустрічається 
частіше на відмерлій деревині хвойних.

Dictidium cancellatum Macbr. - диктидій зморшку
ватий має пурпуровий плазмодій, червонувато-бурі кулясті 
(до 1мм у діаметрі) спорангії на ніжці 5-6мм завдовшки. 
Зустрічається на відмерлій деревині.

Lindbladia effusa (Ehreub.) Rostaf. - ліндбладія 
розкидана має темно-коричневий плазмодій, що утворює 
еталії неправильної форми у вигляді подушечки бурого 
кольору (до 10-20см у діаметрі) на відмерлій деревині 
хвойних, хвої, мохах.

Arcyria dénudât a Wett. - арцирія оголена -  утворює 
яйцевидні малиново-червоні на ніжці (2-Змм заввишки) 
спорангії до 2x1 мм. Капіліцій прикріплений до задишка 
перидія, спорова маса червона з гладеньких блідо-червоних 
спор. Зустрічається на гнилій деревині листяних порід.

Trichia varia Pers. - трихія різноманітна. Спорангії 
сидячі або на ніжці, кулясто-яйцеподібні, вохряні можуть 
розташовуватись групами або розсіяно на гнилій деревині в 
основному листяних порід.

Слизовики вважаються космополітами, хоча видовий 
склад міксоміцет тропічних лісів та лісів помірної зони 
різний. Більшість видів утворює свої спороношення на будь- 
якому субстраті, тоді як деякі вимагають певних субстратів. 
Так для видів роду Trichia характерне утворення споро-
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ношень на мертвій деревині, а для видів роду Cribraria та 
Lindbladia - на деревині хвойних порід. Слизовики видів 
роду Didymium утворюють спороношення і на відмерлому 
листі і на лусочках ялинових шишок та на інших субстратах.

Як показали проведені дослідження, для листяних 
лісів Північної Буковини (букових, буково-грабових, дубо
вих та кленово-грабових) характерні такі види вільно 
живучих слизовиків: Diderma tastaceum, D. ochraceum, D. 
Radiatum, Physarum sinuosum, Ph. contextum, Ph. citrinum, Ph. 
nutans, Leocarpus fragilis, Comatricha laxa, Diachaea 
leucopoda, Arcirya denudata тоді як у ялинових, ялицевих, 
ялиново-ялицевих лісах та у соснових насадженнях вияв
лено Lindladia effusa, Didymium nigripes, Cribraria pyriformis, 
Stemonitis fusca. Trichia varia, Fuligo septica, F. muscorum, 
Dictidium cancellatum зустрічаються на відмерлій деревині 
різних порід.

Список літератури
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Summary

Bakanova N.V.

MYXOMYCETES OF THE FORESTS OF NOTHERN
BUKOVINA

In coniforous, leaf - bearing and mixed forests of North Bucovina 
has bean found 10 species Physariales, 6 species Stemonitales, 4 species 
Liciales and 6 species Trichiales (Myxomycota).

Одержано редколегією 30.10.96 p.

140



УДК 574.573

Чередарик М.І., Меліщук В.І.

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА 
ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Результати проведених досліджень у басейні Дніст
ровського водосховища показали, що вплив скиду стічних 
вод,як постійно діючого екологічнгого фактора, відбивається в 
загальній картині продукційно-диструкційного балансу

Антропогенні фактори значно порушують екологічну' 
рівновагу у водоймах, викликають негативні зміни в струк
турі екосистем.

Вивчення первинної продукції фітопланктону та де
струкції органічної речовини проводилось у басейні Дніст
ровського водосховища в 1994-1995 роках протягом веге
таційного періоду. Проби відбирали на трьох постійних ді
лянках водосховища: верхній (м.Хотин), середній (с. Ма- 
карівка), нижній (м. Новодністровськ).

Первинну продукцію фітопланктону та деструкцію 
органічної речовини вимірювали методом склянок у 
кисневій модифікації за Вінбергом Г.Г. [2]. Час експозиції 
склянок - 24 год.

Продукування органічної речовини фітопланктоном у 
Дністровському водосховищі протягом вегетаційного періо
ду проходило з різною інтенсивністю й супроводжувалось 
прозорістю води, складом фітопланктону, активністю його 
розвитку та впливом антропогенних факторів.

Найбільш інтенсивно процеси фотосинтезу прохо
дять у 1-2 метровому шарі води,- на глибині 4 м фотосинтез 
сповільнюється й становить лише 0,4 мгСУл [3]. Деструк
ційні процеси проходять по всій водній товщі, відмінність 
між їх величинами на окремих горизонтах водосховища не
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значна порівняно з фотосинтезом. Максимальні величини 
деструкції у вертикальному її розподілі відзначаються у 
поверхневому шарі води, де активно проходить фотосинтез 
Цьому сприяє значне прогрівання верхніх шарів води, 
значний вміст легкоокислюваних органічних речовин, 
відповідно підвищена активність бактерій.

У весняний період на початку масової вегетації 
діатомові та зелені водорості були активними продуцентами 
органічної речовини. Максимальний добовий фотосинтез 
(5,21 мг02/л, або 1,97 мгС/л за добу) зафіксовано у квітні в 
середній ділянці водосховища (с.Макарівка). Тоді ж спосте
рігалась найвища деструкція органічної речовини (9,70 
мг02/л, або 3,68 мгС/л за добу) (див.таблицю).

Сезонні зміни первинної продукції та деструкції 
органічної речовини в Дністровському водосховищі

Сезони А Я . А - Я
м г02/л

А/Я
м г02/л мгС/л м г02/л мгС/л
Верхня ділянка водосховища (м.Хотин)

Весна 1.30 0.49 3.30 1.25 -2.00 0.39
Літо 1.81 0.68 4.89 1.86 -3.08 0.37
Осінь 0.57 0.22 1.49 0.57 -0.92 0.38

Середня д ілянка водосховища ic.IVІакарівка)
Весна 5.21 1.97 9.70 3.68 -4.49 0.54
Літо 2.75 1.05 1.65 0.63 + 1.10 1.66
Осінь 0.96 0.36 5.14 1.95 -4.18 0.19

Нижня ділянка водосховища (м.Новодністровськ)
Весна 4.30 1.63 3.25 1.23 + 1.05 1.32
Літо 2.20 0.34 1.70 0.65 + 0.50 1.29
Осінь 1.08 0.41 1.42 0.54 -0.34 0.76
Примітка: А -  валова продукція; Я -  деструкція;

А-И. -  чиста продукція; АЛІ -  коефіцієнт самоочищення
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Посилення деструкційних процесів проходило та ра
хунок підвищеного об ему стоку алохтонних органічних ре- 
човин, які надходять ззовні, та низькими процесами само
очищення, що підтверджується також даними [1]. У планк
тоні середньої ділянки водосховища фотосинтез переважав 
деструкцію лише в серпні. Баланс органічної речовини був 
позитивний - 1,10 м г02/л. Процеси самоочищення пере
важали (А/Я = 1,57). За чисельністю домінуючу роль 
відігравали зелені водорості, фотосинтетична активність 
яких висока.

У верхній ділянці водосховища (м.Хотин) кисневий 
баланс негативний. Від верхів'я до греблі є тенденція до 
підвищення коефіцієнту самоочищення Низькі величини 
А/Я у верхній ділянці (0,15 - 0,25) пояснюються значним 
викидом промислово-побутових стоків. В осінній період по
чаткове відмирання клітин і посилена бактеріальна діяль
ність супроводжувалась інтенсивною деструкцією органіч
ної речовини. У зв'язку з пониженням температури води 
фотосинтетична діяльність фітопланктону різко знизилась. 
Величина валової первинної продукції становила 0,96 
мгСЬ/л за вуглецем відповідно 0,36 мгС/л за добу. 
Деструкція органічної речовини підвищилась до 5,14 
м г0 2/л, або 1,95 мгС/л за добу. Чиста продукція харак
теризувалась від'ємною величиною (-4,18 м г02/л). Ко
ефіцієнт самоочищення в осінній період найнижчий по
рівняно з весняним і літнім, і становив 0,19, що пов'язано з 
надходженням алохтонних речовин і мікроорганізмів з 
водозбору водосховища. Середньорічне (за вегетаційний 
період) значення валової первинної продукції становить 
0,76 мгС/л за добу, деструкція органічної речовини - 1,37 
мгС/л.

Отже, характерним для водосховища є переважання 
деструкційних процесів над продукційними, що вказує на 
домінуючу роль у балансі органічної речовини водосховища 
органіки алохтонного походження. Основни продуценти
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органічної речовини у водосховищі - зелені й діатомові 
водорості. Тому інтенсивність їх розвитку впливає на 
величину первинної продукції.
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Summary 

CheredarikM.I., Melischuk V.L

THE INFLUENCE OF ANTROPOGENIC FACTORS 
ON PRIMERY PRODUCTION FORMATION OF 

DNISTROVSKIY RESERVIOR

The results of the investigation conducted in Dnistrovskiy reservior 
basin revealed, that the influence of the general state of the sewage discharge, 
as permanent ecological factor, affects the productive-destructive balance.

Одержано редколегією 10.10.97 p.
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УДК 612.46+611.013
Догадіна І. В., Кокощук Г.і.

СИНТОП1ЧНА ЕМБРІОТОПОГРАФІЯ СЕЧОВОДІВ І 
АРТЕРІЙ ПОСТІЙНОЇ НИРКИ В ПЛІДНОМУ 

ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

В статті описані різні види кровопостачання нирки, 
показана корелятивна взаємодія сечоводу і артерій постійної 
нирки в пренатальному періоді онтогенезу людини.

ВСТУП
Порівняльно-анатомічні та ембріологічні дані 

показують, що в процесі розвитку нирки та її структурних 
компонентів мають місце не тільки явища редукції та 
перетворень, а також і нові формотворчі процеси різної 
ступені вираженості, їх взаємовпливи на сусідні, 
територіально близькі структури воріт нирки, зокрема, 
ниркові артерії та сечоводи.

За даними Р.А.Бухарцевой [2], Шкхііп І [8], 
Л.В.Оводенко [6] на початку плідного періоду спостеріга
ється інтенсивний ріст сечоводів, які займають в черевній 
порожнині таке місце, при якому рівень їх вступу в стінку 
сечового міхура знаходиться краніально відносно терміна
льної лінії таза. В цей час також відбувається помітне 
краніо-каудальне переміщення гирла ниркової артерії [3; 5;].

Цікаво було описати топографо-анатомічну орієнтацію 
сечоводу і артерій постійної нирки в межах її воріт, що, на 
наш погляд, має певне значення для пояснення причин та 
механізмів виникнення вад розвитку як цієї ділянки, так і 
нирки в цілому.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
За допомогою морфологічних методів -  препарування, 

ін’єкції судин з наступною корозією, морфометрії дослі
джено 46 трупів плодів людини 45,0 -  180,0 мм ГКД 
(тім’яно-куприкова довжина). Значна увага була зосере-
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джена на особливостях синтопічної кореляції артеріальних 
судин і сечоводів в межах воріт нирки.

' «
РЕЗУЛЬТАТИ

Аналіз матеріалу показує досить різнобіжні варіанти 
синтопії артерій та їх гілок і сечоводів в ділянці воріт нирки. 
Наприкінці дев’ятого тижня ембріогенезу (плоди 45,0-60,5 
мм ТКД) рівень відходження правої ниркової артерії від 
черевного відділу аорти відповідає нижній третині закладки 
тіла дванадцятого грудного, а лівої -  верхньому краю 
закладки тіла першого поперекового хребців. Напрямок 
артерій каудо-латеральний, хід прямолінійний з невеликими 
згинами. Галуження судин на гілки першого порядку 
відбувається в межах воріт органу (діаметр 57,3 + 4,4 мкм; 
товщина стінки -  47,3 + 5,4 мкм). Сечоводи проходять 
латерально відносно статевого тяжа і майже під прямим 
кутом впадають в закладку сечового міхура, пронизуючи 
його стінку в косому напрямку: латеро-медіально, дорсо- 
вентрально і краніо-каудально. Характер ходу сечоводів 
(діаметр 0,37 + 1,10 -  в місці переходу миски в сечовід) 
визначає кількість артеріальних гілок першого порядку в 
межах воріт. При трьох і більше гілках сечоводи 
піднімаються над нижнім полюсом і, плавно огинаючи його, 
спускаються донизу на відстані 1-2 мм від поверхні нирки. 
При поділі на дві артеріальні гілки напрямок ходу сечоводів 
прямолінійний.

В подальшому (плоди 90,5 мм ТКД і більше) гирла
правої та лівої ниркових артерій відповідають рівню
першого та верхній третині тіла другого поперекових
хребців. Напрямок ходу судин - каудо-латеральний.
Галуження на гілки першого порядку (діаметр 75,4 + 5,6
мкм; товщина стінки 68,9 + 14,3 мкм) відбувається як в
межах воріт, так і на середині позаорганної довжини. На
одному препараті (120,5 мм ТКД) з лівого боку виявлено
додаткову ниркову артерію (діаметр 65,4 мкм; товщина
стінки 45,9 мкм), яка прямувала над сечоводом і прбникала
в паренхіму нирки через її нижний полюс (див. фото).
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Фото. Органи заочеревинного простору плода 120,5 мм ТКД
(36. 1:3)

1 - нирка, 2 - сечоводи, 3 - верхній полюс нирки, 4 - аорта, 5 - 
основні ниркові артерії\ 6 - гілки першого порядку, 7 - права 

надниркова артерія, 8 - ліва надниркова артерія, 9 - додаткова
ліва ниркова артерія.

В такому випадку сечовід щільно охоплював нижній 
полюс, прямуючи з латеральним нахилом по його медіаль
ній поверхні.

При галуженні артерій в межах воріт нирки сечоводи 
виходили з нижньої сторони медіального краю нирок на
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рівні їх каудальних полюсів; при поділі на середині 
довжини між гирлом судини і воротами органу -  сечоводи 
(діаметр 0,975 + 1,15 мм) спускались донизу прямолінійно в 
латеро-медіальному напрямку. Гирла сечоводів формували 
бокові кути сечоміхурового трикутника, який до цього часу 
вже чітко виражений.

ОБГОВОРЕННЯ
В плідному періоді відбувається краніо-каудальне 

переміщення гирла ниркової артерії та інтенсивний ріст 
сечоводів, що пов’язане, в свою чергу, з посиленим ростом 
хребтового стовпа в поперековому відділі. В подальшому, 
елевація гирла судин, яка продовжується і в постнатальному 
періоді, обумовлена інтенсифікацією процесів росту органа, 
а також зміною кривизни хребтового стовпа. Це зумовило 
різні темпи формування ниркових артерій та їх гілок; ряд 
варіантів їх поділу на гілки першого порядку та відмінну 
локалізацію їх місць галуження. Сечоводи здатні 
відреагувати на ці процеси шляхом формування більш 
випуклих вигинів на рівні нижніх полюсів нирок. Ми також 
приймаємо до уваги той факт, що постійна нирка є відносно 
більш рухомим органом у відношенні потенційних 
можливостей її переміщення в порівнянні з фіксованим 
гирлом ниркових артерій [1; 4].

В літературі ми не зустріли даних щодо особливостей 
формування ниркових артерій та їх галуження відносно 
сечоводів. Наявність різних варіантів розміщення артеріаль
них компонентів та сечоводу в ділянці воріт нирки, дає 
підстави вважати, що в плідному періоді ембріогенезу 
людини існують певні взаємовпливи даних структур на їх 
становлення, що призводить до появи відповідної залеж
ності в ембріотопографічних стосунках даних компонентів 
воріт нирки. Така територіальна залежність під час ембріо
нального розвитку, звичайно, віддзеркалюється в темпах 
диференціації постійних нирок, в корелятивних зв’язках з 
якими знаходяться як судини, так і сечоводи.
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CORRELATIVE INTERACTION OF BASILAR AND 
ACCESSORY ARTERY WITH URETER IN PRENATAL PERIODS

OF MAN ONTOGENESIS

In the article are described different variants of kidney blood supply,
showed the correlative interaction of basilar and accessory artery with ureter
in prenatal periods of man ontogenesis.
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Савчук Г.Г., Іванушко Я.Г., 

Халаїм К.В., Сандуляк Л.І., Халаїм Є.А.

ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО, ЛАЗЕРНОГО 
ОПРОМІНЕННЯ ТА ПРЕПАРАТУ ЕРСОЛ-1 НА 

ПОКАЗНИКИ ПАРАЛЬДЕГІДФУКСИНОФІЛЬНОЇ 
РЕАКЦІЇ ЕРИТРОЦИТІВ У ДОСЛІДАХ IN VITRO

Робота присвячена вивченню впливу ультрафіоле
тового та лазерного опромінення, а також препарату Ерсол на 
клітини крові. Показано, що дані фізичні фактори суттєво 
впливають на показники паральдегідфуксинофільної реакції, що 
вивчались.

Застосування фізичних факторів, у тому числі й 
ультрафіолетового та лазерного опромінення, відкриває нові 
напрямки у вивченні механізмів фізіологічних реакцій різ
них систем організму, які прямо, чи опосередковано фор
мують відповідь на дію цих факторів. Встановлено, що під 
впливом ультрафіолетового опромінення (УФО) в живому 
організмі відбуваються зміни, які найліпше вивчені в 
системі крові. УФО перш за все впливає на структурно- 
функціональний стан клітин крові, зокрема індукує ультра
структурну фотомодифікацію мембрани еритроцитів, яка 
супроводжується втратою частини глікокаліксу [10, 11, 13], 
впливає на стан тромбоцитів, знижуючи їх реактогенність на 
агрегаційні стимули [1], викликає зміну мікроциркуляції і 
реологічних властивостей крові [5].

Наведені вище теоретичні передумови дозволили нам 
на основі ультрафіолетового опромінення клітин крові 
розробити біологічно активний препарат, який за своєю фі
зіологічною дією на організм лабораторних і сільсько
господарських тварин зберігав позитивні властивості відо
мого методу трансфузії УФ-опроміненої крові. Виявлено 
також гепатопротекторну та антитоксисчну дію препарату 
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по відношенню до деяких хімічних агентів. Дія препарату 
на клітини крові не вивчалась. На нашу думку, ефекти 
препарату можуть бути пов’язані з наявністю в ньому 
регуляторних пептидів.

Лазерне опромінення також впливає на стан мікро- 
циркуляторного русла, на метаболічні та окислювально- 
відновні процеси в тканинах [2, 4, 6, 9]. Зміна електричних і 
адсорбційних явищ на поверхні еритроцитів під впливом 
гелій-неонового лазера (ГНЛ) визначає характер міжклі
тинних взаємодій і структурно - функціональні параметри 
мембрани [8].

Комплекс змін, який виникає під впливом наведених 
джерел опромінення, дає можливість вважати, що основні 
процеси під дією опромінення відбуваються на рівні мем
бран еритроцитів. У зв'язку з цим метою нашої роботи було 
вивчення змін показників паральдегідфуксинофільної реак - 
ції (ПАФ-реакції) під впливом ультрафіолетового та 
лазерного опромінення крові, а також при дії препарату 
Ерсол-1, отриманого з ультрафіслетово-опроміненої крові. 
Методика досліджень

Використовували кров практично здорових людей- 
донорів віком 25-45 років (п = 9), у яких показники крові 
відповідали нормі.

Кров стабілізували гепарином. Дослідження впливу 
УФО проводили на цільній крові і відмитих у фізіоло
гічному розчині клітинах крові. Кров (У=1 мл) опромі
нювали в годинникових скельцях. В якості джерела УФО 
використовували лампу ДРБ-8 (X = 254 нм, потужністю 8 
Вт). Відстань від джерела опромінення складала 7 см. Опро
мінення відмитих клітин крові проводили аналогічним ме
тодом. Клітини крові відділяли центрифугуванням та двора
зовим відмиванням у фізіологічному розчині. Мазки крові 
для виявлення ПАФ-реакції [12] виготовляли на 5, 10, 15 
та 20 хвилинах дії УФ-опромінення. Вивчення впливу ГНЛ 
також проводили на цільній крові та відмитих клітинах
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крові у фізіологічному розчині. Опромінювали 1,0 мл крові 
на годинниковому склі лазером ЛГН-207-А (X — 632,8 нм) 
на відстані 10 см, діаметр променя складав 0,3 см. Мазки 
виготовляли під час опромінення на 1, 5, 7, 10 та 15 
хвилинах дії променя.

Препарат Ерсол-1 виготовляли за оригінальною мето
дикою, розробленою нами [3]. Препарат розчиняли у фізіо
логічному розчині і додавали в такій концентрації, щоб 
його кінцевий вміст складав 10 мг/ІООмл розчину. 
Дослідження проводили з відмитими у фізіологічному 
розчині клітинами крові, при постійному перемішуванні. 
Мазки крові виготовляли на 5, 10, 15 та 20 хвилини після 
додавання препарату Ерсол-1.

На мазках підраховували клітини, що давали ПАФ- 
позитивну і ПАФ-негативну реакцію [12]. Рахували не 
менш як 200 клітин у різних полях зору на одному мазку. 
Кількість клітин різних груп вираховували в %. Результати 
експерименту піддавали статистичній обробці з ураху
ванням критерію Стьюдента.
Результати досліджень та їх обговорення

УФ-опромінення цільної крові на протязі вказаного 
часу не викликає суттєвих достовірних змін в кількості 
ПАФ-позитивних еритроцитів. Відмічається лише тенденція 
до зменшення числа цих клітин, особливо після 20-хвилин 
опромінення. Аналізуючи дані ПАФ-реакції при опро
міненні відмитих клітин крові у фізіологічному розчині 
(табл. 1), бачимо, що достовірні зміни спостерігаються на 10 
та 20 хвилинах дії ультрафіолетового опромінення.

Результати впливу препарату Ерсол-1 на показники 
ПАФ-реакції відмитих клітин крові у фізіологічному розчині 
наведені у таблиці 2. Достовірні зміни спостерігаються 
вже після 10 хвилин інкубації клітин крові з препаратом. 
Кількість ПАФ-позитивних клітин на 20 хвилині змен
шується приблизно на 20%, що підтверджує вплив Ерсолу-1 
на показники ПАФ-реакції еритроцитів.
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Опромінення Г НЛ цільної крові викликає швидке 
зменшення кількості ПАФ-позитивних клітин (на 20 %) вже 
після першої хвилини Д і ї  лазеру. Ефект опромінення 
поглиблюється до 7 хвилини досліду і зберігається до 15 
хвилини (табл. 3). Подібні зміни з максимальним змен
шенням кількості ПАФ-позитивних клітин відбуваються 
після 5-хвилинного лазерного опромінення еритроцитів, 
відмитих у фізіологічному розчині.

Як бачимо, результати досліджень дають підставу 
вважати, що УФ-опромінення цільної крові не викликає сут
тєвих змін кількості ПАФ-позитивних клітин. Заміна плазми 
крові на фізіологічний розчин приводить до зменшення 
кількості ПАФ-позитивних клітин уже після 10 хвилини

а о
опромінення. Ймовірно, що плазма крові відіграє певну 
екрануючу роль та, завдяки своїм буферно-резервуючим

Таблиця 1
Показники вмісту паральдегідфуксинофільних еритроцитів (%) при дії 

ультрафіолетового опромінення відмитих клітин крові
Час дії УФ-опромінення (хв.) Кількість П АФ-еригроцитів
Контроль (до опромінення) (п = 9) 69.50 ±1.16

5 (п = 9) 62.97 ±4.96
10 (п = 9) 59.87 ±3.93*
15 (п = 8) 65.7 ±2.85
20 (п = 9) 56.88 ±3.11**

* р < 0.05 **р<0.01
Таблиця 2

Показники вмісту паральдегідфуксинофільних еритроцитів (%) при

Час дії препарату (хв.) Кількість ПАФ-еритроцитів
Контроль (до інкубації) (п = 9) 69.50 ± 1.16

5 (п = 9) 59.00 ±5.37
10 (п = 9) 59.75 + 2.15**
15 (п = 8) -52.25 ±4.32**
20 (п = 9) 46.75 ±5.84**

**  р < 0.01
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Таблиця З
Показники кількості паральдегідфуксинофільних еритроцитів (%) 

цільної крові та відмитих клітин крові при дії гелій-неонового 
___________________ лазерного опромінення___________________

Цільна кров Відмиті еритроцити
Час впливу 
лазера ( хв.)

Кількість ПАФ- 
еритроцитів

Час впливу 
лазера ( хв.)

Кількість ПАФ- 
еритроцитів

Контроль (п = 6) 62.43 ±3.40 Контроль (п = 7) 68.00 + 5.12
1 (п = 6) 42.83 + 7.62* 1(іі = 9) 47.67 + 9.24*
5 (п = 6) 34.14 ± 11.20** 5 (п = 9) 44.44+ 10.35*
7 (п = 6) 29.50 + 7.84* * 7 (п = 9) 53.44 + 11.72*
10(п = 6) 34.85 + 7.66* 10(п = 9) 49.78 + 9.55*
15(п = 6) 44.50 + 7.59* 15(п = 9) 48.75 + 5.76**

* р < 0.05 ** р < 0.01

властивостям, попереджує структурно-функціональні зміни 
мембран еритроцитів при дії ультрафіолетового опро
мінення.

Застосування лазерного опромінення викликає швид
кі зміни кількості ПАФ-позитивних клітин, на які суттєво не 
впливає наявність чи відсутність плазми крові. На нашу 
думку, швидкі зміни ПАФ-реакцій клітин крові під дією 
ГНЛ є досить цікавим фактом, який дає підстави 
рекомендувати вивчення ПАФ-реакцій клітин крові для 
індивідуального тестування доз лазерного опромінення в 
клінічній практиці.

Враховуючи, що ПАФ-реакція може відображати 
наявність зв’язаних з мембраною клітин крові регуляторних 
пептидів, у тому числі інсуліну, а також глікопротеїдів [7], 
можна припустити, що застосовані нами джерела опро
мінення в тій чи ішій мірі впливають на вказані показники, 
звільняючи ці речовини в навколишнє середовище. Мож
ливо, саме ці речовини здатні викликати зміни в інших 
клітинах крові, які не піддавались прямій дії джерел випро
мінювання, тобто давати поштовх певним ланцюговим 
реакціям. Таке припущення має підтвердження при дії на 
клітини крові препарату Ерсол-1, який містить регуляторні 
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пептиди і викликає аналогічні зміни в кількості ПАФ- 
позитивних клітин.
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Summary

Savchuk G.G., ïvanushko Y.G., Halaim J.A., 
Sandulyak L.L, Halaim E.A.

INFLUENCE OF THE ULTRAVIOLET, LASER 
RADIATION AND ERSOL-1 PREPARATION ON THE 

INDEX OF THE PARALDEGID FRXINOFILLE 
REACTION OF THE BLOOD CELLS IN VITRO 

EXPLORATIONS

The thesis is dedicated to the study of the influence of the ultraviolet 
and laser radiation on the blood cells. It has been proved that these physical 
factors have a fundamental impract on the figures (of the paraldegid fuchsinfiln 
reaction) that were studied.
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УДК 591.521:598.2(477.8)

Скільський LB., Годованець Б.Й., 
Бучко В.В., Пограничний В.О., 

Фогел Й.Ю., Бокотей А.А.

ГНІЗДОВА БІОЛОГІЯ ЛИСКИ (FCLICA ATRA L.) У 
РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Вперше для північно-західної частини Прут- 
Дністровського межиріччя та Українських Карпат узагальнено 
матеріали по гніздовій екології лиски. Наведено рекомендації по 
охороні виду.

На водоймах рівнинної частини заходу України лиска 
(Fulica atra L.; Rallidae, Gruiformes) є звичайним, а подекуди 
численним видом птахів. Це ж стосується й регіону 
Українських Карпат, крім власне гірських районів, де окремі 
особини виду виявлені лише в період міграцій. Проте 
гніздова біологія лиски вивчена недостатньо. Лише для 
рівнинної частини Чернівецької області нами опубліковані 
деякі матеріали про розташування гнізд, їх морфометрію, 
морфологічні показники, строки розмноження тощо [2, 10],. 
окрім того, М.К.Тарасова [3], М.І.Черкащенко [5] та деякі 
інші дослідники для долини верхнього Дністра, а 
В.С.Талпош [12] для Закарпатської рівнини наводять 
фрагментарні дані про особливі гніздування лиски. Тому 
нашим основним завданням будо проаналізувати наявні 
матеріали щодо основних аспектів розмноження виду.

М атер іал и  та м етоди ка
Дослідженнями охоплена північно-західна частина 

Прут-Дністровсв*кого межиріччя, Передкарпаття та Закар
патська рівнина. В гірських районах Українських Карпат 
лиска на гніздуванні відсутня. Збір даних проводився в 1985 
- 1987 та 1990 - 1996 роках шляхом обстеження характерних
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місцеперебувань виду протягом репродук-тивного періоду в 
19 пунктах (рис. 1): с.Колінківці, с.Ставчани і с.Ширівці 
Хотинського, с.Драниця Ново-селицького, с. Веренчанка 
Заставнівського та с.Шишківці, с.Кліводин і с.Борівці 
Кіцманського районів Чернівецької області; м.Городенка та 
смт Більшівці, с.Медуха і с.Кінашів Галицького району 
Івано-Франківської області; смт Меденичі і с.Новошичі 
Дрогобицького, с.Рудники Миколаївського, с.Черляни 
Городоцького та с.Отиневичі Жидачівського районів 
Львівської області; с.Бородівка і с.Пістрялове 
Мукачівського району Закарпатської області. Вивчено вміст 
95 гнізд, які вимірювали лінійкою з точністю до 1 см, яйця 
— штангенциркулем з точністю до 0,1 мм. Час появи 
першого яйця визначали неповними кладками, ступенем 
насидженості яєць [6], віком пташенят-пуховиків, а індекс 
округлості і об’єм — формулами, запропонованими 
Р.Мяндом [9]. Статистичні розрахунки проводили за 
загальноприйнятою методикою. У роботі використано 
неопубліковані матеріали П.В.Бундзяка та І.В.Когут, яким 
ми висловлюємо щиру подяку.

Р езультати  й обговорення
На гніздуванні і в репродуктивний період лиска 

виявлена по всій території регіону досліджень, окрім 
гірських районів Українських Карпат, де населяє 
найрізноманітніші стоячі або слабопроточні водойми з 
густими заростями прибережної рослинності та відкритими 
плесами.

Навесні пролітні та прилітні птахи з ’являються 
протягом березня і до середини квітня. В цей час для особин 
місцевих популяцій розпочинається гніздовий період. Іноді 
часто буває, що на одній водоймі наявні зграйки пролітних 
птахів і гнізда з розпочатими кладками [2].

Оселяється лиска, як правило, на ставках, рідше —  на 
інших водоймах. Нами гнізда виду виявлені: у Прут-Дніст-
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Рис. І. Пункти знахідок гнізд лиски

ровському межиріччі — на ставках (52 або 91,2%; п=57) і 
озерах (5 або 8,8%), у Передкарпатті — на ставках (29 або 
93,5%; п=31) і водосховищі (2 або 6,5%), на Закарпатській 
рівнині всі гнізда знайдені на водосховищах (п=7). Окрім 
того, лиска може гніздитися на старицях великих річок, 
зокрема Дністра [3, 4]. Гнізда будує на воді в заростях 
рогозу та очерету, рідко — іншої надводної трав’янистої 
рослинності (табл. 1), як правило, серед прибережних 
ділянок. Віддаль гнізд від лінії суходолу така (м): Прут- 
Дністровське межиріччя (п=24)— 10,13± 1,03 (3-20, ±8=5,06, 
С У .=49,96%), Передкарпаття (п=9) — 8,61+2,23 (1,5-25, 
±8=6,70, С.У =77,78%). При порівнянні середніх показників 
різниця не достовірна (ї=0,62, р>0,05). На водоймах 
Передкарпаття 6 гнізд знаходилися на межі рослинності та
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відкритої води і лише одне було побудоване у глибині 
заростей очерету на віддалі 1,5 м від плеса.

Таблиця 1
Розташування гнізд лиски (%)

Регіон п Домінуючі види рослин, що оточують 
гніздо

рогіз очерет рогіз і 
очерет

інші (яр.)

Прут-Дністров- 
ське межиріччя

56 34(60,7) 16(28,6) 4(7,1) 2(3,6)

Передкарпаття 31 — 25(80,6) 6(19,4) —

Закарпатська
рівнина

7 7(100)

Протягом періоду розмноження агресивна 
територіальна поведінка лиски характерна по відношенню 
до чужих особин свого виду, інших птахів [8]. Хоча, 
незважаючи на це, відомі випадки гніздового сусідства, 
наприклад, з сірощокими норцями (РосНсерБ ^ІБедепа 
(Восісі.) [7]. А от 18.05.1986 р. нами виявлено гніздо з 
кладкою з 8 яєць у колонії звичайного мартина (Ьагш 
гібіЬипбиз Ь.) на ставку серед очерету на віддалі 150 м від 
берега в околицях с.Отиневичі. Крім того, деякі пари лисок 
можуть іноді оселятися неподалік одна від одної. Так. 
віддаль між двома заселеними гніздами, виявленими на 
ставку поблизу смт Меденичі, становила 1,5 м.

Будівельним матеріалом для гнізд служать переважно 
надводні частини рогозу та очерету; надзвичайно рідко 
птахи можуть підбирати гілки дерев чи кущів, які впали у 
воду (табл. 2).

Розміри гнізд наведені в таблиці 3. Пологий настил до 
води був характерний для 72,2% будівель із 54 обстежених у 
Прут-Дністровському межиріччі (в межах Передкарпаття та 
Закарпатської рівнини довжину настилу не вимірювали).
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іаолиця і

Компонент
^  І ті

Прут-
Дністровське

межиріччя
(11=55)

а іл > )л а л у  1 н и д  Л 

Передкар- 
паття

(п=29)

ІИ С К И  ( УО)

Закарпатська
рівнина

(п=7)
Рогіз 46(83,6) 22(75,9) 7(Ю)
Очерет 16(29,1) 17(58,6)
Ситник 8(14,6)

. . .  1(3,5) ---
Водяні рос
лини (Бр.)

7(12,7) —

Водорості 6(10,9) ----- —
Гілки дерев 2(3,6) ----- —

Таблиця З

П а р а м е т р и п Ь і т М ± 6 ± т С У . ,

%

П р у т - Д н і с т р о в с ь к е  м е ж и р і ч ч я

О 5 4 3 1 - 6 8 4 1 , 5 2 7 , 7 4 1 , 0 5 1 8 , 6 3

Н 5 4 1 0 - 2 5 1 5 , 0 2 3 , 3 3 0 , 4 5 2 2 , 1 6

с і 5 4 1 2 - 2 8 ^ 2 0 , 2 4 2 , 9 6 0 , 4 0 1 4 , 6 2

ї ї 5 4 5 - 1 1 7 , 2 2 1 , 5 7 0 , 2 1 2 1 , 6 7

П е р е д к а р п а т т я

1 1 2 6 - 3 7 3 3 , 4 6 3 , 5 9 1 , 0 8 1 0 , 7 3

Н 2 6 7 - 3 5 1 5 , 4 6 4 Л 7 0 , 8 2 2 6 , 9 6

В 2 6 1 3 - 2 5  • 1 9 , 7 7 4 , 7 6 0 , 9 3 2 4 , 0 8

Н 2 6 4 - 1 0 6 , 7 8 1 , 6 6 0 , 3 3 2 4 , 4 9

З а к а р п а т с ь к а  р і в н и н а

О 7 2 4 - 4 2 3 2 , 0 0 6 , 5 1 2 , 4 6 2 0 , 3 3

Н 4 1 3 - 1 7 1 5 , 0 0 1 , 6 3 0 , 8 2 1 0 , 8 9

Э 6 1 5 - 1 9 1 6 , 5 0 1 , 5 2 0 , 6 2 9 , 1 9

Н 7 3 - 8 6 , 0 0 1 , 8 3 0 , 6 9 3 0 , 4 3

Н  —  висота гнізда (від води), сі 
И —  глибина лотка.

діаметр лотка і
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Діаметр гнізда з настилом (см; п=39): 68,05±2,73 (43-100, 
±8=17,03, С У  =25,02%). При порівнянні морфометричних 
показників будівель з різних регіонів достовірна різниця 
виявлена в 1/3 випадків (табл. 4). Найбільше відрізняються 
між собою середні значення промірів гнізд з Прут-Дністров
ського межиріччя та Закарпатської рівнини (для половини 
параметрів різниця достовірна).

Таблиця 4
Порівняння основних морфометричних показників лиски з

різних регіонів на достовірність різниці (і)
П а р а м е т р и П Д М  і  П р П Д М  і  З Р П р  і  З Р

И 5 , 3 5 ( р < 0 , 0 0 1 ) 3 , 5 6 ( р < 0 , 0 0 1 ) 0 , 5 4 ( р > 0 , 0 5 )

Н 0 , 4 7 ( р > 0 , 0 5 ) 0 , 0 2 ( р > 0 , 0 5 ) 0 , 4 0 ( р > 0 , 0 5 )

0 , 4 6 ( р > 0 , 0 5 ) 5 , 0 7 ( р < 0 , 0 0 1 ) 2 , 9 3 ( р < 0 , 0 1 )

ї ї 1 Д З ( р > 0 , 0 5 ) 1 , 6 9 ( р > 0 , 0 5 ) 1 , 0 2 ( р > 0 , 0 5 )

Примітка. Тут, а також у табл. 8, ПДМ — Прут-Дністровське 
межиріччя, Гір — Передкарпаття і ЗР — Закарпатська рівнина.

У Прут-Дністровському межиріччі репродуктивний 
період розтягнутий (очевидно, у другій його половині 
гніздяться молоді птахи); в межах Передкарпаття поява 
першого яйця проходить у більш стислі строки (рис. 2). 
Загалом, гнізда з розпочатою яйцекладкою знаходили з 
перших чисел квітня і до кінця першої декади червня, хоча 
достовірна різниця між середніми датами із Прут- 
Дністровського межиріччя та Передкарпаття відсутня (табл. 
5). На Закарпатській рівнині лиски приступають до 
гніздування в середині квітня —  двадцятих числах травня. 
Про це свідчать наступні дані, зібрані нами в 1986 р.: 27.04 
— 2 гнізда з 3 (початок кладки) та 7 (слабо насиджені) 
яйцями, с.Бородівка; 23.05 —  гніздо з 4 (середина кладки) 
яйцями, с. Пістря лове.

Повна кладка налічує, як правило, 6-8 яєць (табл. 6). 
При порівнянні середніх показників достовірна різниця 
відсутня.
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Рис.2. Динаміка появи першого яйця у гніздах лиски:
А- Прут-Дністровське межиріччя (п=62) (узагальнено за:[3,4,наші дані];

Б -  Передкарпаття (п=26) (узагальнено за:[3, наші дані];

Ооморфологічні параметри наведені в таблиці 7. 
Статистично істотня відмінність середніх значень з різних 
регіонів виявлена майже у 3/4 випадків (табл. 8). Цікаво, що 
величина довжини, максимального діаметру та об’єму яйця 
достовірно зростає у північному напрямку, тобто значення 
цих показників у межах Закарпатської рівнини є 
найменшими, а в Передкарпатті (долина верхнього Дністра) 
—  найбільшими.

Загалом гніздовий період триває 4,5 місяця. До кінця 
серпня молоді лиски набувають здатності літати і разом з 
дорослими перебувають на водоймах, утворюючи невеликі 
скупчення, переважно, до 20 особин. Осіння міграція триває 
у вересні —  жовтні.
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Таблиця 5

Регіон п Ьігп М ±5 ±ш СУ.,
%

Прут-Дні
стровське 

межиріччя*

62 2.04-
10.06

1.05 18,62 2,37 62,41

Передкар-
паття**

26 12.04-
9.05

30.04 6,85 1,34 35,55 0,37
(р>0,05)

'Розраховано за: [З, 4, наиіі дані]. 
**Розраховано за: [З, наші дані].

Таблиця 7
Основні морфологічні показники яєць лиски

П а р а м е т р и Ь і ш М ± 5 ± г п С . У . ,  %

П р у т - Д н і с т р о в с ь к е  м е ж и р і ч ч я  ( п = 2 4 2 ,  ^ 3  к л а д к и )

Ь 4 6 , 4 - 5 8 , 2 5 2 , 9 3 2 , 0 3 0 , 1 3 3 , 8 4

В 3 1 , 1 - 3 8 , 1 3 6 , 3 1 0 , 8 8 0 , 0 6 2 , 4 3

5 8 , 9 - 7 6 , 4 6 8 , 6 8 2 , 5 2 0 , 1 6 3 , 6 7

V 2 6 , 0 - 4 1 , 7 3 5 , 6 4 2 , 5 5 0 , 1 6 7 , 1 5

П е р е д к а р п а т т я  ( п = 1 7 0 ,  3 0  к л а д о к ) *

Ь 4 9 , 0 - 6 0 , 2 5 4 , 0 0 2 , 2 2 0 , 1 7 4 Д 1

В 3 2 , 4 - 4 0 , 5 3 7 , 0 0 1 , 5 2 0 , 1 2 4 , 1 1

Б р Ь 5 8 , 5 - 7 6 , 0 6 8 , 5 9 3 , 0 4 0 , 2 3 4 , 4 3

V 2 8 , 2 - 4 6 , 7 3 7 , 1 2 4 , 0 1 0 , 3 1 1 0 , 6 0

З а к а р п а т с ь к а  р і в н и н а  ( п = 4 2 ,  7  к л а д о к )

Ь 4 5 - 5 8 5 1 , 8 3 2 , 5 4 0 , 3 9 4 , 8 9

В 3 1 - 3 7 3 4 , 8 8 1 , 4 5 0 , 2 2 4 , 1 6

Б р Ь 5 8 , 9 - 7 7 , 8 6 7 , 4 6 3 , 9 9 0 , 6 1 5 , 9 1

V 2 5 , 1 - 3 9 , 1 3 2 , 2 4 3 , 3 3 0 , 5 1 1 0 , 3 3

*Розраховано за: [1, наші дані].
Примітка. Тут, а також у  табл. 8, Ь, мм — довжина, 
В, мм — максимальний діаметр,
ЯрИ, % — індекс округлості і V, мл — об ’єм яйця.
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Таблиця 8
Порівняння основних морфометричних показників яєць 

лиски з різних регіонів на достовірність різниці (І)

Параметри ПДМ і Пр ПДМ і ЗР Пр і ЗР

Ь 5,00(р<0,001) 2,68(р<0,01) 5,10(р<0,001)
В 5,14(р<0,001) 6,27(р<0,001) 8,46(р<0,001)

Брй 0,32(р>0,05) ].94(р>0,05) 1,73(р>0,05)
V 4,24(р<0,001) 6,36(р<0,001) 8,18(р<0,001)

Таким чином, умови для гніздування лиски у регіоні 
досліджень є сприятливими завдяки наявності значної 
кількості невеликих водойм з відкритими плесами та 
густими заростями трав’янистої рослинності, особливо в 
межах центральних районів Прут-Дністровського 
межиріччя, долини верхнього Дністра та Закарпатської 
рівнини. Відповідно, чисельність виду ще порівняно висока. 
Хоча, незважаючи на це, необхідно проводити певні заходи 
охорони лиски, принаймі, для того щоб зберегти існуючу 
густоту поселень. Насамперед, у місцях гніздування, 
потрібно запобігати суцільному випалюванню (навесні) та 
викошуванню (влітку) заростей прибережної рослинності, 
підтримувати постійний рівень води у штучних водоймах. 
Важливе значення, як охоронний захід, має регламентація 
здобування птахів та дотримання строків полювання на 
лиску.
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Summary

Skilsky I.V., Godovanets B.L, Buchko V.V., Phogel I.Ju., 
Pohranychny V.O., Bokotey A.A.

THE BREEDING BIOLOGY COOT IN REGION OF THE 
UKRAINIAN CARPATHIANS

Are generalize informations about nest of Coot first of all, for of the
North-West part of the Prut and Dnister rivers and of the Ukrainian
Carpathians. Recommendations are direct bu guard of species.

Одержано редколегією 29.05.97 p.

167



УДК 631.48

Назаренко І.І., Польчина С.М., 
Смага І.С., Шибітова Г.В.

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ТА ДИНАМІКИ 
ВОДОРОЗЧИННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У БУРУВАТО- 

ПІДЗОЛИСТОМУ ОГЛЕЄІІОМУ ГРУНТІ

Встановлено склад і концентрацію водорозчинних спо
лук у бурувато-підзолистому оглеєному грунті, їх динаміку про
тягом вегетаційного періоду та зміни в залежності від типу угідь 
(ліс, пасовище неосушене, пасовище осушене сінокіс осушений, 
рілля окультурена). Для оцінки розвитку елювіальних процесів 
запропоновано використовувати профільний розподіл катіонів 
Са2", Мб2+, N3"

Складність та неоднозначне тлумачення генетичної 
природи бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкар- 
паття обумовлює необхідність комплексного дослідження їх 
складу, режимних показників та властивостей. Зважаючи на 
значний розвиток процесів елювіальної деградації грунту, 
які обумовлюють формування негативних фізико-хімічних, 
водно-фізичних, біологічних і агрохімічних властивостей 
[2,5,7,9], необхідно розробити критерії оцінки сучасної їх 
інтенсивності та змін під впливом антропогенного наван
таження на грунт.

Оскільки основні процеси грунтоутворення (руйну
вання мінералів, розклад органічних решток, утворення 
органо-мінеральних сполук) проходять у грунтовому роз
чині та при його безпосередній участі, склад і концентрація 
водорозчинних сполук грунту є вагомим критерієм оцінки 
інтенсивності сучасних грунтових процесів.

Об'єктом досліджень був бурувато-підзолистий огле- 
єний грунт, який є фоновим для Передкарпаття й займає 
площу майже 197 тис.га [7]. Грунтові розрізи закладались на 
угіддях, типових для даної місцевості: ліс широколистяний,
пасовище неосушене (грунт виведений з-під лісу майже 40 
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років тому назад), пасовище осушене закритим гончарним 
дренажем у 1914 р., сінокіс осушений закритим гончарним 
дренажем у 1974 р. (грунт виведений з-під лісу 25 років 
тому назад), рілля окультурена (грунт виведений з-під лісу 
більше 100 років тому назад). Даний грунт чітко ди
ференційований на генетичні горизонти за елювіально-ілю- 
віальним тилом. Потужність гумусово-елювіального гори
зонту в грунті під лісом незначна (16 см), а при сільсько
господарському використанні зростає до 22 см на пасовищі 
неосушеному, до 28 см - на пасовищі осушеному, до 23 см -  
на сінокосі осушеному і до 36 см - на ріллі окультуреній.

Метою досліджень було встановити відмінності в 
складі водорозчинних сполук та прослідкувати їх динаміку 
протягом вегетаційного періоду під різними угіддями.

Дослідження проводились у 1993 році, який за своїми 
кліматичними умовами суттєво відрізнявся від норми. Так, 
опадів випадало значно більше, а температура повітря була 
на 1-2 °С нижчою в порівнянні з середніми багаторічними 
значеннями (рис. 1).

Для встановлення кількісного складу водорозчинних 
сполук використовували метод водної витяжки, який, не 
повністю відображаючи істинний склад грунтового розчину 
[4, 11], дає змогу встановити вміст у грунті легко- та 
середньорозчинних солей при різних режимах зволоження 
[3], отримати дані про співвідношення елементів у рідкій 
фазі грунту [8] тощо.

Загальна сума іонів характерезує концентрацію грун
тового розчину. Нами встановлено (рис. 1), що найвищою 
вона є в Не горизонтах під усіма угіддями (ліс - у межах 
0.31-0.39%, пасовище неосушене -0.22-0.44%, пасовище 
осушене - 0.23-0.34%, сінокіс осушений - 0.24-0.33%, рілля 
окультурена - 0.25-0.34%) і тільки в окремих випадках в 
ілювіальних, або навіть в материнській породі, а найнижчою 
- в елювіальних горизонтах ( ліс - 0.25-0.35; пасовище 
неосушене - 0.22-0.32; сінокіс осушений - 0.21 -31, рілля 
окультурена - 0.24-0.32%). Це пояснюється тим,.що в верх
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Рис. 1. Динаміка загальної концентрації водорозчинних сполук в 
профілі грунту під різними угіддями: 1 - ліс; 2 - пасовище 

неосушене; 3 - пасовище осушене; 4 - сінокіс осушений; 5 - рілля
окультурена.

Опади: а - середньобагаторічні; б - в 1993 році, 
температура: в - середньобагаторічна; г - в 1993 році.
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ніх горизонтах, як правило, і формується грунтовий розчин 
внаслідок високої його біогенності й промивання 
атмосферними опадами, а ілювіальні горизонти виступають 
бар'єром на шляху міграції водорозчинних компонентів по 
профілю. Дещо вищі концентрації суми водорозчинних 
сполук грунту під лісом і пасовищем неосушеним можна 
пояснити особливостями рослинності, тоді як осушення 
угідь з трав'янистою рослинністю посилює міграцію водо
розчинних компонентів грунту, а однорічні культури, що 
вирощуються на ріллі, виносять значну кількість хімічних 
елементів, головним чином, з верхнього горизонтуг грунту.

Концентрація грунтового розчину є величиною дина
мічною. На всіх угіддях (за винятком неосушеного пасови
ща) найвищі її значення відмічені в травні та липні. До кінця 
вегетаційного періоду вона значно знижується. Це обумов
лено зниженням біологічної активності. Меншою динаміч
ністю характеризуються нижні горизонти, для яких харак
терна найнижча біогенність і біологічна активність.

Найнижчими значеннями рН (тобто найвищою 
кислотністю) характеризується грунт під лісом. Чітко 
виражений елювіально-ілювіальний її перерозподіл по 
профілю: при менших величинах в гумусово-елювіальному 
та елювіальному горизонтах спостерігається поступове 
підвищення з глибиною (рис.2.). Це можна пояснити 
природою верхніх горизонтів, у яких найбільш інтенсивно 
накопичуються кислі продукти розкладу лісової підстилки. 
Сільськогосподарське використання грунту сприяє 
помітному зниженню кислотності по всьому профілю і, 
особливо, при інтенсивних заходах окультурення.Це вказує 
на зміну характеру та інтенсивності процесів розкладу 
рослинних решток внаслідок різної їх кількості та хімічного 
складу в грунті під сільськогосподарськими угіддями та 
лісом.

Аніон НСОз' з ’являється в грунтовому розчині в 
основному внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів, ди
хання коренів і хімічних процесів [10]. Саме цим пояснює-
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Рис.2. Профільні криві рН та бікарбонат-іону в грунті під різними
угіддями: А -  ліс; Б -  пасовище неосушене; В -  пасовище осушене; Г
 ̂ сінокіс осушений; Д -  рілля окультурена



ться підвищення його вмісту у верхніх горизонтах грунту 
ПІД досліджуваними угіддями (рис. 2). Елювіальні горизон
ти, навпаки, містять знижену його кількість, що обумов
люється низькою їх біогенністю та проходженням елювіаль
них процесів. Вищий вміст НСОз характерний для угідь з 
трав'янистою рослинністю (сінокіс осушений, пасовище 
неосушене й осушене). Найвищии вміст даного аніону в 
грунті під усіма угіддями зафіксовано в липні, що пов'язано 
з найвищою біогенністю грунту’ в даний період.

Вміст аніону СГ є порівняно незначним (у межах 
0.15-0.25 мг-екв/ІООг грунту) й чітких закономірностей 
перерозподілу його по профілю не виявлено (рис. 3). Це 
може бути пов'язано з високою міграційною здатністю 
даного компонента грунтового розчину. Сільськогоспо
дарське використання не призводить до помітної зміни 
вмісту хлору в порівнянні з грунтом під лісом. Динамічність 
даного елементу протягом вегетаційного періоду була 
незначною під всіма угіддями.

Відомо, що сульфати серед інших елементів най
більш активно вимиваються з грунту на протязі вегетацій
ного періоду [5], а також можуть поступати в грунт з 
атмосферними опадами [3], Найменше водорозчинного 
сульфат-іону (рис. 3) містить грунт ріллі окультуреної та 
осушеного пасовища (в межах 0.05 - 0.25 і 0.03 - 0.25 мг- 

екв/ІООг грунту’ відповідно). Варто відзначити, що на 
більшості угідь найвищий вміст ЗСД2- зафіксовано в червні, 
а найнижчий - у серпні, а також спостерігаються значні його 
коливання. Ці закономірності можуть бути пов’язані з ме
теорологічними факторами.

Вміст кальцію в грунтовому розчині залежить, в ос
новному, від вмісту його в грунтово-поглинальному ком
плексі та від надходження з рослинними рештками й 
кальційвмісними сполуками антропогенного походження 
(добрива, меліоранти й т.п.). У формуванні профілю бурих 
лісових грунтів важливу роль відіграє біогенний кальцій, 
який, мігруючи по профілю, сповільнює процес опідзолення
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[6]. Виявлений мінімальний вміст кальцію в елювіальних 
горизонтах вказує на значний розвиток елювіальних 
процесів (рис. 4). З глибиною вміст водорозчинного кальцію 
зростає. Ці закономірності свідчать про зв’язок водо- 
розчиного кальцію з кальцієм грунтово-ного комплексу, 
біогенне накопичення у верхніх горизонтах грунту та 
міграцію з грунтовою вологою. Серед угідь найвищим 
вмістом катіону кальцію вирізняється рілля окультурена, що 
пояснюється внесенням у грунт кальційвмісних сполук. На 
осушених угіддях (сінокосі та пасовищі) вміст кальцію в 
1.2-1.5 раза нижчий у порівнянні з неосушеними (ліс, 
пасовище), що обумовлене втратами його з дренажними 
водами.

Вміст водорозчинного кальцію є величиною дуже 
динамічною й під різними угіддями виявлено однакові зако
номірності його динаміки. Найвища кількість кальцію пере
ходила у водну витяжку в серпні, що можна пояснити мен
шим його засвоєнням рослинністю в даний період.

Магній теж поглинається рослинністю, але в значно 
менших кількостях у порівнянні з кальцієм [1]. Встановлено 
підвищення його вмісту у верхньому горизонті під усіма 
угіддями та збіднення елювіальних горизонтів внаслідок 
проходження елювіальних процесів (рис. 4). Вказані зако
номірності найбільш чітко простежуються в грунті під 
лісом. Відзначимо, що в грунті осушеного сінокосу про
фільний розподіл даного катіону більш згладжений у 
порівнянні з іншими угіддями, що можна пояснити 
інтенсивнішим промиванням усієї товщі грунту внаслідок 
функціонування гончарного дренажу. Цим же можна по
яснити нижчий вміст магнію в грунті осушених угідь. Ди
наміка даного елемента є досить близькою до динаміки 
кальцію. На всіх угіддях проходить поступове підвищення
його вмісту до липня.

Отже, вміст та характер, профільного розподілу 
катіонів кальцію і магнію вказує на значний сучасний 
розвиток елювіальних процесів у бурувато-підзолистому ог-
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лесному грунті під різними угіддями (особливо на осушених 
закритим гончарним дренажем).

Катіон натрію, на відміну від інших катіонів, входить 
до складу грунтово-поглинального комплексу в незначних 
кількостях. Внаслідок цього вміст водорозчинного натрію в 
грунтах (за винятком засолених), як правило, не перевищує
0.001% [3]. Дослідженнями встановлено, що в бурувато- 
підзолистому' оглеєному грунті його міститься на порядок 
менше в порівнянні з кальцієм та магнієм (рис. 5). Для 
грунту всіх угідь характерним є те, що верхня товща значно 
збіднена водорозчинним натрієм у порівнянні з нижньою. 
Винятком є грунт під пасовищем неосушеним. Іншою 
особливістю є те, що у верхній товщі грунту сільсько
господарських угідь вміст даного катіону є вищим у 
порівнянні з грунтом під лісом внаслідок внесення калійних 
добрив, що містять натрій. З глибиною ця різниця 
згладжується. Підвищений вміст натрію у нижній товщі 
грунту в червні обумовлений весняним вилуговуванням 
катіонів.

Вміст водорозчинного калію в грунті є найнижчим 
серед усіх катіонів, що вивчались (рис. 5). Даний елемент у 
значних кількостях поглинається рослинами, проте не вхо
дить до складу органічної речовини й характеризується ви
сокою міграційною здатністю [1]. Грунт окультуреної ріллі, 
сінокосу осушеного й пасовища неосушеного містить 
більшу кількість водорозчинного калію в порівнянні з 
грунтом під лісом. Найнижчий вміст калію на осушеному' 
пасовищі обумовлений тривалою дією дренажу (понад 80 
років). Верхні горизонти грунту неосушених угідь містять 
більше водорозчинного калію в порівнянні з нижніми, а 
осушених - менше. Це вказує на значні втрати калію з 
дренажними водами.
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висновки
1. За аніонним складом грунтовий розчин бурувато- 

підзолистого оглеєного грунту належить до хлоридно- 
сульфатного типу, за катіонним - до магнієво-кальцієвого 
типу, а ступінь мінералізації вказує на незасоленість грунту, 
що характерно як для групи кислих сіалітних елювіально- 
ілювіальних диференційованих, так і групи оглинених 
грунтів (буроземів).

2 . Зміни вмісту окремих компонентів грунтового 
розчину в процесі сільськогосподарського використання 
грунту не призводять до змін типу його хімічного складу. 
Так, сінокісне використання грунту з осушенням та пасови
щне без осушення призводять до підвищення концентрації 
грунтового розчину на 0.018% і 0.005% відповідно в основ
ному за рахунок катіонів кальцію та сульфат-іонів.

3. Введення грунту в сільськогосподарське викори
стання (особливо окультурення ріллі) знижує актуальну 
кислотність на 0.5-0.9 одиниці pH у верхніх горизонтах 
грунту.

4. Для бурувато-підзолистого оглеєного грунту ха
рактерна висока інтенсивність елювіальних процесів, яка 
підвищується при осушенні грунту закритим гончарним 
дренажем. Найбільш чітким критерієм проходження 
елювіальних процесів є профільний розподіл катіонів каль
цію, магнію і натрію.

5. Вміст та профільний розподіл аніонів СІ '  та SO 4 

не є діагностичним критерієм проходження елювіальних 
процесів й найменше серед усіх компонентів грунтового 
розчину залежить від гідротермічних умов року та способу 
використання грунту.
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Summary

Nazarenko I.L, Polchyna S.M.,
Smaga I.S., Shybytova G.V.

PECULIARITIES OF STRUCTURE AND DINAMICS 
OF WATER-SOLUBLE ELEMENTS IN BROWNERDE- 

PODZOLIC GLEEVY SOIL

In the given investigation it has been ascertained the structure and 
concentration of water-soluble compounds in brownerde-podzolic gleevy soil, 
their dynamics during vegetation period and changes depending on the type 
of soil (forests, non-drained pastures, drained pastures, dried hay making, 
cultured arable land). It has been offered to use the profile distribution of 
cations Ca' , Mg2 , Na for estimating the development of modem elluvial 
processes.
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УДК 631 452:631.8

Бербець М.А., Томюк Б.П., Черлінка В.Р.

ГУМУСНИЙ СТАН ОСНОВНИХ ГРУНТІВ
УКРАЇНИ

Методом множинного кореляздійно-регресійного 
аналізу взаємозв'язку ознак орного шару основних грунтів 
України встановлені закон розподілу вмісту гумусу, ступінь 
кореляції його з рядом фізичних і фізико-хімічних чинників, на 
основі чого запропоновані рекомендації по гумусонакопиченню 
та регресійна модель, яка задовільно описує і прогнозує 
гумусний стан грунтів України щодо його вмісту.

Гумусний стан грунтів характеризується багатьма 
показниками, серед яких чи не найголовнішим є вміст 
гумусу. Саме від цього чинника залежать, в основному, 
фізичні та фізико-хімічні властивості грунтів, їх 
енергетичний потенціал і родючість.

Вміст гумусу С відчуває на собі вплив великого 
числа факторів різноманітної природи З’ясувати, як саме 
впливають на цей показник, який розглядається нами як 
результативна ознака, деякі фізичні та фізико-хімічні 
чинники, було метою даної роботи. З-поміж тих, які 
розглядаються нами як факторні ознаки, були обрані 
рівноважна щільність основних грунтів України г, вміст

І | ^
обмінного кальцію Са “обм, магнію ~обм, відношення 
цих обмінних форм СМ, сума обмінних основ 8, ступінь 
насиченості грунтів основами V.

Об'єктом дослідження був орний шар 26 грунтів 
України, які належать різним типам, підтипам, родам та 
видам і які знаходяться в різних природно-кліматичних 
зонах нашої країни (табл.1) [1]. Для порівняння наведені 
показники і підорного шару. Зауважимо, що досліджувані 
грунти становлять ~ 61.3 % земель, залучених у сільської ос- 
подарське виробництво. Метод дослідження — множинний 
лінійний та нелінійний кореляційно-регресійний аналіз



взаємозв'язку різних ознак [2]. Одержані нами результати 
містяться в таблицях 2 та 3.

Таблиця 1
Фізичні та фізико-хімічнї показники основних фунтів Україниі
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І 0-20 1.3 1.52 1.3 0.5 1.8 2.6 46

30-40 0.3 1.62 1.0 0.4 1.4 2.5 54
11 0-20 1.3 1.50 1.3 0.4 1.7 3.3 44

30-40 0.2 1.60 0.8 0.2 1.0 4.0 45
III 0-20 1.6 1.45 2.3 0.6 2.9 3.8 57

30-40 0.3 1.57 1.7 0.4 2.1 4.3 64
IV 0-20 1.5 1.45 2.0 0.6 2.6 3.3 53

30-40 0.4 1.56 2.7 0.7 3.4 3.9 74
V 0-20 1.5 1.50 1.0 0.4 1.4 2.5 38

30-40 0.4 1.66 0.7 0.3 1.0 2.3 45
VI 0-20 1.4 1.52 1.8 0.2 2.0 9.0 45

30-40 0.3 1.70 1.6 0.2 1.8 8.0 58
VII 0-20 1.7 1.54 1.2 0.3 1.5 4.0 41

30-40 0.4 1.62 0.8 0.3 1.1 2.7 42
VIII 0-20 1.6 1.52 1.9 0.3 2.2 6.3 50

30-40 0.4 1.60 1.2 0.2 1.4 6.0 48
IX 0-20 4.2 1.20 26.5 4.8 31.3 5.5 93

30-40 3.4 1.28 25.0 6.0 31.0 4.2 97
X 0-20 4.6 1.25 29.9 5.5 36.2 5.4 94

30-40 4.0 1.16 28.6 4.6 33.2 6.2 97
XI 0-20 5.7 1.14 33.9 5.4 40.2 3.9 99

30-40 4.8 1.26 32.0 5.3 38.2 3.9 99
ХП 0-20 3.8 1.20 29.7 7.7 38.4 5.8 99

30-40 2.7 1.24 27.8 7.1 35.8 5.7 99
XIII 0-20 6.0 1.11 39.3 6.8 47.5 4.4 99

30-40 5.0 1.25 36.8 6.4 44.1 4.1 99
XIV 0-20 3.7 1.10 25.0 5.7 31.6 2.3 99

30-40 2.7 1.36 24.8 6.1 31.5 2.2 99
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Продовження таблищ 1
XV 0-20 1.0 . 1.67 4.6 І 2.0 І 7.0 1 4 3 99

30-40 1.8 1--------- _ 1.65 5.3 2.4 7 9 ' 3 8 ; 100
XVI 0-20 2.9 1.19 27.3 6.3 34.4 3.7 99

30-40 2.4 1.21 25.7 6.7 33.2 3.7 100 1
І 2 3 4 І

1
5 6 7 8 9 1

XVII 0-20 3.4 1.25 22.8 6.1 29.7 6.3 100 !
30-40 2.3 1.35 23 6 6.4 30.8 6.0 100 і

XVIII 0-20 2.8 1.26 19.7 6.7 27.0 2.9 99
30-40 1.7 1.37 20.8 6.9 28.2 3.0 99

XIX 0-20 2.9 1.26 24.3 6.5 31.9 3.7 95
30-40 2.1 1.38 24.6 7.0 32.5 3.5 99

XX 0-20 1.6 1.32 7.9 2.6 11.3 3.0 99
30-40 1.3 1.42 9.2 2.8 12.3 3.3 99

XXI 0-20 2.5 1.29 19.3 6.8 27.7 2.8 99
30-40 1.8 1.41 22.0 9.2 32.8 2.4 100

XXII 0-20 1.9 1.40 16.8 8.6 27.0 2.0 100
30-40 1.6 1.44 16.8 13.5 32.4 1.3 100

XXIII 0-20 2.4 1.46 17.3 7.8 26.0 2.1 100
30-40 1.9 1.50 16.5 11.6 31.0 1.5 100

XXIV 0-20 1.9 1.34 12.3 8.5 23.6 1.4 100
30-40 1.2 1.40 16.0 11.0 31.4 1.5 99

XXV 0-20 2.4 1.30 7.7 1.9 10.9 4.0 82
30-40 1.0 1.65 9.5 2.3 13.7 4.1 92

XXVI 0-20 2.6 1.39 16.9 3.2 20.1 5.3 99
30-40 1.2 1.51 16.1 2.4 18.5 6.7

Примітка: І - дерново-підзолисті автоморфні піщані та глинисто піщані 
слабоопідзолені, Українське Полісся; П - дерново-підзолисті автоморфні 
піщані та глинисто-піщані середньо- і сильно-опідзолені, Українське 
Полісся; III - дерново-підзо-листі автоморфні супіщані слабоопідзолені; 
IV - дерново-підзолисті автоморфні супіщані середньо- і 
сильноопідзолені; V - дерново-підзолисті глеюваті піщані і глинисто- 
піщані слабоопідзолені; VI - дерново-підзолисті глеюваті піщані і 
глинисто-піщані середньо- і сильноопідзолені; VII - дерново-підзолисті 
глеюваті супіщані слабоопідзолені; VIII - дерново-підзолисті глеюваті 
супіщані середньо- і сильноопідзолені; ЦС - чорнозем типовий 
малогумусний, м.Тернопіль; X - чорнозем типовий малогумусний, 
м.Суми; XI - чорнозем звичайний міцелярно-карбонатний потужний, 
Північний Степ; XII - чорнозем звичайний міцелярно-карбонатний 
малопотужний, Північний Степ; XIII - чорнозем звичайний модальний 
потужний, Північний Степ; XIV - чорнозем південний модальний



легкоглинистий, Південний Степ; XV - чорнозем південний модальний 
супіщаний Південний Степ; XVI - Чорнозем південний легкоглинистий 
Придунайский Степ, XVII - чорнозем південний солонцюватий 
легкоглинистий Південний Степ, XVIII -  темнокаштановий 
солонцюватий легкоглинистий, сухий Правобережний Степ; XIX - 
темно-каштановий солонцюватий легкоглинистий, сухий Лівобережний 
Степ; XX - темно-каштановий солонцюватий легкосуглинистий, сухий 
Лівобережний Степ; XXI - каштановий солонцюватий легкоглинистий, 
сухий Лівобережний Степ; ХХП - солонці каштанові легкоглинисті 
середні, Лівобережний Степ; XXIII - солонці каштанові легкоглиністі 
глибокі, Лівобережний Степ; XXIV -  солонці лучно-каштанові середні, 
Північно-Кримський Степ; XXV - поверхнево глеєві (глеє-солоді), 
Південний Степ; XXVI -  коричневі грунти важкоглинисті, Крим.

Таблиця 2
Результати множинного кореляційного аналізу взаємозв’язку ряду ознак 
______  орного шару основних грунтів України______________
Гух -0.857

х=р
-0.912*

х=р
0.922
х=Са

0.943*
х-Са

0.647*
х=Мй

Іфакт 8.13 11.69 13.82 4.16

Гух 0.84
х=У

0.870
х=Б

0.399
х=СМ

0.560
х=Мй

Іфакт 3.35 8.65 2.13 3.31

Гух. г -0.199 
х=р 

г = Са

0.679
х=Са
2=р

-0.040
х=Мй
2=Р

-0.783
х=р

г=Мй

0.06
х=У
2=Р

Іфакт 1.00 4.53 0.20 6.16 0.03
Гух. г -0.781 

х=р 
г = V

0.944
х=Са
/■--■Му

-0.707
x=Mg
г=Са

-0.643
х=8

г=Са

0.799
х=Са
г=в

Іфакт 6.12 14.02 4.90 4.12 6.52
Гух. т 0.951

х=Б
-  7  = м е

-0.854
х=Мй
г=Б

-0.557 
х=У х=8

0.869 
х=Б г=У

Іл
а=5% а=1% а=0.1%

Іфакт 15.07 8.05 3.29 8.59 2.06 2.80 3.75

Примітка: у випадках позначених зірочкою*, результативна ознака
у=^С, у всіх інших -  у=С

Серед них відзначимо в першу чергу, що між вмістом 
гумусу С та рівноважною щільністю грунтів р в орному 
шарі існує тісний вірогідний негативний зв'язок - 
відповідний парний коефіцієнт кореляції гср = -0.857, а його 
критерій значущості 1факт= 8.13, що відповідає довірчій



імовірності Р не припуститися помилки 99.9%. Тіснота 
зв'язку між цими показниками ще більш зростає якщо 
розглядати не вміст гумусу С, а логарифм цієї величини: гіо_г

0.912. Дана обставина побічно свідчить про те, що вміст 
гумусу в орному шарі основних грунтів України 
підкоряється швидше логнормальному закону розподілу, 
ніж нормальному. На користь цього висновку вказує 
спі вставлення значень і таких парних коефіцієнтів кореляції 
гсса, г^сса, гсме, Гігсме. Прямим підтвердженням даного 
результату є величина критерію X2 - Пірсона, з допомогою 
якого перевіряють гіпотези стосовно законів розподілу. Так. 
X факт = 3.30 < = 9.49 для Р = 95% та числа ступеней
вільності V = К-3 = 4. Отже, емпіричні Рі та обчислені за 
логнормальним розподілом теоретичні Рі' частоти 
відрізняються суто випадково, тобто практично співпадають 
між собою.

Таблиця З
Дослідні та розрахункові начення вмісту гумусу в орному шарі 

основних грунтів Українидля параболічної множинної регнресії другого
порядку

С=*Са2+ об«, М8 -+ <*„, СМДУ.р) (а); 
О АСаобм. Ми2+ с™, СМ,5,У.) (б);

С С С С С С
Дослідне розрахун

кове (а)
розрахун
кове (б)

дослідне розрахун
кове (а)

Розрахун
кове (б)

1,3 1,5 1.4 3,7 3,1 3,8
1,3 1,2 1,5 1.0 1.0 1,1
1,6 1,2 1,4 2,9 3,9 3,5
1.5 1.5 1.4 3,4 3,0 3,1
1,5 1.8 1.4 2,8 2,5 2,8
1,4 1,2 1,4 2,9 2,3 2,9

1,7 1.0 1,6 1.6 1.7 1,5

1.6 2,5 1,7 2,5 3,8 2,6

4,2 4,6 4,2 1,9 2,7 2,0

4,6 5,0 4,2 2,4 1.9 2,3

5,7 5,5 5,8 1.9 1.5 1,9

3,8 3,3 3,7 2,4 ... 2,4 2,4

6,0 6,1 6,0 2,6 2,3 2,6

Висока тіснота зв'язку між С та р (або Іц С-р) вказує 
на істотну залежність гумусного стану грунтів від



агротехнічних засобів їх обробітку. Зокрема, якщо цей 
обробіток (наприклад, оранка) проводиться в стані 
оптимальної фізичної стиглості грунту, який відповідає пер
шому критичному кагіілярно-сорбційному потенціалу води 
або вологості розриву капілярного зв'язку, то при цьому 
виникають умови максимального утворення агрономічно 
цінних мікроагрегатів. Це ж зумовлює формування 
оптимальних значень рівноважної щільності грунту, при 
яких співвідношення між твердою частиною, рідкою, 
газуватою та живою фазами грунту відповідає найкращим 
умовам гумусонакопичення, росту та розвитку рослин. 
Якщо ж грунт зазнає ущільнення або розпушення, то в 
першому випадку будуть переважати капіляри, заповнені 
водою, і, отже, будуть поширені центри анаеро-біозу, з-за 
чого рослинні рештки сповільнено будуть 
трансформуватися в гумусові речовини. В іншому випадку 
переважатимуть процеси мінералізації рослинних рештків і 
гумусових речовин, що також не сприятиме 
гу му сонакопиченню.

Висока тіснота зв’язку встановлена нами між вмістом 
гумусу С та сумою обмінних основ S, обмінним кальцієм 
Са+"обм. Але характер зв'язку тут вже позитивний, про що 
свідчить значення відповідних парних коефіцієнтів 
кореляції (rcs = 0.870, їфаісг = 8.65, гССа = 0.922, Ц = 11.69). 
Тіснота зв'язку між показниками С та M g + 2 o 6 M  відповідає 
іншій градації - помітній: rCMg = 0.560, Цакг = 3.31, Р = 99%. З 
цих даних звертає на себе увагу та обставина, що найбільше 
на вміст гумусу спричиняє вплив вмісту у складі грунтового 
вбирного комплексу (ГВК) обмінного кальцію. Цей вплив 
навіть більший за силу впливу суми обмінних основ, в якій 
Са обм становить від неї тільки певну частку. Взявши до 
уваги коефіцієнти детермінації, які дорівнюють квадратам 
відповідних коефіцієнтів кореляції, можна дійти висновку, 
що 85 /о варіювання ознаки вмісту гумусу зумовлено 
варіюванням ознаки Са ~обм, 75.7% - варіюванням ознаки S 
і тільки 31.4% - варіюванням ознаки, яка відповідає вмісту 
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обмінного магнію у складі ГВК. Звідси можна зробити 
висновок про те, що основна частина обмінного кальцію (і 
суми обмінних основ) зосереджена в гумусі, і, отже, більша 
частка гумусових речовин становить основу грунтового 
вбирного комплексу у вигляді органічних та 
орі аномінеральних компонентів ГВК. Стосовно обмінного 
магнію можна стверджувати, що більша його частка входить 
до складу мінеральних компонентів ГВК основних грунтів 
України.

Зроблені висновки підтверджуються значеннями 
частинних коефіцієнтів кореляції, які відбивають 
кореляційну залежність між двома варіюючими ознаками 
при виключеній дії третьої з них. Так, тіснота зв'язку між 
вмістом гумусу та обмінним кальцієм ще більш зростає при 
елімінуванні дії ЇУ^2"обм (гСса,Ме = 0.944, 1^-=  14.02), тоді 
як при виключеній дії обмінного кальцію характер зв'язку 
міняється на протилежний - з позитивного стає негативним 
(їСМ^Са = “0.707, Цакг = 4.90). Отже, по суті діла збільшення 
вмісту обмінного магнію сприяє зменшенню запасів гумусу. 
Звідси зрозуміло, що склад обмінних основ необхідно 
регулювати на користь обмінного кальцію. Зроблений 
висновок підтверджується результатами регресійного 
аналізу. Так, рівняння лінійної регресії трьох ознак в 
розглянутому випадку буде:

[С] =1.262 + О.МЗ[Са2+обм] - 0.199[М§2+обм], (1) 
в якому коефіцієнти регресії Т>і = 0.143 та Ь2== -0.199 є 
статистично значущими, як і відповідні частинні 
коефіцієнти кореляції ГссазМ̂ ? Одержане рівняння
дозволяє передбачити, на скільки зміниться процентний 
вміст гумусу при зміні на І ммоль-екв/ЮОг грунту обмінних 
форм Са+~, М%2. Так, при збільшенні обмінного кальцію на 
вказану величину вміст гумусу зросте на 0.14%, а при 
збільшенні обмінного магнію -  зменшиться на 0.2%. 
Рівняння регресії (І) володіє досить непоганою силою 
прогнозу: сума квадратів різниць е~ між дослідними та
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розрахунковими по (1) значеннями вмісту гумуса становить
Se2 = 3.59.

Рівняння (2) також свідчить на користь 
сформульованого висновку стосовно обмінного магнію:

[С] = 1.268 + 0.148S - 0.390[Mgo6M2+] (2)
Значно слабше корелює вміст гумусу із відношенням 
обмінних форм іонів Ca+2/Mg+2(CM). Тут коефіцієнт 
кореляції гссм = 0.399, t^ KT = 2.13, Р = 95%, що відповідає 
помірній тісноті зв'язку між цими ознаками. Ненабагато 
більше коефіцієнт кореляції між вмістом гумусу С та 
ступенем насиченості грунтів основами V :rcv = 0.564, Цехг= 
3.35, Р = 99%. Останній практично дорівнює коефіцієнту 
кореляції між С та Mg+2oÖM. Звідси можна зробити 
висновок, що ознаки V і Mg+2oÖM володіють подібним 
характером варіювання і підкоряються одному закону 
розподілу з приблизно однаковими його параметрами

Щоб більш точно прогнозувати гумусний стан 
основних грунтів України стосовно вмісту гумусу, нами 
були одержані рівняння множинної регресії з довільною 
кількістю факторних ознак як в лінійній, так і в 
параболічній формі. Так, зокрема, при врахуванні 
залежності вмісту гумусу від всіх зазначених вище 
факторних ознак виявилось, що для параболічної залежності 
С = f(Ca, Mg, CM, S, V, p) вказана вище сума квадратів 
залишків Se = 7.06, тобто є чималою величиною. Це 
зумовлено тим, що в ряді випадків (7, 8, 16, 21, 22 
спостереження) прогнозовані значення вмісту гумусу 
істотно відрізняються від дослідних значень цього 
показника і в декілька разів ці залишки перевищують 
абсолютну похибку вимірювання, яка звичайно становить
0.1-0.2% (таблиця 3). Величина Se2 є не меншою у випадку 
лінійної регресії між С та всіма розглянутими факторними 
ознаками. Параболічна регресія другого порядку без 
врахування ознаки рівноважної щільності задовільно описує 
і прогнозує вміст гумусу в залежності від фізико-хімічних 
факторних ознак (табл. 3). Вона має вигляд:
188



С-0.870-4.350[Са2 обм]-3.171[М£2 обм] + 0.117СМ +
+2.8338+1.543-10'2У + 0.160([Са2 обм])2 - 0.640([М^ обм])2 - 

-4.712*10'2(СМ)2+7.608* 10-2* 82-7.854* 1О4* У2+2 .820* 1 О*2 
*[Са2 обм] * Р ^ 2"обм]-0.326[Са2 обм] *СМ-0.236[Са2 обм] 5 + 

+3.859*10'2[Са 2"обм]*У-Ю.847[М82 обм] *СМ+0.128[Мв2 обм] * 
*5+9.604* 10-2[Мй2 обм] *У^0.385*СМ*5+

+9.561* 10'3*СМ*У-4.554*10'2 БУ (3)

Тут сума квадратів залишків становить 7.7* 10'1 і 
майже в 10 разів менше від такої для параболичної 
залежності з врахуванням всіх розглянутих нами факторних 
ознак. В переважній більшості спостережень абсолютна 
похибка вимірювання вмісту гумусу не перевищує різниці 
між теоретичними (розрахунковими) та дослідними 
значеннями цього показника (табл. 3).

ВИСНОВКИ

1. Вміст гумусу в орному шарі основних грунтів України 
підкоряється логнормальному закону розподілу, про що 
свідчить величина критерію X -Пірсона та співставлення 
значень парних коефіцієнтів кореляції ГСр, Гі&Ср, ГССа, ГірССа, 

ГСМ8> Г̂ СМв-
2. Встановлена висока кореляція між вмістом гумусу та 
рівноважною щільністю, сумою обмінних основ, вмістом 
обмінного кальцію, і помітна кореляція при врахуванні 
ступеня насиченості грунтів основами, вмісту обмінного 
магнію. Для ознак С-р кореляційний зв'язок негативний, а 
для інших факторних ознак він позитивний.
3. Обмінний кальцій переважно зосереджений в гумусі -  у 
складі органічних та органомінеральних компонентів 
грунтового вбірного комплексу, тоді як обмінний магній 
розподіляється між ними і мінеральними компонентами 
ГВК більш рівномірно.
4. При елімінуванні впливу обмінного кальцію 
кореляційний зв'язок між вмістом гумусу і обмінного
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магнію змінює свій тип на протилежний і стає зворотнім, на 
що вказує значення частинного коефіцієнту кореляції rcMg,ca 
та коефіцієнту Ь2 лінійної регресії трьох ознак.
5. Гумусонакопиченню сприяють оптимальні значення 
рівноважної щільності грунту при його обробітку у стані 
фізичної стиглості, збільшення значень суми обмінних 
основ і співвідношення обмінних форм іонів на користь 
обмінного кальцію.
6. Запропонована модель гумусного стану основних грунтів 
України у вигляді рівняння параболічної регресії другого 
порядку, яка задовільно описує і прогнозує вміст гумусу в 
орному шарі грунтів в залежності від основних фізико- 
хімічних чинників.
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THE HUMUS CONDITION OF THE MAIN 
SOILS OF UKRAINE.

The humus content dispersion law of the Ukraine main soils arable 
layers features correlation was set by multiple correlational-regressive 
analysis method as well as its correlation level with phisics and phisico- 
chemical factors, which underlie the proposed recommendation as for humus 
acumulation and regressive model as well, which describes and prognosis 
Ukraine soils humus condition, as to its contents.
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УДК 631.445.12:631.452 (477.43)
Вахняк B.C., Рихлик М.М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛУЧНИХ ТА 
ЛУЧНО-БОЛОТНИХ ГРУНТІВ ПРИ ЇХ РІЗНОМУ

ВИКОРИСТАННІ

Висвітлено зміни фізичних, фізико-хімічних та агроно
мічних властивостей лучних і лучно-болотних грунтів різного 
використання (пасовище,рілля, сінокіс) протягом останніх 32 
років. Запропоновано заходи попередження їх деградації, 
збереження екологічного стану та раціонального використання.

Лучні та лучно-болотні грунти потенційно найбільш 
родючі в зоні Лісостепу. Перші з них є наслідком дернового 
типу грунтотворення в умовах достатнього та надлишкового 
зволоження [4]. Вони, внаслідок збагаченості колоїдами та 
насиченості кальцієм, мають дуже цінні властивості, які 
зумовлюють високу родючість і потенційні якості [2]. Біль
шість учених відмічають значні відмінності лучних грунтів 
за окремими показниками, що зумовлено комплексом при
родних умов формування [7].

Лучно-болотні грунти є інтразональними й розпов
сюджені невеликими масивами у всіх зонах [6]. Тому вони 
теж характеризуються широким спектром властивостей і є 
менш вивченими, ніж лучні грунти. Вважають, що ці типи 
грунтів найбільш придатні для вирощування вимогливих до 
забезпечення вологою культур, зокрема овочів, а також кор
мових культур (трав, кукурудзи, кормових буряків, кар
топлі), і для використання під сіножаті [1;3].

Проте сучасне використання лучних та лучно-болот
них грунтів має, на наш погляд, ряд недоліків. Зокрема 
грунти, які використовуються в сільськогосподарському 
виробництві не інтенсивно (кормові угіддя), мають неспри
ятливий водно-повітряний режим і пов'язані з ним негативні 
властивості. Це є однією з причин того, що дані грунти не 
розорані. З іншого боку, введення їх у сівозміни призводить



до розпилення структури, яка стає неводотривкою, змін 
балансу біологічного кругообігу елементів живлення, втрат 
родючості. Крім того, на цих грунтах, які займають пони
жені елементи рельєфу, в природних умовах формуються 
своєрідні біоценози. При розорюванні вказаних грунтів (як 
правило, після попереднього осушення) створюються нові 
біоценози, що призводить до порушення екологічної рівно
ваги й змін у сусідніх природних ландшафтах.

У Лісостепу різноманітні лучні та лучно-болотні гру
нти займають майже 8,4% території [6], у Хмельницькій 
області - майже 6,5%, а в окремих господарствах до 10-12% 
від загальної площі. Тому раціональне використання даних 
грунтів має важливе виробниче, а враховуючи, що грунт є 
неодмінним компонентом біоценозів, то й екологічне зна
чення. У зв’язку з цим метою наших досліджень було вив
чення сучасного стану лучних і лучно-болотних грунтів, 
трансформації їх властивостей при різному використанні та 
розробка заходів їх збереження й раціонального використан
ня.

Методика досліджень

Об'єктом досліджень були лучно-болотні грунти ко
лективної селянської спілки "Ранок” Ярмолинецького райо
ну та заплави р.Смотрич Кам'янець-Подільського району 
Хмельницької області. Дані грунти використовуються під 
природні кормові угіддя та ріллю для вирощування різних 
сільськогосподарських культур, причому є осушені та не- 
осушені їх аналоги.

У дослідженнях використовували такі методи: порів
няльно-історичний, який полягав у порівнянні результатів 
досліджень, проведених у 1963 , 1988 і 1995 рр.; профіль
ний, при якому закладались грунтові розрізи й описувались 
морфологічні ознаки генетичних горизонтів грунтів, вико
ристовуючи систему індексів Соколовського, лабораторно- 
аналітичні, які виконувались Хмельницькою агрохім-
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лабораторією (визначення гумусу за Тюріним, лужно- 
гідролізованого азоту - за Корфільдом; рухомих сполук 
фосфору й калію - за Чириковим) та Хмельницькою проек- 
тно-вишукувальною станцією хімізації сільського госпо
дарства, суму обмінних основ - за Каппеном, гідролітичну 
кислотність за Каппеном-Гільковицем, Од та М§ - 
комплексонометрично).

Зразки грунтів відбирались весною 1995 р. по гене
тичних горизонтах. На грунтовій карті та в натурі нами 
виділялись базові ділянки з лучними й лучно-болотними 
грунтами під природними та сінокосно-пасовищними угід
дями й ріллею (сівозміна), на яких відбирали зразки з 
орного шару грунту та враховували урожайність культур.

Результати й обговорення

Морфологічний опис грунтових розрізів під різними 
угіддями показав, що потужність профілю у грунтах під 
усіма угіддями практично однакова - 120-135 см. Грунтові 
води залягають з глибини 117 см, що в певній мірі вплинуло 
на розвиток глеєвих процесів. Ознаки оглеєння (іржаво-бурі 
плями, бурувато-сизі плями та затіки, тверді конкреції) в 
грунті під цілиною спостерігаються з глибини 80 см, 
пасовищем -  43 см, ріллею- 90 см, що узгоджується з рівнем 
грунтових вод.

Потужність гумусового горизонту складає 43-50 см. 
Лінія закипання від НС1 знижується в ряду цілина -  пасови
ще - рілля з 23 до 62 і 103 см відповідно. Це зумовлено 
сприятливішими умовами для внутрігрунтового стоку. 
Ймовірно, що вилуговування грунтової товщі від карбонатів 
може в майбутньому вплинути на колоїдний комплекс 
грунту, гумусний стан та інші властивості.

Зміна морфологічних ознак, лучно-болотних грунтів, 
як лучних, спостерігається у зв'язку з їх інтенсивнішим ви
користанням під сінокосами порівняно з цілиною. Нами 
виявлено, що в цілинному грунті потужніша дернина й тем-
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ніший колір внаслідок наявності більшої кількості гумусу. У 
зв'язку з пониженням рівня грунтових вод, глеєвий процес 
менше розвинутий у сінокісних аналогах грунтів. Згідно з 
цим також поглиблюється зона з легкорозчинними солями.

За гранулометричним складом досліджувані грунти 
відрізняються мало. Всі вони належать до середньо й важко- 
суглинкових з переважанням фракцій пилу та мулу. В луч
них грунтах під ріллею виявлено тенденцію до зменшення 
вмісту піску і підвищення вмісту дрібних фракцій механіч
них елементів, що може свідчити про відосно вищу інтен
сивність грунтотвірного процесу. В лучно-болотних грунтах 
вміст мулу дуже високий - 29-34%, що є наслідком наяв
ності сухих періодів кліматичних умов, оскільки при воло
гих умовах нагромаджується торф, а при сухих - мул [7].

Агрохімічні властивості цілинних лучних грунтів 
потенційно сприятливі для вирощування високих урожаїв 
сільськогосподарських культур. Вміст гумусу в них складає 
5,2%, що на 0,7-1,5% вище, ніж на оточуючих чорноземах 
типових. Реакція грунтового розчину нейтральна (pH сольо
вий 6,4 - 6,8; гідролітична кислотність 0,55 - 0,72 мг-екв/100 
г грунту), сума обмінних основ висока 30,7 - 34,2 мг-екв/100 
г грунту при насиченості ГВК, в основному, катіонами луж
ноземельних металів. Це все свідчить про те, що регу
лювання катіонного складу ГВК даних грунтів не потрібне. 
За вмістом доступних рослинам фосфору й калію лучні 
грунти належать до середньої забезпеченості. Гіо профілю 
вміст цих елементів змінювався відносно мало, що супере
чить літературним джерелам про їх біогенне нагро
мадження.

Із залученням лучних грунтів до сільськогосподар
ського виробництва їх агрохімічні властивості змінюються. 
Використання цих грунтів під пасовищем (яке удобрюється 
періодично мінеральними азотними добривами) призвело до 
зниження на 0,2% вмісту гумусу, підкислення середовища 
(до 5,6 - 6,4 одиниць pH сольової та до 1,4 мг-екв/ 100 г 
грунту гідролітичної кислотності). Зниження суми обмінних 
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основ грунту (до 26-29 мг-екв/ 100 г грунту) може свідчити 
про характерні для пасовищного використання втрату струк
тури, ущільнення, що призводить до появи в окремі періоди 
відновних процесів і утворення їх продуктів, які руйнують 
колоїди, сприяють низхідній міграції водорозчинних спо
лук, розвитку оглеєння. Це підтверджується перерозподілом 
у профілі кальцію. Вміст доступних елементів живлення 
зростає при пасовищному використанні, що зумовлене як 
внесенням добрив, так і мінералізацією органічних сполук.

Ці ж тенденції (підкислення середовища, втрати 
гумусу, зниження суми обмінних основ, підвищення В М ІС Т ) ' 

доступних елементів живлення тощо) підсилюються в грун
ті, який використовується під ріллею.

Результати, досліджень (табл. ), показують, що за 20 
років пасовищного використання вміст гумусу в лучних 
грунтах майже не змінився (слабо виражена тенденція до 
підвищення). Однак помітне незначне підкислення середо
вища (в межах класу близьких до нейтральних за агро
хімічним групуванням) внаслідок внесення фізіологічно- 
кислих азотних добрив, яким, як правило, обмежувався 
догляд за травостоями. Склад грунтового вбирного комп
лексу залишився без змін, а кількість рухомих сполук Р2О5 

та К2О збільшилась у верхньому горизонті при зниженні в 
нижніх.

Сівозмінне використання призвело до втрат гумусу 
на 0,7 абсолютних відсотків, причому у всіх генетичних 
горизонтах. За кислотністю грунт уже належить до серед- 
ньокислого. При цьому виявлено тенденцію до зниження 
вмісту Са і в профілі грунту й ступеня насичення 
основами грунту. Поряд з цим. у верхніх горизонтах 
нагромаджуються рухомі фосфор і калій.

Лучно-болотні грунти при пасовищному викорис
танні змінились у більшій мірі, ніж лучні. Зокрема, істотно 
зменшився вміст гумусу (на 0,13-0,18%), знизилась кількість 
Са і що зумовлено втратою грунтових колоїдів як

ч
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органічної, так і мінеральної природи. Вміст елементів 
живлення підвищився, причому незрозумілим є збільшення 
вмісту Р;Оз у нижній частині профілю, оскільки фосфор 
слабо мігрує.

Проведені нами лабораторно-аналітичні дослідження 
відповідних грунтів у 1995 роді підтвердили, що ці зміни 
стійкі.

У 1995-1996 рр. нами визначалась урожайність сіль
ськогосподарських культур, які вирощуються на лучних і 
лучно-болотних грунтах, й одержані дані порівнювались із 
урожайністю цих же культур на відповідних полях сівозмі
ни, на яких розміщені базові ділянки (всього 10 ділянок та 9 
культур). Виявлено, що використовувані в сівозміні лучні 
грунти забезпечили нижчу врожайність, ніж грунти основ
ного масиву (головним чином чорноземи типові). Діапазон 
зниження урожайності залежав від культури й стану поля: 
від 6,7% за кукурудзою на силос до 29,6% за ярою 
пшеницею. Горох забезпечив неістотну прибавку (6,8%). 
Багаторічні трави на лучно-болотних грунтах мали вищу 
врожайністьв середньому на 3-21% ніж на чорноземах.

Аналіз агрохімічних властивостей та проведених 
спостережень за вологістю грунту дає змогу стверджувати, 
що головною причиною зміни врожайності на виділених 
контурах є різна вологість порівняно з основним масивом. 
Це особливо проявилось у посушливих роках 1995 р. на 
осушених аналогах грунтів, які були менш врожайними ніж 
не осушені.

Варто також зазначити, що інформація про власти
вості грунтів сівозміни, яка надається обласною проектно- 
пошуковою станцією хімізації сільського господарства, має 
значний недолік, який полягає в тому, що все поле сівозміни 
аналізується як одне ціле з одним і тим же типом грунту. 
Виділяються ж елементарні ділянки за рельєфом і 
конфігурацією, тоді як потрібно враховувати, на наш 
погляд, структуру грунтів поля.
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На основі аналізу властивостей та продуктивності 
лучних і лучно-болотних грунтів і організації 
землевпорядкуванню території з метою попередження їх 
деградації, збереження екологічного стану та раціонального 
використання добрив нами запропоновано для кожної 
ділянки (площею від 2 до 14 га) окремі заходи; виведення з 
сівозміни виділених контурів з поверненням їх до 
природного стану або пасовищного використання; розробка 
окремої системи удобрення; осушення відкритою мережею 
каналів; підсів трав або залуження; корінне поліпшення 
пасовища чи сінокосу.

Висновки

Сінокосо-пасовищне використання лучних і лучно- 
болотних грунтів є наближеним до їх природного стану, а 
сівозмінне призводить до їх деградації, що зумовлює 
необхідність значних додаткових вкладень для поліпшення 
властивостей. Збереження даних грунтів є однією з необ
хідних умов підтримання екологічного стану акумулятивних 
природних ландшафтів.
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Summary 

Vakhniak V.S., Rykhlyk М.М.

TRANSFORMATION OF PROPERTIES GRASSLAND 
AND GRASSLAND-MARSH SOILS WITH THEIR 

DIFFERENT USE.

Changes in the physical, physico-chemical and agronomic properties 
of grassland and grassland-marsh soils of different use (pasture, arable land, 
for haymaking) within the period of 32 years have been investigated. 
Entertainments for prevention of soils degradation, for ecological state uphold 
and correct use of soils are proposed.

Подільська державна аграрно-технічна академія 

Одержано редколегією 10.11.96 р.
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УДК: 631.46
Назаренко I.L, Нікорич В.А

ВПЛИВ ОКУЛЬТУРЮВАННЯ БУРУВАТО- 
ПІДЗОЛИСТИХ ОГЛЕСНИХ ГРУНТІВ 
ПЕРЕДКАРПАТТЯ НА МЕКОФЛОРУ

Наведено результати мікробіологічних досліджень 
бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття різного 
використання. Встановлені особливості вмісту й профільного 
розподілу грунтових грибів під лісом, осушеним пасовищем та 
ріллею. Показано, що сільськогосподарське використання 
грунтів призводить до зменшення в них вмісту представників 
роду Mucor та до зростання кількості і видової різноманітності 
роду Pénicillium.

Мікроскопічні гриби - це одна з найбільш активних 
груп грунтових мікроорганізмів, що безпосередньо бере 
участь у грунтоутворенні. їм належить основна роль у 
мінералізації органічної речовини, в т.ч. складних 
полімерних сполук [6], в процесах руйнування первинних та 
вторинних мінералів [2], в структуроутворенні [4], тощо.

Більшість грунтових грибів розвиваються у досить 
широкому інтервалі кислотності. За даними Мішустіна та 
Пушкінської [8], мінімальна точка їх існування знаходиться 
при рН=3,5. Ці організми є домінуючою мікрофлорою 
кислих грунтів за рахунок ацидофільності та ацидотоле- 
рантності, причому деякі дослідники [7] пропонують розгля
дати певні їх види, як показники проходження підзолистого 
процесу.

Мікробіологічні процеси в грунтах протікають у 
тісному контакті з життєдіяльністю рослин. Зміна рослин
ного покриву, особливо у польових сівозмінах, веде до різ
кої перебудови мікробіологічних асоціацій [3]. У першу чер
гу зазнають трансформації сукцесії грунтових грибів.

Мікроміцети реагують не тільки на реакцію сере
довища, але й на запас елементів живлення, аерацію, воло
гість, температуру грунту та інші екзогенні та антропогенні 
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фактори. Тому актуальним питанням є вивчення вплив\ 
окультурювання грунтів, яке змінює названі фактори, на 
динаміку мікофлори, а також визначення і кількісне спів- 
ставлення домінантних форм мікроміцетів грунтів \ 
природньому стані та залучених у сільськогосподарське 
виробництво для прогнозування наслідків антропогенного 
навантаження.

Дослідження проводилися на фонових для Перед- 
карпаття бурувато-підзолистих оглеєних грунтах різного 
використання (ліс, осушене пасовище, рілля). Розрізи були 
закладені в межах землекористування селянської спілки ім. 
Т.Г.Шевченка Вижницького району Чернівецької області.

Для підрахунку загальної кількості грибів відбирали 
проби грунту окремо з кожного генетичного горизонту че
рез 5 см і створювали середньозмішані зразки. Для аналізу 
якісних змін мікофлори формувались середні проби з шару 
грунту' 0-30 см. Дослідження проводились протягом пе
ріоду з квітня по жовтень 1995-1996 років.

Загальну чисельність грибів визначали шляхом 
висіву грунтової суспензії на тверді поживні середовища 
Чапека-Докса, голодний агар. Найбільш типові роди висі
вали на елективних середовищах: Кука, КДА (Mucor); 
Чапека з 0.1% вмісту цукру, Райстрік (Pénicillium); Стейн
берга, АДМ (Aspergillus). Гриби роду Geotrichum на сере
довищі Лютца та ГАА [5, 9].

Отримані результати свідчать, що кількість грибів у 
бурувато-підзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття 
вимірюється десятками і сотнями тисяч грибних зародків на 
1 г грунту. Максимальна їх концентрація приурочена до 
верхніх гумусо-елювійованих горизонтів. Чисельність 
мікроміцетів вниз по профілю поступово зменшується. Ви
нятком виявився розподіл грибів у грунті, який залучений у 
сільськогосподарське виробництво й використовується під 
ріллю (табл. 1). На цьому угідді проводили осінню оранку та 
інші заходи обробітку, в результаті чого створюються факт 
розподілу.
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Таблиця 1
Загальна кількість грибів (тис./г) в бурувато-підзолистих 

оглеєних грунтах Гіередкарпаггя під різними типами угідь 
(середнє за період з квітня по жовтень)_________

Г енетичн 
ий 

горизонт

Глибина,
см

1995 р. 1996р.

Г олодний 
агар

Чапека
Докса

Г олодний 
агар

Чапека
Докса

Ліс
НЄ£І 4-16 285 145 166 159
ЕЬ81 16-31 205 40.0 135 43.5
E\g\ 31-40 83 26.0 71 21.0
Ы 43-100 182 65.0 129 88.5

Ы >100 66 24.2 40 15.0
Пасовище

НеК1 0-12 200 275 219 243
ЕВД 12-36 182 77.5 180 79.0
Еійі 36-57 72.5 51.5 75.5 56.5
ік і 57-80 104 69.5 140 60.5
Раї >80 36.0 26.0 43.0 19.5

РІЛЛЯ
Норн 0-30 111 120 156 185
ЕЪ%\ 30-45 31.5 40.5 55.0 69.0
Еійі 45-72 26.5 30.5 34.0 37.5
ів і 72-102 22.5 21.5 24.5 27.5

...... Р в і >102 15.0 16.0 14.5 24.5

Зазначимо, що на слабо окультурених та особливо на 
неокультурених грунтових відмінах простежується тенден
ція до утворення елювіально-ілювіального типу перероз
поділу грибів. Особливо чітко другий максимум у 
ілювіальному горизонті проявляється в ацидотолерантної 
мікофлори. Так, під лісом, у цьому ж горизонті кількість 
грибів у 3-4 рази більша, ніж у перехідному.

Виведення бурувато-підзолистих оглеєних грунтів 
Передкарпаття з-під лісу та використання їх під пасовище 
призводить до збільшення чисельності ацидотолерантних 
грибів в 1.6 раза, а використання під ріллю, навпаки, до 
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зменшення в 0.9 раза. Поряд з цим, з наростанням ступеня 
окультуреності досліджуваних грунтів спостерігається 
зменшення кількості мікроміцетів, шо погано переносять 
високу кислотність грунтового розчину у 0.9 (на пасовищі) 
та 0.4 (на ріллі) раза.

Коливання загальної чисельності грунтових грибів 
носили сезонний характер, причому найбільш інтенсивно 
мікофлора розвивалась у вологі періоди.

В останній час у грунтово-мікробіологічних
дослідженнях поряд з визначенням кількості мікроорга
нізмів, усе більшого значення набуває ідентифікація 
окремих родів та видів, що може бути використанно не 
тільки для характеристики мікробних асоціацій, а й для 
визначення напрямку грунтоутворюючого процесу.

Дослідження якісного складу мікофлори неокуль- 
турених бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Перед- 
карпаття виявило домінування представників класу
Zygomycetes, роду Mucor (табл. 2). Даний факт можна 
пояснити високим вмістом у грунті нерозкладених
рослинних решток, а більшість мукорових, як відомо, 
сапротрофи.

Таблиця 2
Загальна кількість (тис./г) найтиповіших родів грибів 
у шарі грунту 0-30 см (середнє за період з квітня по 

_ _ _  _ _____________ жовтень) ___________ _______
Рік дос
ліджень

Mucor Pénicillium Aspergillus Geotrichum

Ліс
1995 140 54,0 54,0 22,0
1996 90,0 31,0 32,5 30,0

Пасовище
1995 48,0 98,0 32,0 2.0
1996 66,0 102 29,0 10,0

Рілля
1995 46,0 78,0 22,0 8,0
1996 34,0 95,0 12,0 11,5
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У  г р у н т і  п і д  л і с о м  ч и с е л ь н і с т ь  P é n i c i l l i u m  т а  

A s p e r g i l l u s  к о л и в а л а с ь  у  м е ж а х  3 1 . 0 - 5 4 . 0  т и с . / г .

О к у л ь т у р ю в а н н я  б у р у в а т о - п і д з о л и с т и х  о г л е є н и х  

г р у н т і в  в е д е  д о  з м е н ш е н н я  і н т е н с и в н о с т і  р о з в и т к у  

п р е д с т а в н и к і в  р о д у  M u c o r  у  2 - 3  т а  р о д у  A s p e r g i l l u s  в  0 . 6 - 0 . 9  

( п і д  п а с о в и щ е м )  і  0 . 4  ( п і д  р і л л е ю )  р а з а .  В і д з н а ч и м о ,  щ о  в и д и  

A s p e r g i l l u s  -  а к т и в н і  п р о д у ц е н т и  о р г а н і ч н и х  к и с л о т ,  т а к и х  

я к  л и м о н н а ,  к о є в а ,  і т а к о в а  т а  і н ш і .  М о ж н а  п р и п у с т и т и ,  щ о  

з м е н ш е н н я  д о л і  ц и х  г р и б і в  у  м і к о ф л о р і  д о с л і д ж у в а н и х  

г р у н т і в  п о с л а б л ю є  і н т е н с и в н і с т ь  п р о ц е с у  о п і д з о л е н н я .

Сільськогосподарське використання грунту призвело 
до зростання чисельності представників роду Pénicillium. Як 
на пасовищі, так і на ріллі індентифі ковано 7 видів цих 
грибів: P. notatum, P. brevi-compactum, P. raistrikii, Р. 
megasporium, P. nigricans, P. frequentans, P. daliae. В грунті 
під лісом виявлені лише 3 види: P. brevi-compactum, Р. 
nigricans та P. daliae, причому доля останнього становила 
майже 80%.

Під час мікробіологічних досліджень нами були 
виявлені представники роду Geotrichum, ареалом розпо
всюдження якого є торфові горизонти та в цілому болотні 
грунти. На думку ряду дослідників, єдиний представник 
роду, вид Geotrichum candidum розповсюджений тільки на 
Правобережному Поліссі та в Правобережному Злаковому 
Степу [1]. Тому ми вважаємо за доцільне навести опис 
мікро-організму, індентифікованого за Визначником грибів 
України [1] як Geotrichum candidum. Колонії, як на сере
довищі ГАА, так і Лютца монотонно білі, в діаметрі 3-15 мм 
на 3-й та 15-35 мм на 5-й день. На ГАА розвивались більш 
швидкоростучі колонії. Міцелій повітряний, пухнастий, 
прозорий з перегородками, неоднорідний за товщиною. 
Галуження гіф - дихотомічне, слабовиражене. Спори мало- 
чисельні, особливо на середовищі Лютца. Протягом пе
ріоду досліджень даний гриб виявився в основному тільки в 
перезволоженому грунті під лісом. Його інтенсивніший роз-
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виток був приурочений практично до найбільш вологих 
періодів.

ВИСНОВКИ
1. Грунтові гриби у бурувато-підзолистих оглеєних 

грунтах Передкарпаття різного використання концен
труються переважно у верхніх гумусо-елювійованих та 
орних горизонтах. За загальною чисельністю ацидотолеран- 
тної та нейтральної мікофлори грунту досліджувані угіддя 
утворюють відповідні ряди: пасовище > ліс > рілля та ліс > 
пасовище > рілля

2. У складі мікофлори бурувато-підзолистих оглеє
них грунтів Передкарпаття, незалулених у сільськогоспо
дарське виробництво, домінують представники роду Mucor. 
Окультурення грунту призводить до зменшення вмісту? 
останніх в 2-3 рази та зростання кількості й видової 
різноманітності роду' Pénicillium.
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Summary

Nazarenko LI, Nikorych V.A.

INFLUENCE OF AGRICALTURAL USE OF 
BRAUNERDE-PODZOLIC GLEEVY SOILS OF THE 

PRE-CARPATHIANS ON THE MICOFLORA

The results of microbiological researches of braunerde-podzolic gleevy soils 
of the Pre-Carpathians of diferent use are given. The features of the contents 
and profile of redistribution of soil fungy under a wood, drained by a pasture 
and arable land are established. It has been shown that soils agricaltural use 
leads to decrease of a content of Mucor exemples and to increase of both 
quantity and species diversity of Penicillium.
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