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УДК 577.21:577.38

М арченко М.М, Копильчук Г.П., 
Григор’єва О.В. Худа JI. В., 
Васіна JI. М., Николюк І.Д.

Окислювальна деструкція 
та її біологічна противага

Розглядається узагальнення сучасних поглядів на біохімічні 
процеси вільнорадикальної природи та їх роль в регуляції клі
тинної життєдіяльності. Наслідком генерації активних форм ки
сню може бути не лише активація процесів перекисного окис
лення ліпідів (ПОЛ), а й окислювальна модифікація білків 
(ОМБ). Новий підхід до МДА-зшивок розширює уявлення про 
механізми неопластичної трансформації та диференціації. У 
зв’язку з цим малоновий диальдегід (МДА) розглядається як ін
гібітор клітинного поділу, а ПОЛ - як нормальний, жорстко 
контрольований in vivo процес. Активація продуктами ПОЛ 
ядерних протеолітичних ферментів дає можливість розглядати 
протеоліз в ядрі як одну з ланок регуляції генетичної активності.

Окислювальна деструкція загрожує живим системам будь- 
якого рівня складності. Дія її неоднозначна і визначається ста
ном організму, впливом різноманітних факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовищ.

Генерація активних форм кисню призводить до окислюваль
ної модифікації білків. Нагромадження окисленого білка може 
бути раннім критерієм пошкодження тканин кисневими радика
лами, що показано при запальних процесах, атеросклерозі, сер
цевій ішемії, катарактогенезі, неврологічних захворюваннях та 
інших патологічних станах [3,16,19]. Активні форми кисшо 
здатні проявляти різний модифікуючий вплив на білки. Крім 
модифікації амінокислотних залишків, вони здатні викликати 
фрагментацію поліпептидного ланцюга. Виявлена можливість 
розщеплення пеітгидного зв'язку по а-вуглецевому атому 
амінокислот, яке веде до утворення нових карбонільних груп 
[20]. Наслідок модифікацій в первинній структурі - зміна про-

3



сторової організації білка. Кисневі радикали здатні впливати на 
вторинну і третинну структуру білка, підвищуючи його 
гідрофобність. Збільшення гідрофобності веде до появи агре
гатів, які утворюються шляхом виникнення міжмолекулярних 
зшивок, іонних та гідрофобних взаємодій між молекулами [ 1].

Після окислювальної модифікації білок стає високочутливим 
до протеолізу. Існують складні протеїназні комплекси, що 
розпізнають і утилізують пошкоджені білкові молекули. Отже, 
чутливість білків до д ії активних форм кисню може супровод
жуватись фрагментацією або агрегацією білкових молекул (в 
залежності від типу кисневого радикалу) та підвищенням чутли
вості до протеолізу.

Окислювальна модифікація ферментів супроводжується пе
реходом їх в каталітично неактивні чи менш активні термо- 
лабільніші форми [2]. Для ферментів здебільшого характерне 
металокаталізуюче окислення білків. Іони металів змінної ва
лентності здатні при взаємодії з металозв’язуючою ділянкою 
метапоферменту утворювати за участю Н20 2 гідроксильний ра
дикал, який модифікує амінокислотні залишки з утворенням 
різноманітних похідних [20]. В роботі [18] досліджений ме
ханізм д ії кисневих радикалів на амінокислотний склад білків. 
Як показали експериментальні дані, одержані при дослідженні 
17 білків з різних класів, всі амінокислоти в тій чи іншій мірі 
піддягають д ії активних форм кисню, а триптофан, тирозин, 
гістидин і цистеїн найчутливіші до окислення.

Реакції металокаталізуючого окислення білків відіграють 
важливу роль у  механізмі вільнорадикального пошкодження, 
тому важливе вивчення процесів, спрямованих на усунення пулу 
металів змінної валентності, зокрема заліза і міді. Високочутливі 
до д ії активних форм кисню ферменти антиоксидантного захис
ту [2]. Не виключено, що в процесі оксидативного стресу іде 
утворення комплексів ферментів-антиоксидантів на певних ци
топлазматичних структурах клітини, що забезпечує їх близьке 
розташування, кооперативність д ії і зниження інгібуючого впли
ву активних форм кисню, які можуть утворюватись в ході фер
ментативних реакцій* Однак в біологічних рідинах, зокрема в 
плазмі крові, така кооперативна дія за рахунок утворення фер- 
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ментних блоків здійснюватись не може. Цим і пояснюється 
вихідна низька активність ферментів антиоксидантного захисту, 
оскільки просторове розділення робить їх особливо чутливими 
до окислювальної модифікації за рахунок активних форм кисню, 
які генеруються не лише в стресових ділянках, а й утворюються 
в ході реакцій ферментів-антиоксидантів [7].

Головну роль у  захисті організму від пошкоджуючої дії 
вільних радикалів на початкових стадіях оксидативного стресу 
відіграє неферментативна ланка антиоксидантного захисту, ком
понентами якої є аскорбінова кислота, токоферол, ретинол, се
чова кислота та інші низькомолекулярні сполуки, а також білки, 
які зв'язують метали змінної валентності [ 12].

Антиоксиданти неферментативної природи взаємодіють з ак
тивними формами кисню переважно в еквімолярних 
співвідношеннях. При інтенсивній генерації кисневих радикалів 
може відбуватись виснаження антиоксидантного захисту, не 
дивлячись на синергізм д ії окремих компонентів. Тому при гли
бокому оксидативному стресі включається ферментативна сис
тема, активність якої в нормі досить низька [7].

На сучасному етапі процеси неопластичної трансформації і 
апоптозу, наслідки радіобіологічних ефектів пов’язують з ме
ханізмом вільнорадикального пошкодження біологічних струк
тур (модифікація основ, індукція розривів ДНК, поява лужно- 
лабільних ділянок ДНК, утворення зшивок ДНК -  ДНК і ДНК -  
білок за рахунок МДА) [6,13,17].

Процеси генерації вільних радикалів відбуваються як в 
ядерній мембрані, так і в самому хроматині, який містить певну 
кількість ліпідів [5]. Вільні радикали, гцо утворюються при 
ПОЛ, здатні безпосередньо взаємодіяти з ДНК, викликаючи од
но- і двониткові розриви, а проміжні продукти перекислого 
окислення можуть бути додатковим пошкоджуючим фактором і 
для самої мембрани, і для хроматину. Відомо, що МДА здатен 
утворювати коньюговані структури зі сполуками, які мають 
вільні аміногрупи (нуклеїнові кислоти, білки, фосфатидилегано- 
ламін), так звані шиффові основи, викликаючи конформаційні 
зміни в надмолекулярній структурі хроматину і відповідно мо
дифікацію його генетичної інформації [14]. Прийнято вважати,



що ПОЛ - це універсальний процес, який відповідає за пошкод
ження мембран. Однак, говорячи про роль ПОЛ, перед усім  не
обхідно мати на увазі інтенсивність цього процесу. В 
біологічних мембранах можна виділити три якісно різних рівні: 
інтенсивне, помірне і слабке ПОЛ.

Аналіз експериментального матеріалу [6,10,14] дає мож
ливість розглядати ПОЛ як нормальний, жорстко контрольова
ний процес, а МДА - як сполуку, що має певне функціональне 
призначення.

Саме процесам перекисного окислення ліпідів хроматину, що 
беруть участь в регуляції активності геному, останнім часом на
дається велике значення. Показано наявність перекисного окис
лення ліпідів в різних за транскрипційною активністю фракціях 
хроматину печінки щурів в умовах активації in vitro в NADPH- і 
аскорбатзалежних системах [5]. Крім того, виявлена стимуляція 
ПОЛ при антиоксидантній недостатності, яка викликана Е- 
авітамінозом. В цих умовах мали місце зміни ендогенного син
тезу ДНК і РНК у всіх фракціях хроматину. Зниження транс
крипційної активності, що показані на багатьох типах клітин і 
тканин тварин різних видів [6,13,14], деякі дослідники розгля
дають ягк результат клітинної диференціації. Ці уявлення базу
ються на тому, що в ході нормального онтогенезу диференціація 
відбувається шляхом утворення міцних поперечних МДА- 
зшивок між молекулами білків хроматину і ДНК, виключаючи 
тим самим транскрипцію певних послідовностей ядерного гено
му і збільшуючи його гетерохроматинізацію.

Вважається, що новий підхід до проблеми МДА-зшивок мо
же привести до появи сучасних раціональних прийомів, окрім 
тих, що вже використовуються в терапії злоякісних пухлин. На
приклад, в деяких випадках можна викликати порушення жир
но кислотної рівноваги. В тому випадку, коли дефіцит МДА вик
ликаний надлишковим притоком антиоксидантів, ПОЛ і утво
рення МДА можна стимулювати за допомогою прооксидантів, 
наприклад іонів заліза [6].

Незалежно від конкретних причин, що призводять до низької 
інтенсивності ПОЛ, кінцевий результат -  дефіцит МДА. А це 
пов’язано з появою клітин з необмеженою здатністю до розм- 
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иоження внаслідок втрати контролю за клітинним поділом. Кон
троль за реплікацією ДНК реалізується, якщо існує в середньому 
одна перемичка на 25-50 тис пар основ, що утворюються при 
взаємодії двох аміногруп основ ДНК з молекулою МДА [6,14].

Особливий інтерес привертають повідомлення про здатність 
продуктів ПОЛ активувати протеолітичні ферменти хроматину і 
ядерного матриксу [4]. Висловлюється припущення про те, що 
хроматин-зв’язаш протеїнази можуть виступати як регулятори 
експресії генів [5].

За умов у-опромінення в клітинах печінки модифікуються 
структури хроматину, що відбувається внаслідок гідролізу ок- 
тамеру гістонів і гістону Ні активованими випромінюванням 
гіротеїназами, що входять до складу ядерного матриксу. Відома 
здатність радіаційного опромінення викликати в хроматині про
цеси ПОЛ та окислювальну модифікацію його білків і, можливо, 
зумовлює посилення протеолітичної активності вказаних фер
ментів.

З іншого боку відомо, що репаративний і реплікативний син
тези ДНК переважно індукується на ядерному матриксі і 
фракція ДНК, що прилягає до ядерного матриксу, збагачена 
послідовностями, які активно транскрибуються. У зв’язку з цим 
можна припустити, що деякі протеїнази мають вплив на регу
ляцію процесів метаболізму ДНК.

Особливості функціонування генетичного апарату іранс- 
формованих клітин зумовлюють інтерес до їх ядерних проте
олітичних ферментів. Наші дослідження ядерної гістон- 
специфічної протеїнази пухлинних клітин щурів з карциномою 
Герена показують, що в період з 7 до 14 доби після трансплан
тації пухлини активність досліджуваного ферменту знижується в
1,3 рази, порівняно з активністю в експотенційній фазі росту 
(рис. 1). Подальший розвиток пухлини не супроводжувався 
зміною активності.

Зміни активності ядерної гістон-специфічної протеїнази 
пов’язані зі змінами коефіцієнта маси пухлин: зниження актив
ності протеїназ супроводжується збільшенням коефіцієнта мас 
пухлин (рис. 2).
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Рис.І. Активність ядерноїгістон-специфічної протеази в пухлин
них клітинах тварин з карциномою Герена

Рис. 2. Зміни коефіцієнтів мас пухлини тварин 
з карциномою Герена

Примітка:
А- група тварин з карциномою Герена, що не отримували лікування;
Б  група тварин з карциномою Герена, що отримували природний препарат; 
В -  група тварин з карциномою Герена, що отримували хімічний препарат.

З метою пригнічення розвитку пухлини піддослідним твари
нам вводили per os лікарські засоби різного походження: при
родний засіб з трав місцевої флори та хімічний — 5,6- 
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бензкумарин-5-урацил [11].
Хімічний лікарський засіб проявляє виражену протипухлин

ну дію: при застосуванні його ступінь гальмування росту пухлин 
складав 71 %.

В наших дослідженнях зниження коефіцієнта маси пухлин 
при застосуванні природного препарату з лікарських трав су
проводжувалось зменшенням активності протеїназ в 2,3 рази на 
14-ту добу і у  18 разів на 2 1-шу добу в порівнянні із значеннями 
активності цих ферментів у  тварин, що не отримували лікуван
ня. Зменшення коефіцієнта маси пухлин впродовж досліджу
ваного періоду при застосуванні хімічного препарату відбу
валось на фоні зниження протеолітичної активності (рис. 1,2).

Динаміка зміни досліджуваних показників свідчить про 
ефективнішу дію хімічного препарату порівняно з природним.

Отже, вивчення неферментативної ланки антиоксидантного 
захисту організму та встановлення взаємозв’язку змін актив
ності ядерних протеїназ з рівнем утворення вторинних про
дуктів ПОЛ (МДА) в умовах канцерогенезу та за д ії лікувальних 
засобів різної природи може розширити погляди на механізм 
вільнорадикальної регуляції біологічних процесів у  клітині та 
цілому організмі і зробити вагомий внесок в пошук лікарських 
засобів.
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Danger of the oxidizing destraction 
and its biological counterbalanse

The generalization of the modem thoughts on biochemical processes of a 
free-radical nature and their role in the regulation of cellular viability is of
fered. Not ohly the activation of peroxide oxidation lipids (POL) processes 
can be the consequence of active forms of oxygen generation but oxidizing 
modification of proteins too.The new approach to MDA -sewings widens 
submissions about the neoplastic transformation mechanism and differentia
tion.

In this connection MDA is considered as an inhibition of cellular division 
and peroxide oxidation lipids (POL) as normal decisively controlling in vivo 
process. The activation by products of POL nuclear proteolys ensyms en
ables to consider nuclear proteolys as one of the genetic activity regulation
inks.
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УДК 581.133.]

Москалик Г.Г., Костиш ин С.С., 
Должицька А. Г.,Со колова В. М.

Морфогенез проростків салату 
за різних умов азотного живлення

Рослини салату вирощували на поживних розчинах, що 
містили нітрати і амоній як джерела мінерального азоту в кон
центрації 38,3, 153,2, 206,4, 412,8 мг/л, що відповідало 0,25, 
1,0, 2,0, 4,0 нормам азоту. Визначали інтенсивність росту та 
швидкість наростання сухої біомаси проростків за добу. Вста
новлено, що нітратне живлення посилює ріст рослин та 
швидкість наростання сухої речовини салату.

Пристосування рослин до нових умов середовища дося
гається шляхом перебудови комплексу фізіолого-біохімічних і 
морфоанатомічних ознак в онтогенезі. Онтогенетична адаптація 
забезпечується переважно за рахунок мінливості в межах норми 
реакції та є динамічним процесом функціональної, метаболічної 
і морфоанатомічної перебудов [3].

ГІри інтенсивних технологіях вирощування овочевих культур 
значно зростає кількість мінеральних добрив, що використову
ються у вигляді нітратних, амонійних та змішаних солей. У 
зв’язку з цим вивчення взаємодії форм азота при їх асиміляції 
рослинами на початку автотрофного періоду особливо важливо.

У модельному досліді з салатом провели порівняльне 
вивчення інтенсивності росту та швидкості наростання сухої 
біомаси проростків за різних умов азотного живлення.

Об’єкт та методи досліджень
Об’єктом досліджень були проростки салагу (Lactuca saliva 

L )  сорту Одеський кучерявий на ранніх етапах онтогенезу. 
Насіння замочували на дві години в дистильованій воді, проро
щували на зволоженому фільтрувальному папері в термостаті 
при температурі +25° С. На четверту добу проростки переносили 
на поживне середовище Кнопа, в якому азот заміняли на ту чи 
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іншу форму в еквівалентній кількості.
Проростки вирощували в ростильнях при температурі +23° С 

/+20° С (день/ніч), освітленні 2200 лк і 16-годинному світловому 
періоді.

Контролем був розчин Кнопа, розведений у  два рази. 
Нітратний варіант представлений Са(ЫОз)2, амонійний - 
(N44)2804, змішаний - Са(К0 3)2 і (КН4)28 0 4.

У кожному варіанті були використані поживні розчини з на
ступними концентраціями азота: 38,3 мг/л, 153,2 мг/л, 206,4 
мг/л, 412,8 мг/л (відповідно 0,25; 1,0; 2,0; 4,0 норми азоту).

Швидкість наростання сухої біомаси визначали в 1-й період 
росту рослин (від фази сходів до фази утворення першого спра
вжнього листка) і в 2-й - (від фази першого справжнього листка 
до другого справжнього листка) за формулою [5]:

К = 1 0 0 ( І п О У 2Л У 1) Л 2- і 1),
де

К швидкість наростання біомаси за добу, %,
УУи УУ2 -  суха маса проростків у  момент часу і і , і2,, мг .

У таблицях і на рисунках наведені середні арифметичні та їх 
середні квадратичні відхилення [2].

Результати та їх обговорення
Ріст -  інтегральний показник, що характеризує фізіологічний 

стан рослин і часто використовується для оцінки впливу 
абіотичних факторів. Щоб визначити чутливість проростків до 
умов недостатнього або надлишкового забезпечення азотом 
досліджували вплив різних форм живлення на ростові процеси 
салату. Результати, зображені на рис 1., свідчать про те, що 
нітратна форма азоту сприяє найкращому росту проростків.

Висока концентрація окисленого азоту в середовищі призво
дить до збільшення висоти надземної частини в 1,5-1,7 рази у 
порівнянні з контролем. Максимальна довжина кореня спо
стерігається при низьких концентраціях азоту (0,25 норми азо- 
гу), а підвищення вмісту нітрату в розчині Кнопа пригнічує ріст 
кореня у довжину. У рослин амонійного варіанту зафіксовано 
мінімальну висоту надземної частини та довжину кореня (рис.
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2). При використанні 4-х норм відновленого азоту спо
стерігаються ознаки амонійного отруєння (бурі плями на лист
ках, ослизнення кінчиків кореня та їх відмирання).

1 - 0,25 N03- ; 2 - 1 , 0  т 3~ ; 3 - 2,0 МО3~ ; 4 - 4,0 N03 
Рис. 1. Вплив нітратного живлення на інтенсивність росту над- 
земн^частини (А) та кореневої системи (Б) проростків салату

Рис. 2. Вплив амонійного живлення на інтенсивність росту надзе
мної частини (А) та кореневої системи (Б) проростків салату
14



Рослини змішаного типу живлення відставали в рості від ана
логічних варіантів нітратного (рис. 3). Присутність відновленого 
та окисленого азоту в середовищі в низькій концентрації 
пригнічувала ріст надземної частини проростків на 3-4 %, а ко
реневої на 20-40 %. Високі концентрації змішаного азоту ( 2 - 4  
норми) інгібували ріст надземної частини на 13-30 %, а кореня -  
на 12-20 %, залежно від фази розвитку. Особливо різка 
відмінність у  рості рослин між нітратним та змішаним 
варіантами спостерігається з появою справжніх листків.

мм

/  -  0,25 (N03 +  Ш 4*); 2 - 1 , 0  (N03' +  Ш / ) ;  3 - 2 , 0  (N03 +  Ш 4+);
4 - 4 , 0  (N03 + N11/)

Рис. 3. Вплив змішаного живлення на інтенсивність росту над
земної частини (А) та кореневої системи (Б) проростків салату

Отже, присутність іонів амонію в середовищі негативно 
впливає на ріст проростків салату на перших етапах онтогенезу.

Встановлено, що вплив умов азотного живлення на ріст рос
лин залежить від фази онтогенезу [4]. У фазі сходів у  пророст
ках не зафіксовано морфологічних відхилень від контрольних 
рослин. З появою першого справжнього листка змінюється 
інтенсивність ростових процесів залежно від доз та форм азот
ного живлення.

Дані про максимальний ріст рослин в умовах використання
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нітратів порівнянно з іншими формами азотного живлення уз
годжуються з літературними для деяких культур [4]. Встановле
но, що посилене нітратне га змішане живлення позитивно впли
ває на інтенсифікацію росту кукурудзи, пшениці, гірчиці [1,4] і 
водночас послаблює розвиток їх кореневої системи. Це поясню
ється нагромадженням в тканинах кореня іонів амонію, які нега
тивно впливають на фізіолого-біохімічні процеси в клітинах.

Різні дози та форми азотного живлення опливали на швид
кість наростання сухої біомаси проростків. Рослини, що виро
щувалися на нітратному живленні відрізнялися максимальною 
швидкістю утворення сухої речовини за добу (табл. 1).

Таблиця 1
Швидкість наростання сухої біомаси надземної частини про-

ростків салату за різних умов азотного живлення
Варіанти Швидкість наростання сухої біомаси, % за 

добу
Досліду 1 -й період 

росту
2-й період 

росту
Середня

швидкість
Контроль 10,41 ±0,94 18,69±1,24 14,56±1,03
0,25 N03 19,42±0,99* 15,91 ±1,14 17,66±1,13
1,0 М )3- 21,62±1,64* 16,71±1,14 19,17±1,62*
2,0 N03“ 23,62±1,74* 18,01±1,25 20,82±1,93*
4,0 N03“ 23,26±1,71* 15,78±1,13 19,52±1,24*
0,25 NN4'' 8,17±0,64 13,09±1,09* 10,63±0,94
1,0 Ш / 3,82±0,29* 16,88=1=1,38 10,35±0,89*
2,0 М І4 ‘ 1,88±0,15* 16,19±1,16 9,04±0,81*
4,0 МН/ 1,55±0,12* 16,34±1,24 8,95±0,80*
0,25 (N03“ + N 1 0 15,30±1,28* 2,53±0,18 8,92±0,64*
1,0 (N03 + 16,87±1,42* 3,16±0,27 10,02±0,81*
2,0 (Ы0 3 +№-1/) 23,21±1,99* 2,02±0,18 12,62±0,93
4,0 (ЛОз" + ЫН4 ') 24,22±2,09* 2,25±0,19 13,24±0,97

Примітка : *-вірогідна відмінність від контролю (р<0,05)
1-й період росту- від фази сходів до фази одного справжнього листка; 2-й 
перід росту - від фази одного справжнього листка до фази двох справжніх 
листків.

У перший період росту рослин підвищення вмісту окисленого 
азоту в розчині Кнопа сприяло зростанню швидкості накопи-
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чення біомаси салату. В період формування двох справжніх ли
стків біомаса надземної частини проростків наростала за добу 
рівномірно не залежно від дози нітратного азоту в середовищі. 
При підрахунку середньої швидкості утворення сухої речовини 
салату встановлено максимальне її значення у  рослин, що виро
щувалися на 2-х нормах нітратного азоту.

Амонійна форма живлення в різних варіантах пригнічувала 
процес утворення сухої маси рослин за добу на 2 - 9 % в перший 
період росту рослин і на 2 - 5 % в період формування другого 
справжнього листка у  порівнянні з контролем.

Достовірне зростання швидкості наростання біомаси встано
влено у  рослин змішаного варіанту. За добу утворювалося 15 - 
24 % сухої речовини від фази сходів до фази утворення першого 
справжнього листка. Висока концентрація змішаного азоту в 
середовищі сприяла активації цього процесу на 13 - 1 4 % в  порі
внянні з контролем. У процесі подальшого росту рослин до мо
менту утворення другого справжнього листка за добу наростало 
2 - 3 % сухої маси надземної частини проростків. Середній пока
зник швидкості показує, що 2 та 4 норми змішаного азоту до
стовірно впливали на цей процес, а у  варіанті 0,25 та 1,0 норми 
процент утворення сухої речовини за добу був нижчий ніж у 
контрольних рослин на 4 - 6 % відповідно.

Дещо іншу закономірність встановлено для кореневої систе- 
Ц) ми проростків (табл. 2). Так, у  рослин нітратного типу живлення 

в перший період росту проростків встановлено достовірне зрос
тання швидкості утворення сухої маси. Дефіцит азоту в розчині 
сприяв максимальному утворенню маси коренів , а підвищення 
концентрації окисленого азоту в середовищі призводить до зни
ження цього показника на 5 - 7 % у  порівнянні з варіантом 0,25 
норми азоту, проте зростання його на 10 - 12 % у порівнянні з 
контролем. Подальший ріст кореневої системи до фази другого 
справжнього листка не залежав від дози нітратног о азоту в по
живному розчині, оскільки швидкість утворення сухої речовини 
в усіх варіантах досліду була на рівні контролю.

При використанні рослинами змішаної форми азоту зафіксо
вано активацію процесу утворення сухої речовини за добу у ва
ріанті 0,25 та 1,0 цорми в період утворення одного справжнього
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листка. Зростання дози змішаного азоту в середовищі пригнічу
вало швидкість утворення сухої маси на 4 - 5 % в порівнянні з 
контролем. Середній показник був на рівні контролю при вико
ристанні 0,25 та 1,0 норми азоту в розчині Кнопа.

Аналізуючи отримані дані, можна зробити деякі висновки.
1. Нітратне живлення сприяє інтенсифікації процесу засвоєння 

мінеральних речовин, що призводить до максимального рос
ту та швидкості наростання сухої біомаси рослин за добу.

2. Середня швидкість утворення сухої маси салату регулюється 
першим етапом розвитку рослин (від фази сходів до фази од
ного справжнього листка).

Таблиця 2
Швидкість наростання сухої біомаси кореня проростків салату ш різних

умов азотного живленню
Варіанти Швидкість наростання сухої біомаси, %  за 

добу
досліду 1-й період рос-

-іу

2-й період рос
ту

середня
швидкість

Контроль 6,82±0,51 9,66±0,81 8,24±0,73
0,25 ІМОз 23,31 ±2,86* 9,35±0,79 16,33±1,42*
1,0 N03“ 18,25±1,52* 11,38±0,96 14,82±1,іГ
2,0 N03 16,09*1,38* 10,64±0,80 13,37±1,12*
4,0 Ш 3' 16,21±1,42* 10,98±0,93 13,60±1,16*
0,25 ІЧ Н / 6,58±0,43 9,89±0,79 8,24±0,73
1,0 МН/ 3,79±0,28* 7,53±0,65 5,66±0,44*
2,0 МИ/ 1,94±0,14* 10,22±0,84 6,08±0,49
4 ,о  і т , ' 1,72±0,12* 2,28±0,19 2,00±0,15*
0,25 (N03” +  N11) ' ) 10,04±0,88* 12,99±1,08 11,52±0,98
1 ,0 (Ж > з + М Н 4Н) 11,79±0,98* 10,37±0,90 11,08=1=0,93

2 , 0  ОЧОз- +  N N 4 ") 6,58±0,51 4,07±0,33* 5,33±0,47*
4,0 (N 0 3  + N ( 1 / ) 4,39±0,33* 5,54±0,46* 4,97±0,41*

Примітка : * - вірогідна відмінність від контролю (р < 0,05)

3. Амонійне живлення пригнічує процеси росту та утворення 
сухої речовини проростків у  різних варіантах, оскільки в клі
тинах рослин нагромаджуються амоній і амінокислоти, що 
негативно впливають на морфоанатомічну структуру салату.
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M orfogenezis of salad seedlings under 
the conditios of the nitrogen nutrition

The salad seedlings were grown with nutrient solutions which conteined 
nitrates or ammonium as the sole mineral nitrogen sources. Solutions of four 
nitrogen levels used were: 38,3, 153,2, 206,4, 412,8mgN/l. The intensite of 
growth and rapid growth of dry biomass of seedlings were calculated. It is 
established that nitrate nutrition stimulation the growth of plant and rapid 
growth of dry biomass of salad.
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Давидюк Ю .М ., Волков P.A.

Організація генів рРНК у представників 
роду Narcissus

Побудовані рестриктні карти рДНК ,цля двох диких видів ро
ду Narcissus та шести культурних сортів. У всіх вивчених видів 
знайдено відмінності в організації рДНК Розмір послідовностей 
рДНК, що повторюються, складає 9.4 - 11.0 тпн. Міжвидові 
відмінності спостерігаються в області МГС і виявляються як у 
поліморфізмі його за довжиною, так і в різній локалізації сайтів 
впізнавання деяких рестриктаз.

Гени, що кодують рРНК (рДНК), у  еукаріот організовані у  
вигляді одиниць, які тандемно повторюються. Кожна з таких 
одиниць складається з ділянок, що кодують 18S, 5,8S та 25S 
рРНК, а також із спейсерних ділянок, що їх оточують. Розріз
няють два внутрішні транскрибовані спейсери (BTC 1 та ВТС2), 
що з двох боків межують із геном 5,8S рРНК та міжгенний 
спейсер (МГС), що знаходиться між 3'-кінцем гену 25S рРНК та 
5 -кінцем гену 18S рРНК

Було неодноразово продемонстровано, що рДНК є зручною 
моделлю для вивчення питань молекулярної еволюції' та таксо
номії, що пов'язано з особливостями її будови. По-перше, рДНК 
має універсальну будову у  всіх еукаріот. По-друге, ділянки, що 
входять до її складу, суттєво відрізняються за швидкістю моле
кулярної еволюції. Завдяки цьому зіставлення найбільш консер
вативних кодуючих областей є корисним дня реконструкції фі
логенетичних відносин таксонів рангу порядків та родин [15]. 
Водночас, висока мінливість МГС за довжиною та послідовніс
тю нуклеотидних основ дозволяє використовувати цю ділянку 
рДНК для молекулярної ідентифікації видів, сортів, а в деяких 
випадках - навіть окремих особин [ 12].

Незважаючи на те, що рДНК належить до порівняно добре 
досліджених ділянок геному, великі таксономічні групи все ще 
не потрапили до поля зору дослідників. Зокрема, серед однодо-

УДК 577.113:582.572.42.
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jib них рослин детальна інформація наявна, за рідким винятком
[15], лише для представників родини злакових (Роасеае) [І, 7, 
10, 11, 12, 13]. Фактично не вивченими залишаються навіть такі 
великі та важливі таксономічні групи, як порядок Liliales. Тому 
метою роботи було дослідити організацію та мінливість рДНК у 
представників роду Narcissus з родини Amarilidacea, що входить 
до цього порядку. Вважається, що на сьогодні важко та просто 
неможливо встановити видову належність культурних сортів 
нарцису, які є складними внутрішньо- та міжвидовими гібрида
ми [5]. Існуючі класифікації грунтуються на окремих морфоло
гічних ознаках (наприклад, довжина квіткової трубки) і є штуч
ними [5, 6]. Тому використання молекулярно-генетичних мето
дів корисне для побудови більш природної системи та розуміння 
походження окремих видів та сортів. У роботі продемонстрова
но перспективність застосування для досягнення вказаних цілей 
особливостей будови рДНК.

Матеріали та методи дослідження
Об’єктами досліджень були культурні сорти виду Narcissus х 

hybridus hort: Голден Гарвест, Бірпіеба, Вікторія біколор, Сма
рагд, Бінкі, Актеа та дикі види N. tazzetta (Тацета) і N. 
angustifolius (Вузьколистий). Рослинний матеріал для видлеиня 
ДІТК був люб'язно наданий М.О.Смолінською, ст. наук, співроб. 
Ботанічного саду Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федь- 
ковича.

Виділення ДНК. Виділення сумарної ДНК проводили за ме
тодикою, описаною раніше [7, 9].

Рестрикційне картування. Для рестрикційного картування 
рДНК нами використані ферменти EcoR 1, EcoR V, BamH 1, Dra 
I, Hind III, Xba І та їх комбінації. Вибір саме цих ферментів зу
мовлений наявністю сайтів впізнавання для цих рестриктаз у 
полінуклеотидних послідовностях рДНК більшості представни
ків однодольних [ 10, 11, 12, 15], а також тим, що дані ферменти 
впізнають сайти з гексануклеотидних послідовностей, що дозво
ляє розщепити досліджувані ділянки ДНК на відносно невелику 
кількість фрагментів.

Обробку ферментами рестрикції проводили при 37°С протя-
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гом 12 годин. Для роботи використовували буфери у  відповід
ності з рекомендаціями постачальника. Для досліду брали по 4 
мкг ДНК і 10-15 од. акт. кожної з рестриктаз [4].

Розділення продуктів гідролізу здійснювали електрофорезом 
в 0,8% або 1% агарозному гелі (U=3,0-3,5 В/см) при И °С. Для 
електрофорезу використовували 0.04 М тріс-ацетатний буфер з 
Ю мМ ЕДТА (рН=8,0). В якості маркера для визначення моле
кулярної маси отриманих фрагментів використовували ДНК фа
га X, гідролізовану рестриктазою Hind 111.

Після електрофорезу гель фарбували бромистим етидієм (0,5 
мкг/мл) і фотографували в УФ-світлі з масштабною лінійкою.

Блот-гібридизація. Перенесення фрагментів ферментативного 
гідролізу ДНК на капронові фільтри і подальшу блот- 
гібридизацію проводили за методом Саузерна [4]. В якості мо
лекулярних зондів використовувалися послідовності рДНК, що 
містять різні частини 18S та 25S генів рРНК (табл. І). Обрані 
гетерологічні зонди гібридизувались з гомологічними ділянками 
рДНК Narcissus, оскільки з літературних джерел відомо [І, 2, 
15], що ці гени є висококонсервативними.

Таблиця І
Послідовності рДНК, використані в якості зондів для гібридизації

Назва
зонду

Послідовність

AR1 EcoR I-EcoR I -  фрагмент, що містить 3 '-кінець послідов
ності гену 25S рРНК Arabidopsis thaliana

AR2 Xba І-EcoR I -  фрагмент послідовності гену 18S 
рРНК 

Arabidopsis thaliana
AR3 EcoR І-EcoR I -  фрагмент, що містить З'-кінець гену 18S 

рРНК і 5'-кінець гену 25S рРНК Arabidopsis thaliana
NT4 послідовність, що містить 5-кінець гену 18S рРНК (від 

Xba I) N.tabacum
ST1 Xba І-EcoR V -  фрагмент послідовності гену 18S рРНК і 

5.8S рРНК Solanum tuberosum
PS9 Послідовність, що містить З'-кінець гену 25S рРНК 

(від EcoR І) S.tuberosum

Отримані радіоавтографи розшифровували за допомогою
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комп'ютерної техніки. На основі результатів розшифровування 
га аналізу послідовностей рДНК, наявних у літературі, побудо
вано рестриктні карти.
Отримані результати та їх обговорення

Побудова рестрикцшних карт. Розщеплення рестриктазою 
Dra І приводить до появи невеликої кількості фрагментів з дов
жиною 9.4 - 11.0 тіш, що гібридизуються з усіма використаними 
зондами і, отже, відповідають цілим повторам генів рРНК. Для 
кожного з об'єктів дослідження характерна наявність двох або 
трьох таких фрагментів, а інтенсивність смуг, що відповідають 
їм на радіоавтографах, дозволяє приблизно оцінити відносну 
частку кожного виду повторів

Аналогічна картина спостерігається при розщепленні рестри
ктазою Xba І. Тільки у  сорту Смарагд на радіоавтографах з’яв
ляються додаткові смуги. Одна з них відповідає фрагменту з 
довжиною 0.7 тпн, що гібридизується тільки з зондами AR2 і 
ST1 і свідчить про наявність додаткового сайту впізнавання для 
Xba 1 в кодуючій частині гену рРНК Це дозволяє припустити 
існування точкової мутації в частині повторів або часткове де- 
метилювання повністю метильованого сайту впізнавання Xba І.

Сумарна дія ферментів Xba І і EcoR 1 призводить до появи на 
радіоавтографах набору смуг, дві з яких ідентичні для всіх до
сліджених видів. Одна - довжиною «3 .9  тпн - відповідає фраг
менту, що гібридизується із зондами AR3 і ST1, тобто включає в 
себе З'-кінець гену 18S рРНК і більшу частину гену 25S рРНК, а 
друга - довжиною «1 .5  тпн - відповідає фрагменту, що гібриди
зується з зондами ST1 та AR2 і включає в себе частину гену 18S 
рРНК. Ці дані дозволяють точно визначити місцезнаходження 
сайтів впізнавання рестриктаз Xba 1 і EcoR 1 у  кодуючій області 
рДНК представників роду Narcissus, і одержана картина збігає
ться з літературними даними для багатьох одно- і дводольних 
рослин [1, 2, 7, 13]. Єдиним винятком є рДНК сорту Смарагд 
яка розщеплюється на додаткові фрагменти довжиною «0.7 тпн і 
«3 .2  тпн. Перший з цих фрагментів гібридизується з зондами 
AR3 та ST1, а другий - тільки з зондом AR3, що дозволяє лока
лізувати додатковий сайт EcoR І в області ВТС2.

Картин а, що спостерігається на радіоавтографах тел я  оброб-
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ки рестриктазою Hind ПІ, збігається з такою для рестриктаз Dra І 
і Xba І - наявні смуги відповідають цілим повторам генів рРНК. 
Єдиним винятком є ДНК N.tazzetta, на радіоавтографах якої 
спостерігаються дві смуги, що відповідають фрагментам з дов
жиною »11.0 та «10.4 тпн, причому ці фрагменти гібридизують
ся з усіма використаними зондами. Співставлення цих даних з 
даними, одержаними при використанні рестриктаз Dra І та Xba І, 
дозволяє зробити висновок про наявність у  найдовшому повторі 
рДНК N.tazzetta двох сайтів впізнавання Hind НІ. Локалізацію 
цих сайтів вдалося встановити після сумісної д ії рестриктаз Hind 
Ш та Xba І. Фрагмент з довжиною »6 .0  тпн - однаковий для всіх 
досліджених об'єктів - гібридизується з усіма використаними 
зондами, крім NT4, а фрагменти з довжинами від 3.3 до 4.9 тпн, 
набір яких специфічний для кожного з досліджених видів, гіб
ридизується тільки з зондом NT4. З цього очевидно, що сайти 
впізнавання рестриктази Hind ПІ розташовані в області МГС.

При розщепленні рДНК рестриктазою EcoR V, крім смуг, що 
відповідають цілим повторам, на радіоавтографах деяких з до
сліджених видів (сорти Голден Гарвест, Вікторія біколор, Бір- 
шеба, Бінкі та дикого виду N.angustifolius) спостерігаються сму
ги з довжинами »3 .0  і »4 .0 , що гібридизуються з зондами AR2, 
AR3, NT4 та ST1 і смуги з довжинами »6 .4  та »7 .2 , що гібриди
зуються з зондами AR1 та PS9. Аналіз цих даних приводить до 
висновку, що в МГС частини повторів вказаних нарцисів прису
тній додатковий сайт EcoR V, причому за його розташуванням 
рДНК дикого виду N.angustifolius відрізняється від рДНК дослі
джених нами культурних сортів.

Найскладніша картина спостерігається на радіоавтографах 
після д ії на рДНК рестриктази ВагпН І та її комбінацій з EcoR V 
або Hind ІП. З літератури відомо [1, 2, 7, 13], що в кодуючій об
ласті генів 18S рРНК та 26S рРНК присутні сайти впізнавання 
даного ферменту і точно встановлено їх місцезнаходження. Спі
вставлення літературних даних з нашими результатами приво
дить до висновку, що у  МГС рДНК більшості досліджених видів 
роду Narcissus (дикого виду N.tazzetta та культурних сортів В ік
торія біколор, Біршеба, Бінкі, Смарагд) присутні одиночні сайти 
BamH І, а в МГС рДНК сорту Голден Гарвест - два таких сайти. 
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Довжина га поліморфізм повторів рДНК. Отримані дані свід
чать (табл.2), що довжина повторів рДНК у  роді Narcissus ле
жить у  межах від 9.4 тпн (короткий варіант повтору дикого виду 
N.tazzetta та сорту Смарагд) до 11.0 тпн (довгий варіант повтору 
дикого виду N.tazzetta та сорту БірШеба). Такі довжини є типо
вими для покритонасінних рослин. У геномах усіх досліджених 
форм наявні по два або три класи повторів рДНК, що різняться 
за довжиною. Аналіз літератури свідчить, що в геномах рослин, 
як правило, присутні один-два мажорні класи повторів рДНК [1, 
2, 7, 10, 11, 13], хоча є окремі повідомлення і про більшу кіль
кість варіантів повторів [12, 15]. Тому, можна твердити, що роду 
Narcissus притаманна підвищена мінливість повторів рДНК за 
довжиною.

Таблиця 2
Довжини повторів генів рРНК досліджених представників роду

Narcissus
Назва Групи сортів 

(за Матвєєвою)
Довжини повторів, тпн

Голден Гарвест 1 10.4*; 10.1; 9.7
Вікторія біколор 1 10.4*; 10.1

Біршеба 1 11.0'; 10.4*; 10.1
Бінкі 2 10.4*; 9.7

Смарагд 2 10.1; 9.7; 9,4
Актеа 9 10.1; 9.7

N.tazzetta 10 11.0*; 10.1; 9.4'
N.angustifolius 10 10.2*; 9.7'

*- позначені повтори, в М ГС яких присутні додаткові 
сайти впізнавання деяких рестриктаз;
4 - позначені мінорні послідовності

Організація кодуючих ділянок та ВТС. Розташування сайтів 
впізнавання застосованих рестриктаз (рис.1) є практично одна
ковим у  всіх досліджених форм та збігається з таким у описаних 
в літературі однодольних рослин [7, 10, 11, 13, 15]. Єдиним ви
нятком є додаткові сайти рестриктаз Xba І та ЕсоЯ і, які присут
ні в частині повторів рДНК сорту Смарагд. Це, швидше за все, 
пов'язано з мікрогетерогенністю по послідовності, як це було 
продемонстровано раніше для злаків [ 1].
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Рис. І. Організація кодуючої ділянки генів рРНК досліджених пред
ставників роду Narcissus

* - позначені сайти, присутні тільки в генах рРНК сорту Смарагд.
+ - позначені сайти, стійкі до дії рестриктаз у частині повторів

Організація МГС. У досліджених представників роду 
Narcissus МГС має в більшості випадків різну довжину (рис. 2). 
Саме цим пояснюється внутрішньо- та міжгеномна гетероген
ність повторів рДНК за довжиною, про яку йшла мова вище. 
Зіставлення розташування сайтів впізнавання використаних рес
триктаз у  МГС різних форм дозволяє стверджувати, що наявна 
різниця за довжиною переважно пов'язана з центральною части
ною МГС, тоді як ділянки, що межують з 3 -кінцем гену 25S 
рРНК та 5'-кінцем гену 18S рРНК, мають стабільну довжину. З 
літератури відомо [10, 12, 14], що у  МГС рослин присутні суб- 
повтори. Можна припустити, що знайдена нами різниця за дов
жиною МГС пов'язана з різною кількістю субповторів.

Варто також зазначити, що у  жодної з дослідженних форм у  
МГС не було знайдено сайтів впізнавання Dra І, хоча ці сайти 
були раніше знайдені нами у  дводольных рослин з родин 
Rosaceae та Solanaceae [3, 8]. Було також доведено, що вони 
маркують АТ-багату послідовність, розташовану у  центральній 
частині МГС Solanaceae. З другого боку, сайтів Dra 1 не було 
знайдено у  однодольних рослин з родини Роасеае, які не мають 
чітко визначеної АТ-багатої області [1]. Виходячи з цих даних, 
можна припустити, що така область відсутня й в МГС однодо
льних рослин, що належать до роду Narcissus.
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Більшість із досліджених представників роду Narcissus є 
культурними сортами, які були отримані шляхом багаторазової- 
гібридизації на основі декількох диких видів, зокрема - N. 
pseudonarcissus, N. poeticus, N. tazzetta тощо. Існуюча класифіка
ція культурних сортів переважно грунтується на морфологічних 
особливостях будови квітки, зокрема - довжині привіночка ("ко
ронки") у  порівнянні із довжиною віночка [5]. Виникає питання: 
у  якій мірі ця класифікація відображає походження сортів та їх 
груп? Досліджені нами сорти належать до різних груп (табл. 2). 
Дані по картуванню рДНК показують, що три сорти, які нале
жать до групи N 1, що пов’язана походженням з N. 
pseudonarcissus (Голден Гарвест, Вікторія біколор та Біршеба) 
демонструють значну подібність у  будові МГС. Зокрема, всі во
ни мають повтори довжиною 10.4 та 10.1 тпн; в частині цих по
вторів присутній сайт EcoR V в центральній частині МГС (табл. 
2, рис. 2). Тобто наші дані узгоджуються з уявленнями про спі
льність походження сортів, що належать до групи N 1. Інша кар
тина спостерігається для сортів, що належать до групи N 2 (Бінкі 
та Смарагд). Сорт Бінкі демонструє значну подібність за довжи
ною повторів та наявністю сайту EcoR V до сортів групи N 1. В 
той же час сорт Смарагд по цих параметрах помітно відрізняє
ться від ус іх  згаданих сортів та демонструє певну подібність до 
сорту Актеа, який належить до групи N 9, що пов'язана похо
дженням з N. poeticus. Отже, можна стверджувати, що група N 2 
є штучною, тобто об’єднує сорти, що мають різне походження.

Тому, співставлення організації МГС дозволяє як розрізнити 
окремі сорти у  роді Narcissus, так і прослідкувати їх походження 
та належність до певних груп та видів.
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Петрина Л.Г. 

Біологічна роль металотіонеїнів

Узагальнені літературні дані про фізико-хімічні властивості 
металотіонеїнів. Розглядається роль металотіонеїнів у гомео
стазі фізіологічно вільних радикалів в онтогенезі і при різних 
патологіях, що супроводжуються утворенням значущих ме
талів у процесах поділу клітин і тканин. Обгрунтовано висно
вок, що впливи, які підвищують вміст ендогенних мета
лотіонеїнів, а також екзогенні металотіонеїни захищають 
біологічні об’єкти від окислювального стресу, викликаного 
різними агентами. Розглядаються можливі механізми захисно
го ефеїсгу металотіонеїнів і акпекти їх практичного застосу
вання.

Металотїонеїн як особливий нирковий кадмій-зв’язуючий 
білок був описаний в 1957 р. [1]. Відтоді знання про його 
фізико-хімічні властивості і біосинтез значно зросли. 
З'ясувалося, іцо металотіонеїни — це група білків, які не тільки 
детоксикують кадмій та інші токсичні метали Стимулювання їх 
біосинтезу широким діапазоном агентів, включаючи цннк, мідь і 
стресові фактори, свідчить, що вони відіграють важливу роль в 
регулюванні метаболічних процесів з участю мікроелементів.

1. Розповсюдження металотіонеїнів (МТ)
МТ виявлені у  всіх піддослідних еукаріотичних організмах, а 

також у  клітинах прокаріот. Спочатку були виділені з тканин 
нирки, печінки, підшлункової залози та кишечника. Завдяки 
вдосконаленню методик МТ були виявлені в мозку, тимусі, 
кістковому мозку, репродуктивних органах.

Здебільшого вміст МТ підвищується ггід час розвитку плода 
[2] і різко відрізняється в різних видів тварин. Концентрація МТ 
у  печінці щурів набагато нижча, ніж у  печінці людей чи 
сільськогосподарських тварин, значно знижена в тканинах тва
рин з дефіцитом цинку [3] і підвищується після д ії різних стрес- 
агентів або надходження металу [4]. Взагалі, концентрація МТ у 
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тканинах дуже варіабільна, на неї впливає багато факторів: ево
люційні, генетичні, фізіологічні, харчові [4 , 5].

Субклітинне фракціонування показало, що металотіонеїни 
зустрічаються в цитозолі, а також у  малих кількостях у 
біологічних рідинах (плазмі, жовчі і сечі) [6, 7, 8].

Сумісне імуноцитохімічне дослідження виявило їх при
сутність також в ядрах [2, 9]. Помітна кількість металотіонеїнів 
виявлена в специфічних фракціях насиченої міддю печінки, в 
лізосомах бедлінгтонських тер'єрів [10], в ядрах плода оленя
[ 11]. Існує ряд ізоформ білка з дещо відмінним амінокислотним 
складом і зарядом. Більшість тварин мають дві основні струк
турно гомологічні ізоформи металотіонеїнів (1 і 2), які 
поділяються на ряд підвидів —  МТ-1А, МТ-1В і т .д  [12, 13]. 
Функціональні властивості ізоформ різні. МТ-2 мають більшу

спорідненість до іонів 7л? +, ніж МТ-1. Послідовність в них 
амінокислот консервативна і характеризується високим ступе
нем гомології від нижчих еукаріот до людини, що свідчить про 
еволюційну давність МТ [13, 14].

2. Фізико-хімічні характеристики МТ
Характерними рисами МТ є їх  низька молекулярна маса (6-7 

кДа) і специфічний амінокислотний склад: 20 залишків цистеїну 
з 61 амінокислотного залишку — без дисульфідних зв'язків, 
ароматичних кислот та гістидину. Розподіл цистеїнових за
лишків вздовж поліпептидного ланцюга фіксований, незважаю
чи на джерело МТ чи ізоформу білка, висока пропорція цис-х- 
цис послідовностей [15]. Інша головна риса МТ -  здатність 
зв'язувати значну кількість металу: 7 грам-атомів кадмію чи 
цинку на моль або до 12 грам-атомів міді на моль. Цей вміст 
еквівалентний одному атому металу на 2 або 3 цистеїнові за
лишки. МТ, індуковані кадмієм чи міддю, містять також і цинк 
як побічний метал [15].

Спостерігається деяка відмінність у  спорідненості металів до 
протеїну: мідь зв'язується міцніше, ніж кадмій, який, у  свою чер
гу, зв'язується міцніше, ніж цинк.

Атоми сірки цистеїнових залишків МТ, не утворюючи ди
сульфідних зв'язків, утворюють зв'язки з атомами металів: тет-
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раедральна структура з чотирьох атомів сірки оточує агом цин
ку, тоді як навколо атома міді виникає тригональна структура. У 
складі молекули МТ існують дві полінуклеарні групи, два доме
ни, кожен з яких функціонує окремо і містить половину 
полшептидного ланцюга [15]. С-терміналь, або а-домен МТ 
здатний зв’язувати чотири атоми металу (Сё, 2 п), N-герм шаль 
(Ь-домен) — три атоми [16]. Кожен з доменів МТ здатний 
зв'язувати до шести атомів міді; атоми міді переважно 
зв'язуються Ь-доменом МТ [17], атоми кадмію — а-доменом
[16].

3. Синтез МТ
3.1. Індукція металами
Синтез МТ індукується парентеральним надходженням ши

рокого ряду металів, включаючи кадмій, цинк, мідь, ртуть, золо
то, вісмут, марг анець, срібло, нікель, кобальт, платину [14]. Ці 
важкі метали індукують синтез МТ через активацію транс
крипції відповідних генів, а також внаслідок ампліфікації МТ- 
генів у деяких тканинах [13, 14]. Поетапний синтез протеїну 
тісно корелює з продукцією МТ-мРНК [18, 19]. Високий рівень 
транскрипції можна виявити після стимуляції металами через 6- 
8 год, а максимальні рівні МТ -  через 1-2 дні [20]. Відносна 
індуктивна здатність металів, напевно, залежить від електронної 
конфігурації [21]. Найсильнішим індуктором синтезу МТ на сьо
годні вважається кадмій [22, 23]. Він індукує синтез МТ через 
промотори специфічних генів, але також може індукувати про- 
оксидантний стан у  клітинах [13, 14], який непрямо стимулює 
продукцію природніх антиоксидантів, таких як МТ. Індукція 
синтезу МТ міддю і цинком підтверджена в роботах багатьох 
авторів [4]. Порівняно з кадмієм та цинком, мідь відносно 
гірший індуктор синтезу МТ у  печінці мишей. При високих до
зах міді ї ї  здатність стимулювати продукцію МТ не відрізняється 
від стимулюючої здатності цинку [5].

Здебільшого існує тісний взаємозв'язок між  вмістом цинку в 
організмі і рівнем МТ у  тканинах. Ступінь синтезу МТ широко 
змінюється відповідно до індуктора і гена: ген МТ-1А
фібробластів вівці в 3 рази чутливіший до кадмію, ніж до міді,
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тоді як ген М Т-1С у 21 раз чутливіший до кадмію, ніж до міді 
[24]. Ген МТ-Ю людини має щонайменше 4 метал-регуляторні 
елементи, неспецифічні для типу клітини, і навіть кадмій, мідь і 
цинк індукують його експресію в клітинах печінкового поход
ження і не індукують в лімфобластоїдних клітинних лініях. В 
мишей гени МТ-1 важче метилюються в гонадах, ніж у печінці. 
Це може пояснити повільнішу чи недостатню індукцію і високу 
металочутливість МТ у гонадах [25]. Можливо, це пов'язано з 
тим, що основний рівень МТ-мРНК у  гонадах щура дуже висо
кий порівняно з рівнем у  печінці та інших тканинах [26].

Існують певні регуляторні елементи у  складі ДНК, які 
взаємодіючи з металами та іншими індукторами, забезпечують 
експресію МТ-генів. Цис-діючі чи регуляторні елементи для 
експресії гена розміщуються вище 5-нетрансльованої ділянки 
МТ-гена. Точне картування одного із металорегуляторних еле
ментів МТ-1 миші показало, що вирішальну роль в індукційній 
відповіді відіграє гаптонуклеотид, який складається з 17 пар ос
нов [27]. Щонайменше чотири певні регуляторні елементи бе
руть участь у  транскрипції’ МТ-гена ссавців такими металами як 
кадмій, цинк і мідь [27, 28, 29]. Декілька МТ-генів
ідентифіковано у ссавців. Тільки 4 з 9 МТ-генів людини, які ло
калізовані у  хромосомі 16, функціональні.

Транс-діючі регуляторні елементи для металів на сьогодні 
неідентифіковані. Проте здатність металів з низькими 
фіксованими параметрами при малих концентраціях сприяти 
транскрипції гена дозволяє припускати, що їх зв'язування з 
транс-діючим фактором дуже стабільне. Висока токсичність і 
детоксикація важких металів здійснюється через взаємодію з 
тіоловими легандами, а це наводить на думку, що -БИ чи -БеН 
групи включаються в процес індукції [21].

Будь-який з важких металів здатний змінювати чутливість 
функціональних металорегуляторних елементів, хоч для макси
мальної експресії генів потрібні всі необхідні метали. Регуля
торні елементи сприяють транскрипції з різними ступенями 
ефективності, але ще немає даних про диференційований підхід 
для різних металевих індукторів.
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3.2. Індукція стресовими факторами, інфекцією
Велика кількість неметалічних факторів також індукує синтез 

МТ. Тому виникає питання, чи вони стимулюють синтез МТ не
залежно і безпосередньо, чи їх вплив опосередковується одним 
або невеликою кількістю клітинних медіаторів. Проте 
дослідження показали, що синтез МТ, індукований цими факто
рами, тісно пов'язаний з метаболізмом цинку і багато агентів 
характерно підвищують вміст цинку в печінці за рахунок цинку 
плазми. Безліч відомих індукторів, куди входять і важкі метали, 
є стресовими факторами і можуть виявляти загальну стресову 
відповідь на додаток до специфічної відповіді. Окислювальний 
стрес є загальною патогенетичною ланкою д ії багатьох стрес- 
агентів. Багато стресових індукторів також підвищують цирку
люючі рівні глюкокортикоїдів, які вже безпосередньо стимулю
ють синтез МТ у печінці і меншою мірою в серці, нирках, ске
летних м'язах і селезінці мишей [ЗО]. Тому виникає думка, чи не 
є глюкокортикоїди посередниками деяких ефектів стресових 
факторів при синтезі МТ. Проте призначення адренокортико- 
тропного гормону щурам пригнічує спричинене прихованим 
стресом підвищення рівнів МТ у  печінці. Адреналектомія або 
лікування глюкокортикоїдним рецепторним блокатором 
підвищує основний і стресово-індукований рівні МТ [6]. Ці 
зміни в рівнях МТ печінки можуть бути зумовленими моду
ляцією синтезу протеїну чи глюкокортикоїдно-індукованими 
змінами в його секреції або деградації. Циклічний АМФ також 
може брати участь в індукції синтезу МТ адреналіном і глюко- 
геном [4, 31], тому що аналоги другого посередника також 
підвищують рівні печінкового МТ за рахунок цинку плазми [32]. 
Аналіз МТ-1 мРНК у  первинних культурах гепатоцитів щурів 
показав, що аналог циклічного АМФ безпосередньо сприяє 
транскрипції МТ гена. Додавання дексаметазону і аналогу 
циклічного АМФ переконало, що ці два регуляторні шляхи є 
незалежними [33].

Бактеріальна інфекція, яку можна розглядати як ще один вид 
стрес-реакції, також індукує помітне підвищення рівнів МТ у  
печінці і зниження в сироватці концентрації цинку [34]. Обидві 
зміни характерні для гострофазної відповіді. Інтерлейкін-1, який
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виробляється і вивільнюється з моноцитів та активується мак
рофагами у  відповідь на інфекцію, стимулює синтез МТ і зро
стання цинку в печінці ссавців [35] і вагітних самок-щурів [36]. 
Ці дані дають підстави думати, що глюкокортикоїди служать 
посередниками в певній цитокіне-стимульованій індукції МТ. 
Отже, інтерлейкін-1 спричиняє звільнення цих гормонів через 
стимуляцію [36] АКТГ (адренокортикотропний гормон). Однак 
дослідження показали, що місце ендотоксин-пов’язаного сприя
ючого фактора для генної транскрипції МТ незалежне від місця, 
яке використовується глюкокортикоїдами і металами [37]. Глю
кагон також стимулює синтез МТ і може бути загальним 
медіатором для інтерлейкіну-Т і ендотоксину [38]. Проте на 
відміну від ендотоксину призначення екзогенного глюкагону не 
знижує концентрації цинку в сироватці.

4. Розпад МТ
Дослідження показали, що ступінь деградації МТ визна

чається природою металу, зв'язаного з протеїном. Періоди 
піврозпаду кадмій-, цинк- і мідь-індукованих МТ у  печінці цинк- 
адекватних щурів відповідно дорівнюють 80 [39], 20 [40] і 17 
год [41]. В цинк-дефіцитних щурів отримані нижчі параметри 
напіврозпаду [39, 41]. Також спостерігалися незначні
відмінності в періодах напіввиведення двох ізоформ протеїну: 
МТ-1 має коротший період, ніж МТ-2 [42]. Періоди піврозпаду 
кадмій-, цинк- і золото-індукованих протеїнів оваріальних 
клітин китайського хом'ячка відповідно становлять 24,10 і 0,75 
год [43].

Інкубація МТ in vitro з лізосомальними та іншими проте
олітичними ензимами підтвердила, що МТ-1 печінки щурів роз
щеплюється легше, ніж МТ-2, і що цинк-МТ розпадаються 
швидше, ніж кадмій-МТ [44]. Ці результати підтвердили припу
щення, що легкість видалення металу з МТ визначає швидкість 
їх розпаду. Видалення металу змінює структуру протеїну від 
високоорганізованого стану до безладної ланцюгової 
конфігурації і робить пегггидні зв'язки доступнішими для проте
олітичних ферментів. Навіть часткове видалення металу, таке як 
селективне видалення цинку з b-доменів кадмій-, цинк-МТ, ро-
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.фотеїн вразливим до атаки нейтральними протеазами [16].
овпаки, видалення цинку із мідь-, цинк-МГ веде до продукції 

мідь-вмісного b-фрагмента, стійкого до протеолізу [17]. Проте 
швидкість розпаду МТ у  моношарових культурах гепатоцитів 
щурів [15] і в клітинах Неіа [46] обернено пропорційна вмісту 
клітинного цинку і підвищується при вирощуванні клітин у  по
живному середовищі з дефіцитом цинку. При цих умовах втрата 
цинку з протеїну підвищує швидкість його розпаду. Період 
ггіврозпаду пинк-МТ регенеруючої печінки шурів, де є висока 
потреба в цинку, набагато коротший, ніж період ггіврозпаду МТ 
у  печінці цинк-ін'єкованих шурів [47].

Існує припущення, що розпад МТ проходить в лізосомах, 
оскільки в цих органелах відбувається розпад інших протеїнів і 
лізосомальні ферменти можуть розщеплювати МТ іл vitro [44]. 
Проте дослідження хлороквіну, лізосомотрофного аміну, ней
трального протеазного інгібітора показали, що обидві 
лізосомальні та нелізосомальні компоненти підключаються до 
розпаду цинк-МГ у  гепатоцитах [45]. Мідь-МТ легко розпада
ються in vivo, але стійкі до атаки лізосомальних ферментів in 
vitro [44]. Така стабільність in vitro пояснюється більшою силою 
мідь-тіолового зв'язку.

Виведення мідь-МТ з цитозолю in vivo пов'язане не з його 
розпадом, а з його поглинанням лізосомами, де він може нагро
маджуватися в агрегаційній формі, як і в печінці 
бедлінгтонських тер'єрів [10]. Причиною суперечливості резуль
татів in vivo та in vitro може бути те, що розпаду in vivo передує 
зміна протеїну під впливом вільних кисневих радикалів. При
пускають, що зникнення мідь-МТ з печінки може бути зумовле
не його секрецією в жовч або гшазму [7], хоч у  плазмі шурів МТ 
виявлено в низьких концентраціях. Проте його рівень зростає у  
тварин, насичених металами чи підданих стресам. Приблизно 
10% печінкового мідь-МТ у насичених міддю щурів може пере
ходити в плазму [48]. Але чи це трапляється при активній сек
реції, невідомо. При утриманні гепатоцитів щура в моношаро
вих культурах тільки 1 % клітинного МТ був секретований в по
живне середовище. Ряд авторів [6] припускають, що 
мобілізують МТ з тканин у  сироватку глюкокортико'цш.
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Отже, на сучасному рівні вивчення біологічної ролі МТ її 
слід розглядати як метаболічно-регулюючу. В умовах стресу, дії 
екстремальних агентів МТ забезпечують зв'язування, детокси
кацію надлишку металів; протидіють окислювальному стресу, 
зв'язуючи та інактивуючи його основні продукти — вільні ради
кали, перекиси (антирадикальний та антиоксидантний ефект) і 
так протидіють запаленню, інфекції [49], дії іонізуючої радіації 
[50 ,51 ].
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Petrina L.G.

Biological role of metallothioneins

Recent data available in literature about the state and function of the 
metallothioneins (MT). it is present in varying amounts in most tissues, it 
binds several essential and nonessential metals, and its synthesis is induced by 
these metals and also by phisical or inflammatory stress are shown, and it is a 
highly conserved protein in evolutionary terms. Therefore, the protein either 
performs one basic role common to all these conditions or has a multiplicity 
of functions, depending on the particular circumstance. The consensus view 
appears to favor the latter option, since metallothionein has been reported to 
act in the detoxification of heavy metals, in the homeostatic control of zinc 
and copper absorption and metabolism, as a metal-transfer protein, as a 
metal-storage protein, in the regulation of cell differentiation, as a sulphur- 
storage protein, as a free-radical scavenger, and as an acute-phase protein. A 
conclusion is made that the protective effect is specific for the MT structure 
and is induced by antioxidant properties of MT. The molecular mechanisms 
of MT regulation of biochemical functions in animal and hhuman tissues are 
presented in review.
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Григорюк І.П., М ихальський М.Ф., 
Кірізій Д.А., Ткачов В.І.

Вплив полімерних регуляторів росту на водний 
режим і фотосинтез сортів озимої пшениці в 

умовах тривалої посухи

Вперше встановлено, що обробка рослин полістимуліном 
К і полістимуліном А-6 індукувала зростання інтенсивності 
світлового і темнового дихання, а також енергозабезпечення 
в листках пшениці різних екотипів в умовах тривалої посухи 
Показано перспективність використання полімерних похід
них цитокініну та ауксину для підвищення адаптивного по
тенціалу сортів озимої пшениці за дефіциту вологи.

Фотосинтез є основним процесом, який забезпечує форму
вання продуктивності та стійкості рослин до посухи [8]. За да
ними [13], навіть незначне зменшення вологості грунту індукує 
зшшення інтенсивності фотосинтезу ще до відчутних порушень 
параметрів водного режиму надземної частини рослин. Одноча
сно встановлено здатність фотосинтетичного апарату витриму
вати значну втрату води і практично повністю відновлювати свої 
функції після припинення д ії недовгочасного водного стресу
[12]. Зменшення інтенсивності фотосинтезу за умов посухи при
зводить до порушення функціонування систем енергозабезпе
чення рослинного організму. Показано, що за умов водного 
сгресу зниження фотосинтетичної активності відбувається внас
лідок закриття продихів, розбалансованості енергетичних про
цесів у  мембранах тилакоїдів, зростання протеазної активності 
та пошкодження фотосинтетичного апарату [14]. Дія водного 
стресу на фотосинтетичну асиміляцію СО2 пов’язана як з проди
ховим контролем потоку вуглекислого газу в листках, так і з 
гальмуванням метаболічних процесів у  фотосинтезуючих кліти
нах [13]. Вважають, що за тривалого водного стресу ключову 
роль у лімітуванні фотосинтезу відіграють метаболічні чинники,
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зокрема активація фогодихання [ 11]. Посухостійкість рослин 
пшениці значною мірою визначається ступенем впливу зневод
нення на фотосинтез [8].

Реакції рослинного організму, які забезпечують його стій
кість до посухи, різноманітні і неоднаково проявляються у різ
них сортів та видів рослин, що зумовлює особливу актуальність 
порівняльного дослідження їх  реакції на стрес [9]. Звідси пріо
ритетним напрямком є розробка екзогенних засобів зменшення 
стресового впливу посухи на рослини. Встановлено, що послаб
лення д ії водного стресу на рослинний організм можна досягну
ти за допомогою природних регуляторів росту [4]. Однак біль
шість із них нестійкі, швидко розщеплюються і вивільняються з 
організму, виявляють короткочасну та нестабільну дію на пере
біг фізіолого-біохімічних процесів у  рослині. Створені полімер
ні синтетичні форми регуляторів росту і розвитку повільніше 
розкладаються в клітинах, внаслідок контрольованого виділення 
активної речовини з матриці мономеру, і виявляють рівномірні
шу та довготривалішу дію на функціональні системи життєдія
льності рослин [1 ,2 , 10, 16]. Виходячи з цього, завданням нашої 
роботи було з ’ясування впливу полістимуліну К (6- 
бензштамінопурину (6-БАП)) і полістимуліну А-6 (2,4-
дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д), іммобілізованої на по
лімері) на параметри водного режиму та СО2 - газообміну сортів 
озимої пшениці різних екотипів в умовах тривалої посухи.

Методика та об’єкти

Рослини сортів озимої пшениці Красуня одеська (стійкий до 
посухи, степового екотипу) та Веселка (слабостійкий до посухи, 
лісостепового екотипу) вирощували в посудинах Вагнера, які 
містили 7 кг абсолютно сухого темно-сірого дерново-підзолис
того грунту. На початку вегетації рослин у  грунг вносили доб
рива КІМОз, N114 Н2 Р 04 та КГРЦ И 0 3 з розрахунку 1 г діючої ре
човини на посудину. До фази цвітіння вологість грунту підтри
мували на рівні 60% повної вологоємкості (ГГВ). Модельну по
суху створювали одночасним припиненням поливу рослин про
тягом 20 діб. Перед настанням посухи рослини обробляли вод-
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(гими розчинами полістимуліну К і полістимуліну Л-6 у концен
трації 1(Ґ*М (22,6 мг/рослину за діючою речовиною), встановле
ної дослідним шляхом [3]. Схема досліду: контроль (60% ПВ), 
посуха (30% ГІВ), посуха + полістимулін К, посуха + полістиму- 
лін А-6, посуха + полістимулін К + полістимулін А-6 . На 17-ту 
добу посухи у листках рослин пшениці визначали параметри 
водного режиму рослин [3]. Одночасно в листках пшениці вимі
рювали інтенсивність СО2 - газообміну за допомогою установки 
на базі оптико-акустичного інфрачервоного газоаналізатора 
ГИАМ-5М, увімкненого за диференційною схемою. Ділянку не- 
відокремленого від рослини листка розташовували в термоста- 
тованій камері, через яку продували кондиційоване атмосферне 
повітря зі швидкістю 1 л/хв . Листок освітлювали лампою роз
жарювання КГ-2000 через водяний фільтр. Температура в камері 
складала +25°С , освітленість - 400 Вт/м2 фотосинтетично акти
вної радіації (ФАР). Інтенсивність транспірації вимірювали тер
моелектричним мікропсихрометром, а фотодихання оцінювали 
за величиною викиду С 0 2 в перші 60 с після різкого переходу 
світло - темрява.

Повторність визначення водного дефіциту і оводненості лис
тків -  10 - кратна, параметрів С 0 2 - газообміну 4 - кратна. 
Експериментальні дані оброблені статистично [5].

Результати та обговорення

Встановлено, що тривалий водний стрес призводив до пору
шення водного режиму сортів озимої пшениці (табл. І). Зокре
ма, оводненість листків пшениці сорту Красуня одеська на 17-ту 
добу посухи зменшувалась на 14,2%, а у  сорту Веселка - на 
14,1% до контролю. Значна втрата води в контролі сорту пше
ниці Красуня одеська зумовлена її витрачанням на формування 
зерна. Передстресова обробка пшениці полімерними аналогами 
цитокініну та ауксину сприяла підвищенню вмісту води в кліти
нах. При цьому найбільш ефективною була сумісна обробка ро
слин сортів озимої пшениці водними розчинами полістимуліну 
К і полістимуліну А-6, за якої оводненість листків у сорту Кра
суня одеська зростала на 13,6%, а у  сорту Веселка - на 13,1% до
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посухи. Сорти пшениці слабкіше реагували на обробку полісти- 
муліном А-6, що, очевидно, пов’язано із надлишком екзогенних 
ауксинів у кореневій системі рослин.

Таблиця 1
Вплив полімерних похідних цитокініну та ауксину на оводненість, 

водний дефіцит та інтенсивність транспірації сортів озимої 
__________ пшениці в умовах тривожнії п о с у х и ___________

Варіант досліду Оводненість.
%

Водний дефі
цит, %

Інтенсивність
транспірації,
гН20/(дм2-

год)
Красуня одеська

Контроль 69,3 ± 0,8 13,8 ± 0,6 2,2 ±0,1
Посуха 55,1 ±1,1 30,2 ± 0,8 1,3 ±0,1
Посуха + П-К 66,9 ± 0,7 18,2 ±0,3 0,6 ±0,1
Посуха ± П-А-6 67,7 ± 0,8 16,6 ± 0,6 0,6 ±0,1
Посуха + П-К+ГІ-А-6 68,7 ± 1,4 12,4 ± 1,0 0,3 ±0,1

Веселка
Контроль 70,4 ± 1,2 16,4 ±0,7 2,9 ± 0,2
Посуха 56,3 ± 0,9 39,6 ± 0,8 0,9 ±0,1
Посуха ± П-К 69,2 ± 0,7 25,2 ± 0,9 0,8 ± 0,2
Посуха + П-А-6 68,8 ± 1,3 31,3 ±0,4 0,4 ±0,1
Посуха ± П-К+П-А-6 69,4 ± 1,0 21,7 ±0,6 0,9 ±0,1

В табл. І і 2: П-К - полістимулін К; П-А-6 - полістимулін А-6

На 17-ту добу посухи відзначено значне зростання величини 
водного дефіциту в листках сортів озимої пшениці. Чутливішим 
до зневоднення виявився сорт пшениці Веселка, у  якого дефіцит 
води в клітинах досягав 39,6%. У сорту Красуня одеська цей 
параметр становив 30,2%. Застосування полімерних форм регу
ляторів росту індукувало зменшення втрати води та величин во
дного дефіциту в листках сортів пшениці. Так, за комплексної 
обробки пшениці полістимуліном К і полістимуліном А-6 дефі
цит води у  сорту Красуня одеська знижувався на 17,8%, а у  сор
ту Веселка - 17,1%. Зменшення водного дефіциту зумовлено 
тим, що фітоактивні полімери сприяють зв ’язуванню води, част
ковому закриттю продихів та зниженню інтенсивності транст-

43



рації в рослинних клітинах (11
За оптимального водозабезпечення більш високою інтенсив

ністю транспірації відзначався слабості йкий до посухи сорт 
пшениці Веселка. Дія тривалої посухи індукувала зниження ін
тенсивності транспірації в листках сортів озимої пшениці. На 
і 7-ту добу водного стресу інтенсивність транспірації зменшува
лася у  сорту Красуня одеська в 1,6 рази, а у  сорту Веселка -  в
3,4 рази. Значні відмінності між контролем і дослідом у  сорту 
пшениці Веселка свідчать про високу чутливість систем транс
пірації до д ії тривалої посухи. Обробка рослин синтетичними 
аналогами цитокініну та ауксину сприяла зниженню інтенсивно
сті транспірації і, відповідно, втратам води досліджуваними сор
тами пшениці. Це зумовлено впливом полімерних регуляторів 
росту на зв ’язування пулів води і, очевидно, зниженням вмісту 
абсцизової кислоти (АБК), яка контролює рухи продихових клі
тин в умовах водного стресу. Так, у  посухостійкого сорту пше
ниці Красуня одеська максимальне зниження інтенсивності 
транспірації зафіксовані за сумісної обробки рослин водними 
розчинами полістимуліну К і полістимуліну А-6 (0,27 г Н20  / 
(дм2 год)). Одночасно у  слабостійкого до посухи сорту пшениці 
Веселка найнижча інтенсивність транспірації спостерігалась при 
обробці рослин полістимуліном А-6 (0,35 г Н20  / (дм2 год)).

Дія тривалої посухи спричиняла порушення С 0 2-газообміну, 
зміни інтенсивності фотосинтезу, світлового і темпового дихан
ня листків пшениці (табл. 2). За оптимального водозабезпечення 
досліджувані сорти пшениці суттєво не відрізнялись за інтенси
вністю фотосинтезу. Проте на 17-ту добу посухи інтенсивність 
фотосинтезу у  стійкого до посухи сорту пшениці Красуня одесь
ка зменшувалась на 54,3 %, а у  слабостійкого сорту Веселка - на 
61,5 % відносно посухи. Показано, що в умовах глибокого і 
тривалого водного стресу основним чинником, який лімітує фо
тосинтез, є власне активність фотосинтетичного апарату, а не 
продихова активність [16]. Літературні та отримані нами дані 
свідчать про те, що фотосинтетичний апарат слабостійкого до 
посухи сорту пшениці Веселка володіє меншою стійкістю до 
водного стресу порівняно з посухостійким сортом Красуня оде
ська Застосування полімерних форм регуляторів росту сприяло 
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шенню стресового навантаження на рослини сортів озимої 
шці та підвищенню інтенсивності С 02 - газообміну.

Таблиця 2
І і плив полімерних регуляторів росту на С02 - газообмін сортів 

озимої пшениці в умовах тривалої посухи

Варіант досліду Фотосин
тез, мг СОг 
/ (дм2 год)

Фотоди- 
хання, мг 
С 02/(дм2 

год)

Фотоди- 
хання, % 
від фото
синтезу

Тем нове 
дихання, мг 

СО2 / 
(дм2 ■ год)

Красуня одеська
Контроль 17,5 + 0,3 7,0 ±0,4 40,0 2,3 ±0,1
Посуха 8,0 ± 0,4 5,3 ±0,1 66,3 1,9 ±0,1
Посуха + П-К 8,2 + ОД 4,7 ±0,2 57,3 2,3 ±0,1
Посуха + П-А-6 7,8 ± 0,5 4,9 ±0,2 62,8 2,1 ±0,2
Посуха + П-К+П-А-6 6,2 ± 0,3 4,8 ± 0,3 77,4 1,3 ±0,1

Веселка
Контроль 18,2 + 0.7 6,7 ± ОД 36,8 3,6 ±0,1
Посуха 7,0 ±0,4 6,0 ±0,3 85,8 ЗД ±0,3
Посуха + П-К 7,3 ± 0,2 6,6 ±0,4 90.3 3,0 ±0,3
Посуха + П-А-6 7,2 ±0,5 6,4 ±0,2 88.8 2,1 ±0,1
Посуха + Г1-К+П-А-6 8,3 ± 0,4 5,3 ± ОД 63.9 1,1 ±0,1

Реакція фотосинтетичного апарату сортів пшениці на оброб
ку синтетичними аналогами цитокініну та ауксину була сорто- 
специфічною. Зокрема, у  сорту пшениці Красуня одеська ефек
тивною була лише обробка полістимуліном К, за якої інтенсив
ність фотосинтезу зростала незначно (на 1,5%). Обробка рослин 
полістимуліном А-6 практично не змінювала вказаного парамет
ра порівняно з посухою. Спільна обробка рослин соргу пшениці 
Красуня одеська водними розчинами полістимуліну К і полісти- 
муліну А-6 сприяла більш глибокому пригніченню інтенсивності 
фотосинтезу, що, очевидно, зумовлено надлишком цитокінінів 
та ауксинів в рослинному організмі. Певну роль в такому галь
муванні С 0 2 - газообміну відігравав і фізіологічний стан рослин 
пшениці, які знаходились на ХІІ-му етапі органогенезу. У слабо-
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стійкого сорту пшениці Веселка сумісна обробка поліс гимулі- 
ном К і полістимуліном А-6 індукувала зростання інтенсивності 
фотосинтезу на 7,1 % порівняно з посухою. За роздільної об
робки рослин вказаного сорту полістимуліном К і полістимулі
ном А-6 збільшення інтенсивності фотосинтезу відносно посухи 
було незначним. Отримані нами результати свідчать про те, що 
хоча слабостійкий сорт пшениці Веселка зазнавав більш суттє
вого пригнічення інтенсивності фотосинтезу за умов тривалого 
зневоднення порівняно з посухостійким сортом Красуня одесь
ка, проте він сильніше реагував на обробку фітоактивними по
лімерами.

Одночасно зі зміною активності фотосинтезу у  рослин озимої 
пшениці зафіксовано порушення світлового і темнового дихання 
за дії' тривалого водного стресу. Відомо, що підвищення віднос
ного рівня фотодихання за впливу посухи відіграє адаптивну 
роль [18]. Реасиміляція фотодихального С 0 2 при його нестачі в 
листку, що може виникати внаслідок закривання продихів, за
хищає фотосинтетичний апарат в ід  фотоінгібування на яскраво
му світлі [15]. Світлове дихання в листках досліджуваних сортів 
пшениці за д ії тривалого зневоднення знижувалося. Необхідно 
зауважити, що зменшення інтенсивності фотодихання було сут
тєвішим у  сорту пшениці Красуня одеська (24,3% відносно кон
тролю). Водночас у  сорту пшениці Веселка активність світлово
го дихання знизилась на 3 0,4% від  контролю. Очевидно, у  сла
бостійкого до посухи сорту пшениці Веселка фотодихання від і
грає важливішу роль у  захисті фотосинтетичного апарату в ід  д ії 
тривалої посухи, ніж у  посухостійкого сорту Красуня одеська. У 
сорту пшениці Красуня одеська поряд із світловим диханням, 
можливо, функціонують і інші механізми регуляції та захисту 
фотосинтетичного апарату в ід  посухи, що й пояснює незначну 
активність фотодихання. З іншого боку, зменшення інтенсивно
сті світлового дихання вказує на те, що в кінцевий період посухи 
сорти пшениці знаходились у  фазі, для яко ї характерно перева
жання деструктивних процесів [6 ]. Обробка рослин пшениці 
пролонгованими формами регуляторів росту виявляла ефектив
ний вплив на інтенсивність фотодихання лише у  слабостійкого 
сорту пшениці Веселка. Так, за обробки полістимуліном К у  ли- 
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стках вказаного сорту пшениці світлове дихання зростало на 
8,7% порівняно з посухою, а за обробки полістимуліном А-6 
на 5,7%. Сумісна обробка рослин сорту Веселка полістимуліном 
К і полістимуліном А-6 гальмувала фотодихання порівняно з 
посухою, що, очевидно, спричинено активацією фотосинтезу. У 
сорту пшениці Красуня одеська стимулюючого впливу фітоак- 
тивних полімерів на світлове дихання не зафіксовано. Обробка 
рослин синтетичними аналогами цитокшіну та ауксину виклика
ла незначне зниження активності фотодихання. Це підтверджує 
дум ку про те, що світлове дихання у  посухостійкого сорту пше
ниці Красуня одеська є менш чутливим до екзогенної обробки 
фітоактивними полімерами. Проте необхідно звернути увагу на 
відносний рівень фотодихання досліджуваних сортів пшениці. 
За оптимальної вологості грунту частка світлового дихання від 
фотосинтезу була суттєвішою у  сорту пшениці Веселка. Однак 
за тривалої посухи величина його зростала значніше у сорту 
пшениці Веселка (в 2,3 рази), ніж у  сорту Красуня одеська (в 1,7 
разів). Це свідчить про те, що у  слабостійкого сорту пшениці 
Веселка продукти фотосинтезу за умов водного стресу інтенси
вніше витрачаються на підтримання посухостійкості і, відповід
но, менше використовуються на формування зернової продукти
вності рослин. Достресова обробка сортів пшениці регулятора
ми росту ефективніше знижувала відносну частку фотодихання 
у  сорту Красуня одеська, сприяючи, таким чином, підтриманню 
оптимального рівня урожайності рослин.

За оптимальної вологості грунту тем нове дихання у  рослин 
пшениці сорту гпиениці Веселка становило 3,6 мг СО2 / ( дм2 * 
год), а у  сорту Красуня одеська - 2,3 мг С 0 2 / ( дм2 • год). Трива
ла посуха індукувала однакове зниження активності темнового 
дихання в листках обох сортів озимої пшениці. У сорту пшениці 
Веселка інтенсивність темнового дихання в умовах посухи була 
вищою, ніж у сорту Красуня одеська, що вказує на активніше 
витрачання продуктів фотосинтетичної асиміляції слабостійким 
сортом пшениці. Такі ефекти можна пояснити тим, що фотосин
тез у  сорту пшениці Веселка буЗЗЗв загальмований суттєвіше в 
умовах тривалого.водного стресу, ніж у  сорту Красуня одеська. 
При гальмуванні процесів фотосинтезу посухою зростає роль
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дихання як постачальника енергії, яка необхідна для протидії 
стресу та відновлення пошкоджень 17]. Гому посилення темпо
вого дихання спрямоване на забезпечення зростаючих в умовах 
стресу енергетичних потреб для підтримання необхідного рівня 
посухостійкості рослин озимої пшениці. Таку тенденцію зафік
совано нами у сорту пшениці Красуня одеська за обробки рос
лин полімерними формами регуляторів росту. При цьому вплив 
полісі имуліну К відновлював інтенсивність темнового дихання 
листків даного сорту до контрольного рівня. За д ії полістимулі- 
ну А-6 цей параметр зростав на 8,7 %. Спільна обробка рослин 
полі стимулі ном К і полістимуліном А-6 гальмувала інтенсив
ність темнового дихання нижче рівня посухи, що, очевидно, зу
мовлено тими ж причинами, що й при гальмуванні фотосинтезу 
у  сорту пшениці Красуня одеська. У сорту пшениці Веселка 
стимулюючого впливу фітоактивних полімерів на процеси тем
нового дихання не встановлено. Сумісна обробка рослин полі
стимуліном К і полістимуліном А-6 призводила до глибокого 
пригнічення темнового дихання, що спричинено активацією 
процесів фотосинтезу.

Таким чином, фотосинтетичні реакції сортів озимої пшениці 
Красуня одеська і Веселка на тривалу посуху -  сортоспецифічні. 
У посухостійкого сорту пшениці Красуня одеська в умовах по
сухи основним енері озабезпечуючим процесом є дихання, акти
вність якого підтримується достресовою обробкою рослин по
лімерними формами цитокініну та ауксину. Фотосинтез в лист
ках даного сорту за тривалого водного стресу був суттєво зага
льмованим. Світлове дихання у  сорту пшениці Красуня одеська 
за умов пригніченого фотосинтезу теж було загальмоване. Фо
тосинтетичний апарат стійкого до посухи сорту пшениці Красу
ня одеська виявляв меншу чутливість до д ії водного стресу, ніж 
у  слабостійкого сорту Веселка. Отримані дані можуть бути ви
користані для з ’ясування механізмів формування адаптивного 
потенціалу сортів озимої пшениці різних екотипів в умовах по
сухи.
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The influence of cytokinin and auxin polymeric derivatives on
both water regime and photosynthesis of the cultivars of winter 

wheat under conditions of prolonged drought

It has been established for the first time, that the cutting of plants by 
polystimulin К and polystimulin A - 6 leads to increasing intensity of light 
and dark respiratory, and also energy supply in the leaves of cultivars of 
winter wheat of different ecotypes under conditions of prolonged drought. 
The prospectiveness of using cytokinin and auxin polymeric derivatives for 
increasing of adaptive potential of the cultivars of wheat under the condi
tions of deficiency of moisture has been showed.
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Случик І.Й., Стефурак В.П.
УДК 630*425.674.031:623.23

Акумуляція важких металів у пагонах видів 
роду Рориіив в умовах урбанізованого 

середовища

Проведено дослідження вмісту мікроелементів у вегетатив
них бруньках видів роду Рориіш, що ростуть в різних за харак
тером техногенного навантаження районах м Івано- 
Франківська. Нагромадження більшості важких металів в де
ревних рослинах зростало із збільшенням промислово- 
транспортного навантаження в місті. В умовах урбанізованого 
середовища змінювались не тільки абсолютні значення вмісту 
мікроелементів, але також їх кількісне співвідношення в тка
нинах досліджуваних видів. Більш стійкий за морфометрич- 
ними параметрами вид характеризувався вищою металоакуму- 
лю-ючою здатністю.

Характерна особливість урбанізованої території -  наявність 
контрастних біогеохімічних аномалій, пов’язаних з нерівномір
ним просторовим розподілом інгредієнтів промислових і транс
портних викидів [12, 14]. Одними з пріоритетних забруднювачів 
довкілля міст виступають сполуки важких металів. Частина їх 
осідає на поверхню грунту, адсорбується і через кореневу сис
тему потрапляє в тканини рослин. Інші седиментуються безпо
середньо на надземних пагонах, де головну осаджувальну роль 
відіграє листкова поверхня. Механізми транспорту та трансло- 
кащї важких металів в організмі деревних рослин є видоспеци- 
фічними і на сьогодні вивчені не достатньо.

З літературних джерел відомо про високу газопоглинальну і 
металоакумулюючу здатність листя деяких видів роду Рориїт 
[5,9,13,17]. Нагромадження інгредієнтів забруднення у бруньках 
деревних рослин, за винятком поодиноких робіт, практично не 
досліджено [3,4]. Разом з тим, види Рориїт характеризуються 
стійкістю до пилу, кислотних газів, комах-шкідників [8], широко 
розповсюджені в зелених насадженнях міст і є зручним об’єктом
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для біологічного моніторингу. Подальші глибокі дослідження 
акумулятивних властивостей цих деревних рослин допоможуть 
гіри пошуку ефективних природних фітофільтрів та інформати
вних індикаторів забруднення міського середовища важкими 
металами.

Матеріали і методи
Дослідження проводились в межах урбоекосистеми м. Івано- 

Франківська, де щорічно в атмосферу надходить близько 40 тис. 
тонн шкідливих викидів. Об’єм неочищених та недостатньо 
очищених стічних вод становить 57927 тис. м. куб. [1]. В атмос
ферних опадах виявлено присутність цинку, кадмію, міді, ніке
лю, хрому, магнію. В грунтах ідентифіковано локальні аномаль
но високі значення загального вмісту міді, кадмію, нікелю і 
хрому. При цьому рівень рухливих форм більшості важких ме
талів перевищує гранично допустимі концентрації в 1,5 -  3 рази 
[і і ] .

Вміст мікроелементів визначали у  вегетативних бруньках 
особин Populus simonii Carr, і Populus berolinensis Dipp., що ро
стуть на шести модельних площадках, розташованих в різних за 
характером техногенного навантаження мікрорайонах міста. 
Контрольними вважали рослини з умовно екологічно чистої те
риторії - селища Рожнятів. Досліджувані об’єкти були однорід
ними за віковою, статевою структурою і санітарним станом. 
Бруньки відбирали з однорічних пагонів у  нижньому ярусі кро
ни в період весняного сокоруху. Матеріал озолювали. М ікро
аналіз проводили за допомогою установки З  ДАР на скануючому 
електронному мікроскопі РЗМ М А -  102Е методом реєстрації 
енергії та інтенсивності характеристичного рентгенівського ви
промінювання. За результатами кількісного визначення обчис
лювали коефіцієнт накопичення важких металів -  відношення 
кількісного вмісту забруднювачів у  бруньках дослідних рослин 
до їх вмісту в бруньках контрольних. В тих же особин за загаль
ноприйнятими методами [7, 10] вимірювали морфометричні ха
рактеристики: розміри вегетативних бруньок, листкових пласти
нок, величину приросту пагонів.

Результати досліджень
В результаті проведених досліджень встановлено, що абсо-
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лютні значення вмісту більшості важких металів у бруньках ро
слин, що ростуть в умовах урбанізованого середовища, значно 
вищі ніж у  бруньках контрольних. Найбільше важких металів 
акумулюють рослини з центрального і північно-східного мікро
районів міста (табл. 1, 2). Зокрема, вміст нікелю зростає в 3,6-6,2 
рази, цинку -  в 3,9-6 разів, кадмію -  в 1,8-5 разів, свинцю -  в 3- 
3,8 рази, міді -  в 1,7-3 рази відносно контролю. Нагромадження 
Хп, Ссі, N1 і РЬ у  зелених насадженнях центральної частини ур- 
босистеми, очевидно, пов’язано із зростанням транспортного 
навантаження. Високі абсолютні значення для окремих елемен
тів виявлено в північному, південному і південно-східному мік
рорайонах. Так, найбільше алюмінію акумулюють особини, що 
ростуть у  південно-східній частині міста, міді -  в південній, сви
нцю -  в північній.

Отримані результати показують, що нагромадження металів у 
бруньках деревних рослин є видоспецифічним. Вища метало- 
акумулююча здатність характерна для Р. Ьегоііпетїь. Коефіцієн
ти накопичення більшості мікроелементів в умовах урбанізова
ного середовища для цього виду значно переважають відповідні 
коефіцієнти для іншого досліджуваного виду, Р. зітопіі (табл.З). 
Більшість авторів вважають, що підвищення вмісту забруднюва
чів у  пагонах міських насаджень зумовлено, головним чином, їх 
аерозольним надходженням через листкову поверхню [14] чи 
розширені сочевички в зимову пору [15] і навряд чи пов’язано з 
їх надмірним поглинанням через корені [9]. Оскільки в умовах 
міста забруднюється в основному верхній шар грунту (0 -  10 
см), а міграція важких металів у  його нижні горизонти, де зна
ходиться основна маса всисних коренів деревних рослин, утруд
нена внаслідок низької рухливості більшості металів [2]. Під час 
весняного сокоруху мікроелементи, очевидно, активно транс
портуються із гілок у  вегетативні бруньки, де відбувається ін
тенсивний ріст і розвиток асиміляційних органів.

В умовах урбанізованого середовища змінюються не тільки 
абсолютні значення більшості мікроелементів, а й їх  кількісне 
співвідношення у  вегетативних бруньках досліджуваних видів. 
Зокрема, розподіл важких металів можна зобразити у  вигляді
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наступного ряду: N1 > 7п > Ссі > РЬ > Си > Сг > А1 > Ре = Мп. 
Знагшо збільшується концентрація нікелю, цинку і кадмію, зме
ншується частка алюмінію і заліза. Поряд із залізом достовірно 
не відрізняється від фонових значень вміст марганцю. Антаго
нізм Ми і Ре, що проявляється, як правило, на кислих фунтах, 
широко відомий. Як дефіцит, так і оптимальна кількість марган
цю перешкоджає поглинанню заліза рослинами. Зменшення час
тки заліза може пояснюватись і його антагоністичними взаємо
відносинами з 7п, Си і N4. Існують припущення, що хлороз у 
рослин з техногенних екотопів через надлишок важких металів 
зумовлений саме недостатністю заліза [6]. В літературних дже
релах повідомлення стосовно взаємовідносин Ссі і 7п  носять не
однозначний характер [6]. В нашому випадку взаємовплив цих 
двох елементів є синергічним.

Таблиця 3.
Накопичення важких металів у  вегетативних бруньках видів роду 
________ Рориіий в різних районах м. Івано-Франківська_________

Район досліджен
ня

Коефіцієнт накопичення(Кн

№
с
2

3
У < ■ОЄн 3

N
и
и

■о
и

• ттъ
Р. ЬегоНпышв

Південно-східний 1,0 1,0 1,5 1,6 3,2 3,5 1,2 4,1 4,6
Південний 1,0 1,0 3,0 1,0 3 ,0 3,9 1,2 3,5 4,5
Північно-східний 1,0 1,0 3 ,0 1,3 3,7 5 ,7 1,4 5,0 6,1
Північний 1,0 1,0 1,9 0,9 4,3 4,2 1,3 4 ,7 5,6
Центральний 1,0 1,0 2,9 1,5 3,8 6 ,0 1,4 4 ,9 6,2
с.Ямниця 1,0 1,0 1,3 1,0 1,1 1,3 0 ,9 2 ,1 3,1

Р. з іт о п іі
Південно-східний 1,1 0,9 1,6 1,5 2,2 2,2 1,4 2,1 2,5
Південний 1,0 1,0 2 ,6 1,0 2 ,0 1,5 1,2 2 ,0 2,7
Північно-східний 0,9 1,0 3,0 1,4 3,0 3 ,9 1,5 2,3 3,6
Північний 0,9 1,0 2,4 1,0 2,1 3 ,6 1,4 2 ,5 2,5
Центральний 1,0 1,0 1,7 1,3 3,2 4 ,0 1,6 1.8 4 ,0
с.Ямниця 1.1 1.0 1.5 0.9 1.0 0 .9 0.9 1.4 1.0

Дослідження морфометричних характеристик тополь в умо
вах міських насаджень показало обернений зв ’язок між  метало- 
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акумулюючою здатністю певного виду та ступенем зниження 
його продуктивності, яка проявляється у  величині річного при
росту (рис. 1), розмірах бруньок і асиміляційних органів. Так, Р. 
Ьегоііпетія, що більш стійкий до д ії несприятливих факторів 
міського середовища за морфометричними маркерами, накопи
чує значно більше важких металів у  бруньках, ніж більш чутли
вий Р. хїтопіі. Це узгоджується із результатами експеримен
тальних досліджень інших авторів [16], які показали, що більш 
толерантний клон Рориїт  поглинає більше важких металів із 
поживного субстрату, ніж чутливий. Механізм толерантності 
цих деревних порід, очевидно, залежить від здатності до деток
сикації іонів металів, а не від  селективної абсорбції.

1 2 3 4  5 6 7
El P. Simon H D P . Berolinensis

1 - а  Рожнятів (контроль); 2 -  південно-східний; 3 -південний; 4 -  північ
но-східний; 5 -  північний; 6 -  центральний; 7 -а  Ямниця

Рис. І. Величина річного приросту пагонів у  видів роду Рориїм в 
різних районах м. Івано-Франківська, см

Висновки
Отже, вм іст важких металів у  вегетативних бруньках видів 

роду Рориіш  в умовах урбанізованого середовища значно пере
вищує контрольні значення. Більш стійкий за морфометричними 
характеристиками вид, Р. Ьегоііпепхіз, має вищу металоакуму- 
люючу здатність, ніж чутливий Р. зітопіі і може бути викорис
таний як акумулятивний індикатор забруднення довкілля міста

57



важкими металами. Застосування рослин-індикагорів дозволяє 
оцінити просторовий розподіл промислово-транспортних забру
днювачів у межах урбаністичного комплексу.
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Кравченко O.K., Хоменко С.М.

Властивості основних нервових процесів 
у людей зрілого та похилого віку

У осіб віком від 21 до 74 років вивчали функціональну рух
ливість (ФРНП) та силу нервових процесів (СНП). Встановле
но, що після досягнення максимальних значень у віці 2 1-25  
років досліджувані властивості основних нервових процесів 
поступово і нерівномірно знижуються до найменших величин 
у  осіб 61-74 років. Старші вікові групи досліджуваних характ е
ризувались більш вираженою неоднорідністю індивідуальних 
показників ФРНП і СПН. Не було виявлено достовірних від
мінностей між показниками властивостей нервових процесів 
осіб чоловічої і жіночої статі.

Дослідження динаміки властивостей основних нервових про 
цесів в онтогенезі викликає великий інтерес, тому що ефективна 
діяльність нервової системи та поведінкові реакції людини бага
то в чому визначаються індивідуально-типологічними особливо
стями вищої нервової діяльності. Ось чому вивчення та аналіз 
природи і сутності індивідуально-типологічних відмінностей 
між людьми має важливе значення для вирішення багатьох тео
ретичних, а також практичних питань медицини, педагогіки та 
профорієнтаційної роботи.

У літературі є наукові праці присвячені вивченню деяких ха
рактеристик вищих відділів центральної нервової системи в 
окремі вікові періоди, але вони отримані за допомогою різних 
методів, різними авторами і характеризуються, в основному, 
неоднозначними результатами [1, 2]. В більшості робіт показа
но, що ці властивості мають тенденцію до прогресивного розви
тку в період до 25 років [5, 6, 8, 9, 11], після чого настає 
поступове їх  зниження [3, 4, 15]. З аналізу даних літератури 
видно, що не зважаючи на велику кількість проведених в цьому 
напрямку досліджень, достатнього уявлення про вікову 
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динаміку ФРНП та СНІТ у людей зрілого і похилого віку 
остаточно не склалося.

Тому в даній роботі ми поставили завдання вивчити вікову 
динаміку функціональної рухливості та сили основних нервових 
процесів у  людей зрілого та похилого віку.

Об’єкт та методи досліджень
Дослідження проведене на 340 практично здорових особах 

віком від 21 до 74 років. Властивості основних нервових 
процесів виявляли за допомогою методики та прилада ПНДО-1, 
розроблених М.В. Макаренко (1975). У всіх обстежуваних 
визначали функціональну рухливість та силу нервових процесів 
(працездатність головного мозку), використовуючи для цього 
показник максимальної швидкості переробки зорової інформації 
за умов диференціювання позитивних та гальмівних подразників 
в режимі ’’нав’язаного ритму". Кількісним показником ФРНП 
була найбільша частота пред’явлення подразників, на якій 
досліджуваний робив не більше 5-5,5% помилок. Показник СНП 
визначався за сумою помилок, які були допущені досліджуваним 
під час виконання всього дозованого навантаження. Всі дослі
джувані під час роботи переглядали 585 світлових подразників 
(геомегричні фігури). Вважалось, що чим менше досліджуваний 
робив помилок за весь період пред’явлення навантаження, тим 
вищій у  нього рівень працездатності головного мозку, тобто си
ли нервових процесів.

Оіриманий експериментальний матеріал був оброблений ме
тодом варіаційної статистики за програмою 8іа1§гарЬіс5 (СІ1ІА). 
Для аналізу результатів використовували математичне очікуван
ня та його помилку, середнє квадратичне відхилення, 1-критерій 
Стьюденга та його вірогідність.

Результати та їх обговорення
Характер вікової динаміки ФРНП та її кількісні зміни наве

дені на рис. 1. Найвищі показники ФРНП були отримані в груш 
досліджуваних 21-25 років. У цьому віковому періоді індивіду
альні показники знаходились у  межах від 80 до 130 подразників 
за хвилину і в середньому дорівнювали 105,3+2,7 подразників за
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Рис. Вікова динаміка показників ФРНП та СНП у досліджуваних
різних вікових груп

хвилину. В наступні вікові періоди 26-30, 31-35 та 36-40 років 
спостерігали схожість показників ФРНП, але все ж таки вони 
були нижчі від  результату у  21-25-річних осіб. У віці 26-30 років 
рівень ФРНП становив 100±2,3 подразників за хвилину, у  31-35- 
річних -  103,1 ±3,0, а у  36-40-річних — 104,6±3,6. У віковому пе
ріоді 41-45 років рівень ФРНП стає ще нижчим і дорівнює 
98,5±2,6 подразників за хвилину. Далі відбувається ще більше 
зниження цього показника. У досліджуваних 46-50 років він 
становив 90+2,2 подразників за хвилину. Наступний віковий пе
ріод -  51-55 років. В цьому віці зниження ФРНП продовжуєть
ся. Індивідуальні показники коливались в межах від 60 до 120 
подразників за хвилину, а середній показник в цьому віці стано
вив 80,7±2,9 подразників за хвилину. Найменша величина функ
ціональної рухливості нервових процесів була у  осіб 61-74 ро
ків. Для цієї групи досліджуваних рівень ФРНП у  окремих осіб
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коливався в межах від 50 до 110 подразників за хвилину і в се
редньому дорівнював 78,8±3,6. Отже, з наведених даних видно, 
що у  віковому інтервалі від 21 до 74 років рівень ФРНП посту
пово знижується.

З рис. 1 видно, що найвищі показники сили нервових проце
сів (тобто найменша кількість помилок (%)) були отримані в 
групі досліджуваних віком 21-25 років. У цьому віковому періо
ді досліджуваний показник коливався в межах від 2,2% до 
19,8% помилок і в середньому дорівнював 11,7±1,2% . У віко
вому періоді 26-30 років відбувалось зниження сили нервових 
процесів, кількість помилок Зросла і становила 12,9+0,8%. У 
групи 31-35 років показник СНП був схожий з результатами по
передньої групи і дорівнював 12,6+1,1% помилок, а індивіду
альні параметри сили нервових процесів коливались в межах від 
5,1% до 30,4%. Далі з віком продовжувалось зниження дослі
джуваного показника. У 36-40 річних він становив 14,1+1,4% 
помилок, у  41-45 років 16,4±1,1% помилок. У наступному віко
вому періоді 46-50 років спостерігалось ще більше зниження 
досліджуваної властивості нервових процесів, де в середньому її 
показник дорівнював 18,9±1,0% помилок, а окремі показники 
коливались в межах від  10,6% до 32,4% помилок. У вікових 
групах 51-55, 56-60, 61-74 роки продовжується зниження показ
ника сили нервових процесів. Для досліджуваних вікової групи 
61-74 роки кількість помилок була в межах 10,2-42,1%, а серед
ній показник складав 24,9±1,9% помилок. Отже, з наведених 
даних видно, що у  віковому інтервалі від  21 до 74 років сила 
основних нервових процесів поступово знижується.

У результаті математичної обробки даних було встановлено, 
що величина сигмальних відхилень показника ФРНП з віком 
поступово збільшується, в ід  13,0 у  групі осіб 21-25 років до 19,2 
у  56-60, та 18,1 у  6 1-74-річних досліджуваних. Тобто, чим стар
шими стають досліджувані, тим більші у них індивідуальні від
мінності в ід  середньої величини. Це підтверджується і коефіціє
нтом варіації (СУ). Так, у  віці 21-25 років він становив 12,3%, у 
41-45 років - 15,6%, а вже у  51-55 років - 19,1%, 56-60 років - 
23,3%, а у  групі 6 1-74-річних - 22,9%. Така ж закономірність
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виявлена і для СНП. Середнє квадратичне відхилення для цього 
показника збільшувалося від 4,5 у  21-25-річних до 9,8 у  дослі
джуваних віком 61-74 роки.

Подальша обробка даних виявила статистично достовірні рі
зниці середніх показників ФРНП осіб 21-25 років з даними, які 
отримані у  вікових групах 46-50, 51-55, 56-60, 61-74 роки 
(р<0.001).Між середніми показниками вікових груп в ід  21-25 і 
до 41-45 років істотних різниць нами не виявлено (р > 0.05). То
му, на підставі отриманих даних, можна вважати, що зміни фун
кціональної рухливості нервових процесів у  віковому періоді від 
21-25 і до 41-45 років включно були незначними і тому цей пе
ріод можна виділити як період уповільнених змін досліджуваної 
властивості ВНД. З 46-50 і до 61-74 років ФРНП достовірно 
знижується (р<0,05-0,001).

Динаміка змін сили нервових процесів характеризувалася по
казником різниці середніх параметрів м іж  групами різних періо
дів онтогенезу, яка виявлена між особами 21-25 років і особами 
41-45, 46-50, 51-55, 56-60 та 61-74 років (р<0,01-0,001). М іж 
середніми показниками вікових груп 21-25 і до 36-40 років 
включно істотних різниць не встановлено (р>0,05). На підставі 
отриманих даних можна вважати, що зміни показника сили нер
вових процесів упродовж вікового періоду в ід  21 -25 і до 36-40 
років включно були незначними і тому цей період можна виді
лити як період уповільнених змін досліджуваної властивості 
ВНД. Починаючи з 41-45 років, СНП поступово і достовірно 
знижується.

Динаміка змін властивостей нервових процесів у  різні вікові 
періоди онтогенезу відображена нами і за показником процент
ного відношення. Враховуючи дані досліджень співробітників 
лабораторії фізіології ВНД Інституту О.О. Богомольця і нашої 
лабораторії [6, 8], показано, що у  дітей підлітків та юнаків від
бувається активний розвиток ФРНП і СНП, який досягає свого 
максимуму у 21-25 років. Тому середні показники ФРНП та 
СНП, отримані в цій віковій групі, ми взяли за 100% (табл. 1).

Відповідно до цього показники функціональної рухливості 
нервових процесів у період від  21-25 і до 41-45 років включно 
знизились на 6,5% (р>0,05). У 61-74-річних цей показник слано- 
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вив 74,8% (р<0,001), тобто зниження ФРНП з 21-25 до 61-74 
років відбулось на 25,2%.

Таблиця 1
Динаміка зниження ФРНП і СНП (%)________

Вік 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-74

ФРНП 100 95,0 98,0 99,0 93,5 85,5 76,6 78,3 74,8

СНП 100 89,7 92,3 79,5 59,8 38,5 25,6 6,0 -12,8

М іж середніми показниками сили нервових процесів від 21- 
25 і до 36-40 років (р>0,05) зниження відбулось на 20,5%. По
дальші зміни цієї властивості нервових процесів відбувались з 
більшою інтенсивністю: у  41-45-річних досліджуваних її показ
ник становив 59,8%, у  46-50 років він знизився ще на 21,3% і 
становив 38,5% (р<0,01). В наступні вікові періоди темпи змін 
також високі: у  51-55-річних показник СНП дорівнював 25,6% 
(р<0,001), у  56-60 років - 6%  від результату в осіб 21-25 років 
(р<0,001), а у  61-74-річних досліджуваних цей показник стано
вив вже 12,8% (р<0,001). Тобто зниження СНП за період від 21- 
25 до 61-74 років відбулось на 112,8%.

Таким чином, як свідчать результати наших досліджень і дані 
літератури [12], стан нервової діяльності, в тому числі функціо
нальної рухливості та сипи нервових процесів, знаходиться в 
залежності від морфофункціонального дозрівання мозку і опти
мального рівня його інтегративної функції. Тоді як більш відчу
тні зміни властивостей основних нервових процесів у  старшому 
зрілому і похилому віці характеризуються не тільки інволюцією 
окремих ділянок мозку, а і послабленням просторових і часових 
зв ’язків мозку, що пов’язане зі зворотнім процесом загального 
розвитку організму і з всіма притаманними йому механізмами 
старіння [14].

Однією з характеристик вікового розвитку є статевий ди
морфізм. Упродовж росту і дозрівання спостерігається поступо
ве розширення та підсилювання статевого диморфізму, далі ста
білізація, характерна для статевої зрілості, а в процесі старіння - 
явище статевого в ’янення. В літературі наводяться дані про те, 
що на ранніх етапах онтогенезу в досліджуваних жіночої та чо-
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ловічої статі у  показниках нейродинамічних характеристик є 
відмінності, які мають достовірну значимість [11]. Ми провели 
таке зіставлення показників ФРНП у чоловіків і жінок віком від 
21 до 74 років. Було встановлено, що хоча й існують деякі від
мінності в абсолютних показниках рівня ФРНП і СНП протягом 
всього досліджуваного періоду, але достовірних різниць між 
показниками у  чоловіків і жінок не виявлено (р>0,05).

Отже, з наведених вище даних ми робимо висновок про те, 
що від 21-25 до 61-74 років показники властивостей основних 
нервових процесів поступово і нерівномірно знижуються. Пері
од від 21-25 до 41-45 років включно характеризується повіль
ними та малоінтенсивними змінами, а від 46-50 до 61-74 років - 
достовірним та більш інтенсивним зниженням ФРНП. Для СНП 
період від 21-25 і до 36-40 років включно характеризується по
вільними та менш інтенсивними змінами, а від 41-45 до 61-74 
років - достовірними та більш інтенсивними змінами цієї влас
тивості. Старші вікові групи досліджуваних характеризувались 
більш вираженою неоднорідністю індивідуальних показників 
ФРНП і СПН. Достовірних відмінностей між показниками влас
тивостей нервових процесів осіб чоловічої і жіночої статі у  до
сліджуваний віковий період нами не виявлено.
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Properties of main nervous processes in adults and old age people

Functional mobility and power of nervous processes in people 21-74 years 
old were studied.lt was established that after reaching maximum in the age of 21-25 
studied properties of main nervous processes gradually and nonevently decreased till 
minimum in the age of 61-74. The difference betweev properties of main nervous 
processes in man and woman was not founded.
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Заморський 1.1., ГІішак В. II.

ВПЛИВ МЕЛАТОНШУ І ЕШТАЛАМІНУ НА СТАН 
ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДНЬОГО МОЗКУ 

ЩУРІВ ЗА ГОСТРОЇ ГІПОКСІЇ

Досліджено вплнв мелатоніну і епіталамі ну на вміст віднов
леного глутатіону, а також активність глутатіон-пероксидази, 
глутатіон-8-трансферази, глутатіонредуктази і глюкозо-6- 
фосфатдегідрогенази в передньому мозку ювенільних самців бі
лих щурів за гострої гїпобаричної гіпоксії. Встановлено, що як 
мелатонін, так і епіталамін посилюють антиоксидантний захист 
нейронів за гіпоксії. При цьому епіталамін захищає нейрони 
більш ефективно, ніж мелатонін.

До структур, що обмежують прояви різних видів стресу, від
носять шишкоподібне тіло (пінеальну залозу, епіфіз мозку), яке 
змінює активність нейромедіаторних систем головного мозку, 
синхронізує хроноритми і метаболізм у  периферичних тканинах, 
оптимізує ендокринний і імунний статуси організму [14]. Такі 
різноманітні функції шишкоподібне тіло в організмі ссавців 
здійснює за допомогою власних гормонів індольної і пептидної 
природи [1 ,5 , 24]. Серед індолів, що виробляються шишкоподі
бним тілом, справжнім гормоном є мелатонін, який в організмах 
всіх досліджених живих істот — від  ссавців до одноклітинних 
водоростей [20], включаючи деяких безхребетних і вищих рос
лин, зокрема томати [18], — проявляє функціональний дуалізм 
[24]. По-перше, мелатонін знешкоджує вільні радикали і захи
щає організм від  окисного стресу; по-друге, здійснює модулято
рну [3] регуляцію різних ланцюгів нейроендокринної системи і 
синхронізує ендогенні ритми [20, 24], займаючи одне з цент
ральних місць у  антистресовому захисті організму [3]. Завдяки 
лілофільності мелатонін здатний проходити будь-які морфоло
гічні бар’єри і проникати у  всі компартаменти клітини та зне
шкоджувати вільні радикали, в тому числі у  цитозолі клітин 
[24]. Через високу антиоксидантну здатність, яка перевищує ан-
тирадикальну дію глугалону у  три рази, токоферолу — у  два
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рази, аскорбату в 1,8 рази [23], а також природну нетоксич- 
ітість мелатонін здобув назву ідеального інгібітора вільних ра
дикалів [24].

Водночас встановлено, що пінеальні пептидні гормони, що 
входять до складу препарату епіталаміну, — пегггидного екстра
кту з епіталамо-еггіфізарної ділянки мозку великої рогатої худо
би, можуть здійснювати подібно мелатоніну антиоксидантну, 
геропротекторну, імуностимулюючу, протипухлинну, антигона- 
дну і антигонадотропну д ії [5]. При цьому введення епіталаміну 
стимулює утворення мелатоніну в шишкоподібному тілі [6]. 
Проте дія пінеальних пептидів повністю не повторює фізіологі
чні ефекти індольних гормонів шишкоподібного тіла. Зокрема, 
застосування епіталаміну, на відміну від д ії мелатоніну, не під
силює білкову пероксидацію в плазмі крові щурів [2] та може 
ефективніше захищати клітини від пероксидації ліпідів [1]. Втім 
дані про фізіологічну дію пінеальних пептидів в організмі, зо
крема характер їх д ії за окисного стресу, залишаються досить 
скупими [5]. Тому метою даного дослідження стало порівняння 
впливу мелатоніну і епіталаміну на стан антиоксидантної глута- 
тіонової системи в передньому мозку щурів за окисного стресу, 
створеного гострою гіпобаричною гіпоксією. Стан глутатіоиової 
системи оцінювали за вмістом відновленого глутатіону та акти
вністю глутатіонпероксидази [КФ 1.11.1.9], глутатіон-S- 
трансферази [КФ 2.5.1.18] і глутатіонредуктази [КФ 1.6.4.2], а 
також глюкозо-6-фосфатдегідрогенази [КФ 1.1.1.49], що бере 
участь в утворенні НАДФН, який необхідний для здійснення 
гл у  таті о нреду ктаз ної реакції і відновлення глутатіону [12].

Матеріали та методи
Експерименти проведені на 59 статевонезрілих самцях безпо- 

родних білих щурів масою 65-75 г, які доростали на момент за
кінчення досліджень ювенільного віку 5 ,5-6 ,0  тижнів. За два 
тижні до моделювання гострої гіпоксії визначали стійкість щу
рів до гострої гіпобаричної гіпоксії і в подальшому використо
вували лише середньостійких тварин [4]. Частині тварин за 30 хв 
до моделювання гострої гіпоксії внутрішньочеревинно вводили 
1 м г на кг маси тіла мелатоніну (‘‘Sigma”, США) в 0,1%-му роз
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чині етанолу або 2,5 мг на кг маси тіла епіталаміну ( Самсон , 
Росія) в 0,9%-му розчині хлориду натрію [6]. Внутрішньочере- 
винний шлях введення препаратів був обраний через те, що ме
латонін здатний проходити будь-які гістогематичні бар’єри [24] 
і діяти безпосередньо у  внутрішньоклітинному просторі нейро
нів, а епіталамін стимулює утворення індольних гормонів у  ши
шкоподібному тілі [6], яке розташоване поза гематоенцефаліч- 
ним бар’єром [9]. Мелатонін вводили в фармакологічних дозах, 
які перевищують фізіологічні концентрації циркулюючого мела- 
тоніну [І], однак саме такі дози при внутрішньочеревинному 
введенні створюють фізіологічні концентрації мелатоніну в лік- 
ворі [10]. Контрольним тваринам вводили еквівалентну кількість 
розчинника. Гостру гіпоксичну гіпобаричну гіпоксію моделюва
ли в модифікованій проточній барокамері шляхом імітації під
йому щурів на висоту 12000 м зі швидкістю 50 м/с. На 
“висотному плато” щурів витримували до моменту другого ато
нального вдиху, після чого здійснювали “спуск” на попередню 
нульову висоту, відновлюючи нормальний атмосферний тиск і 
життєдіяльність тварин. Евтаназію щурів виконували у  світло
вий період доби шляхом декаггітації через 30 хв після припинен 
ня д ії гострої гіпоксії і швидко забирали головний мозок, який 
промивали в холодному фізіологічному розчині і зберігали в 
рідкому азоті до проведення біохімічних досліджень.

Вміст відновленого глутатіону та активність ферментів ви
значали в супернатанті, який одержували після центрифугування 
при 900 g протягом 15 хв гомогенатів наважок переднього моз
ку. Наважки гомогенізували в охолодженому до 2-4°С  0,25 М 
розчині трис-НСІ (Sigma, СІЛА) буфера (рН 7,4). Вміст віднов
леного глутатіону досліджували титрометричним методом [ІЗ]. 
Активності ферментів визначали спектрофотометричними мето
дами: глутатіонпероксидази — за кількістю утвореного окисне- 
ного глутатіону [7]; глутатіонредуктази — за кількістю НАДФН, 
що використався на відновлення окисненого глутатіону [17]; 
глутатіон-Б-трансферази — за кількістю утвореного кон’югату 
відновленого глутатіону із субстратом 1 -хлор-2,4- 
динітробензолом [19]; глюкозо-6-фосфатдегідрогенази — за 
кількістю утвореного НАДФН [8]. Вміст білка визначали за ме- 
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тодом Лоурі-Фоліна. Отримані дані обробляли методами варіа
ційної статистики за допомогою пакету програм “ЗТАТІБПСА 
5.0” з використанням для оцінки вірогідності різниць окремих 
груп даних параметричного (І Стьюдента) і негіараметричних 
(Вілкоксона, и  Манна-Уітнї) критеріїв та дисперсійного аналізу 
“АЖ)УА”.

Результати та обговорення
Згідно з наведеними в таблиці результатами встановлено, що 

введення мелатоніну підвищує активність глутатіонпероксидази 
на 80%, глутатіон-8-трансферази — на 27% і глюкозо-6- 
фосфатдегідрогенази —  на 17% порівняно з контрольними да
ними. Такі результати узгоджуються з даними інших авторів, які 
показали підвищення активності глутатіонпероксидази в мозку 
[16] та глутатіон-З-трансферази в печінці і молочній залозі [21] 
щурів після застосування мелатоніну. Введення епіталаміну під
вищує тільки активність глутатіон-8-трансферази — на 45% та 
активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази — на 18%, без змін 
активності глутатіонпероксидази. При цьому як за введення ме
латоніну, так і епіталаміну вміст відновленого глутатіону та ак
тивність глутатіонредуктази вірогідно не змінюються. Отже, дія 
епіталаміну на стан глутатіонової системи подібна до д ії мела
тоніну.

Гостра гіпоксія без застосування пінеальних гормонів змен
шує вм іст відновленого глутатіону на 13% та знижує активність 
всіх досліджених ферментів глутатіонової системи, глутатіонпе
роксидази — на 35%, глутатіонредуктази — на 25%, глутатіон- 
8-трансферази — на 18% і глюкозо-6-фосфатдегідрогенази — на 
22%. Такі результати вказують на істотне послаблення антиок
сидантного захисту організму за д ії окисного стресу, що викли
кає гостра гіпоксія, і збігається з даними низки дослідників [11, 
22].

Застосування мелатоніну за гострої гіпоксії збільшує вміст 
відновленого глутатіону до рівня показників у  контрольних тва
рин та підвищує активність глутатіонпероксидази на 25%, глута
тіонредуктази — на 55% та глкжозо-6-фосфатдегїдрогенази 
на 36% порівняно з показниками за гіпоксії без введення мела-
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тоггіну. Однак при цьому активність глутатіоіі-8-трансферази 
залишається на 23% нижнюю, ніж за введення мелатоніну без дії 
гіпоксії, а активність глутатіонгіероксидази підвищується до рів
нів, що на 18% нижчі за контрольні рівні.

Таблиця

Вплив мелатоніну та епіталаміну па вміст відновленого глу- 
татіону та активність ферментів глутатіоноеої системи в пе
редньому мозку ювенільних щурів за гостроїгіпобаричноїгіпоксії

(М±т, п = 7)
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Контроль
2,74± 149,3± 2,30± 68,5± 5,08±
0,123 8,19 0,215 3,53 0,373

Мелатонін 2,66±
0,125

269,5± 
14,71*

2,65±
0,217

86,8± 
4,37*

5,96±
0,211*

Ешталамін 2,65±
0,128

134,0± 
7,55

2,64±
0,226

99,1± 
5,96*

5,98±
0,241'

Гіпоксія 2,3 8± 97,3± 1,73± 56,3± 3,95±
0,116* 5,27* 0,165* 3,12* 0,208*

Мелатонін і 2,74± 121,9± 2,68± 66,5± 5,37±
гіпоксія 0 ,131» 5,18’ » 0 ,219» 3,94*** 0 ,341»

Епіталамін і 2,56± 159,3± 2,81± 107,1± 5,60±
гіпоксія 0,126 ОО • 0 ,207» 8 ,92» 0 ,314»

Примітки, зміни вірогідні порівняно з показниками у  контрольних тварин, р< 0 ,05 ;** 
зміни вірогідні в порівнянні з  показниками у  тварин після гіпоксії без введення мела
тоніну або епіталамін)>, р<0,05; зміни вірогідні в порівнянні з даними у  тварин з вве
денням мелатоніну або епіталаміну, р<0,05.

Таким чином, мелатонін сприяє нормалізації активності глу- 
татіонової системи за гострої гіпоксії, але не за всіма дослідже
ними показниками. Антиоксидантну дію мелатонін може здійс
нювати декількома напрямками: по-перше, за рахунок прямого 
знешкодження вільних радикалів і переривання ланцюгів віль- 
норадикального окиснення [20]. При цьому молекула мелатоні- 
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ну виконує роль “пастки” для вільних радикалів. Це, відповідно, 
залишає невикористаними запаси відновленого глутатіону та 
активність детоксикаційних антиоксидантних ферментів на ви
соких рівнях. По-друге, мелатонін може безпосередньо впливати 
на геном клітини і стимулювати синтез антиоксидантних фер
ментів [15]. По-третє, як свідчать наші дані, під впливом мела- 
тоніну зростає активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Це 
збільшує продукцію НАДФН, який необхідний для глутатіонре- 
дуктазної реакції [12], і, відповідно, підвищує активність глута- 
гіонредуктази [25] та сприяє зростанню вмісту відновленого 
глутатіону [21, 25]. За рахунок збільшеного вмісту відновленого 
глутатіону може підвищуватись активність глутатіонпероксида- 
зи [16, 25] та глутатіон-Б-трансферази [21].

Загальний характер впливу епіталаміну за гострої гіпоксії по
дібний до д ії мелатоніну. Так, еггіталамін підвищує активність 
глутатіонпероксидази до рівня контрольних показників, а також, 
як й мелатонін, нормалізує вміст відновленого глутатіону та по
силює антиоксидантний захист нейронів за участю інших фер
ментів глутатіонової системи: активність глутатіонредуктази 
підвищується на 62%, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази — на 
42% щодо даних за гіпоксії без введення епіталаміну. При цьому 
активність глутатіонпероксидази реєструється на 64% вищою, 
ніж за гіпоксії без застосування епіталаміну. Крім того, епітала
мін, на відміну від мелатоніну, значно (майже удвічі) підвищує 
активність глутатіон-Б-трансферази. Таким чином, отримані дані 
підтверджують висновки інших авторів про більшу ефективність 
антиоксидантної д ії епіталаміну, ніж мелатоніну [1].

Отже, мелатонін і епіталамін є дійовими протекторними за
собами за окисного стресу, викликаного гострою гіпоксією. При 
цьому, епіталамін ефективніше, ніж мелатонін, попереджає інак
тивацію антиоксидантної глутатіонової системи.
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Melatonin and epithalamin effects on the state of glutathione 
system in rats forebrain under acute hypoxia

The melatonin and epithalamin effect on the reduced glutathione content 
as well as the activity of glutathione peroxidase, glutathione S-transferase, 
glutathione reductase and glucose-6-phosphate dehydrogenase in forebrain 
of juvenile male white rats under the acute hypobaric hypoxia was studied. It 
was established that both melatonin and epithalamin strengthened the anti
oxidant defense of neurons in case of hypoxia. At the same time, epithalamin 
protected neurons more effectively, than melatonin.
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УДК 612.46+611.013

Кокощук Г.І., Хмара Т.В., Догадіна І.В., 
Кузь В.Ф., Чернікова Г.М., Чала K.M.

Синтопічні взаємовідношення надниркових 
залоз на ранніх етапах ембріогенезу людини

В статті описані корелятивні взаємодії надниркових залоз з 
іншими органами черевної порожнини (нирками, статевими 
залозами) в пренатальному періоді онтогенезу людини.

Складна та різноманітна функція, морфологічна своєрідність 
надниркових залоз визначають практичний інтерес як до 
вивчення процесів розвитку органа, так і його топографоанато- 
мічних взаємовідношень. Про вагоме значення ембріологічних 
досліджень наголошувалось на II Національному конгресі мор
фологів [6 ].

Питанню корелятивних взаємовідношень надниркових залоз 
з іншими органами та структурами черевної порожнини, а також 
впливу їх  на топографію надниркових залоз в ранньому періоді 
онтогенезу людини не приділено достатньої уваги [1,2,3,5,8].

Матеріал та методи дослідження
Топографо-анатомічні взаємовідношення надниркових залоз 

із суміжними органами вивчені на 24 серіях передплодів люди
ни за допомогою методів мікроскопії серій послідовних гістоло
гічних і топографоанатомічних зрізів, звичайного та тонкого 
препарування під контролем бінокулярної лупи, виготовлення 
графічних і пластичних реконструкційних моделей.

Результати та їх обговорення
На початку передплодового періоду розвитку (ембріони 14,0— 

15,0 мм тім 'яно-куприкової довжини-ТКД) спостерігали розши
рення органа в краніальному відділі та звуження на каудальній 
ділянці в напрямку до первинної нирки. У зв 'язку  з недорозви- 
нутістю діафрагми краніальний відділ надниркової залози роз
мішується вище нижнього краю легені, позаду печінки та серця.
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в ділянці переднього краю надниркової залози знаходиться гли- 
бока виїмка статевої гонади.

На даному етапі ембріогенезу надниркова залоза має безпо
середній зв ’язок з первинною та постійною нирками Постійна 
нирка починає поступово підніматися, розміщуючись паралель
но по відношенню до надниркової залози на її дорсальній по
верхні м іж  залозою та закладкою хребетного стовпа.

У передплодів 16,0-17,0 мм ТКД (середина сьомого тижня 
пренатального періоду розвитку) надниркова залоза щільно 
прилягає до статевої залози та охоплює верхній полюс постійної 
нирки. Первинні нирки у  зв ’язку з процесами інволюції змен
шуються в розмірах. Передньою поверхнею права надниркова 
залоза стикається з печінкою, а ліва межує зі шлунком.

Починаючи з передплодів 17,5-18,0 мм ТКД надниркова за
лоза, окрім верхнього полюса постійної нирки, частково покри
ває її передню поверхню. Це зумовлює формування на нижній 
поверхні органа відповідного ниркового втиснення. Надниркова 
залоза, починаючи з цієї стадії розвитку, поступово набуває ко- 
лбоподібної форми, розширена краніальна її частина направлена 
в бік діафрагми, а звужена каудальна -  в бік мезонефроса та ста
тевої залози (рис. 1).

На даній стадії розвитку структурної межі між закладкою 
надниркової залози та первинною ниркою ще не існує. Постійна 
нирка розміщується дорсально по відношенню до закладки над
ниркової залози. Остання стикується з нею в межах своєї ниж
ньої третини. Надниркові залози покривають передню поверхню 
постійних нирок до рівня їх  пазух.

У передплодів 21,0-24,0 мм ТКД ліва надниркова залоза при
лягає до шлунка в межах своєї нижньої половини, на відміну від 
попередньої вікової групи, коли вона межувала з ним по всій 
своїй висоті. Верхня половина передньої поверхні органа по
кривається печінкою. До нижньої половини та дещо каудальні- 
ше в ід  лівої надниркової залози знаходяться хвостова частина 
підшлункової залози та ліва статева залоза. На даній стадії роз
витку мезонефрос розміщується каудально від надниркової за
лози і не стикується з нею.
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Рис. 1 Сагітальний зріз передплода 18,0 мм ТКД.
Гематоксилін-еозин.Мікрофото. 06.3,5, ок. 7.

І-надниркова залоза; 2-перешта нирка; 3-постійна нирка; 4-статева 
залоза; 5-пепінка; 6-<)іафрагма; 7-легеня; 8-серце; 9-хребетний стовп.

Досліджуючи передплоди 28,5-30,0 мм ТКД спостерігали, що 
надниркова залоза не прилягає щільно до постійної нирки, а по
криває її  зверху з боку передньої поверхні. Необхідно відзначи
ти, що у  даних передплодів праву надниркову залозу спереду, 
зверху та збоку майже повністю оточує печінка, відмежовуючи 
при цьому орган від діафрагми, кореня дорсальної брижі, перед- 
ньобічної стінки живота, а також, частково, від підшлункової 
залози та дванадцятипалої кишки (рис.2). Нижня третина перед
ньої поверхні лівої надниркової залози межує з хвостовою час
тиною підшлункової залози, а спереду та збоку її покриває шлу
нок.

На девятому тижні ембріогенезу (передплоди 31,0-41,0 мм 
ТКД) надниркові залози межують з передньою поверхнею 
постійних нирок майже до рівня їх нижніх полюсів, повністю 
покриваючи при цьому ниркову пазуху, а також примискову 
ділянку сечовода. У свою чергу, редукована первинна нирка у 
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передплодів 33,0-35,0 мм ТКД втрачає зв’язок з наднирковою 
залозою. Брижою вона з ’єднується з гонадою.

У передплодів 67,0-79,0 мм ТКД надниркові залози розмі
щуються в межах верхніх полюсів нирок, а також покривають їх 
передню поверхню до судинної ниркової ніжки, що узгоджуєть
ся з даними [9].

Рис. 2 Сагітальний зріз передплода 30,0 мм ТКД 
Ван Гізон. Мікрофото. Об. З, ок. 7.

/- надниркова залоза; 2-постійна нирки; 3-первинна нирка; 4-статева 
залоза; 5-печінка; 6-дванадцятипала кишка; 7- підшлункова залоза; 8-

хребетний стовп.

У плодовому періоді розвитку та у  новонароджених продов
жується процес становлення форми і топографо-анатомічних 
взаємовідношень надниркових залоз [5,7]. Вивчаючи взаємовід
ношення їх з нирками та їх  судинними ніжками, встановлено, 
що для лівої надниркової залози найбільш характерне низьке 
положення (рис.З), оскільки високе розміщення органа зустріча
ється справа.

79



Висновки
1. У першій половині передплодового періоду розвитку існує 

тісний морфологічний зв’язок надниркових залоз, первин-
них нирок та статевих гонад.

Рис. З Органи заочеревинпого простору плода 160,0 мм  
ТКД. Макропрепарат. 36. 1:3

1-надниркова залоза; 2-пирка; 3-сечовід; 4-черевна частина аорти; 5-
нижня порожниста вена; 6-верхні надниркові артерії; 7-нижня діаф-
рагмальна артерія; 8-середні надниркові артерії; 9-ниркова артерія.

2. Зближення надниркових залоз з постійними нирками відбу
вається на початку передплодового періоду розвитку.

3. Схожі до дефінітивних топографо-анатомічні взаємо
відношення між постійними нирками, наднирковими зало
зами та гонадами встановлюються наприкінці передплодо
вого періоду пренатального онтогенезу.
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УДК631.46+576.8
Стефураїс В.П.

Використання біологічних тестів для оцінки 
стану природних комплексів в умовах 

аеротехногениого забруднення

Для вияснення особливостей характеру реакцій деяких груп 
членистоногих та мезофауни на дію викидів хімічних підпри
ємств порівнювався вплив двох промислових об'єктів на зоо- 
компоненти лісових біогеоценозів. Узагальнено експеримен
тальний матеріал, виявлено перегрупування домінуючих видів 
членистоногих під впливом забруднення, встановлені най
більш інформативні і чутливі зоологічні тести на техногенне 
навантаження.

У зв’язку зі зростаючим впливом людини на навколишнє се
редовище виникла необхідність в детальній інформації про фак
тичний стан природних екосистем, оцінці та прогнозі їх змін під 
дією антропогенних факторів. Неминуче розширення промисло
вого виробництва веде до підвищення рівня забруднення довкіл
ля, і перш за все, грунту, що вимагає вироблення критеріїв оцін
ки ступеня його руйнації, розробки системи біоіндикації наявно
сті в ньому токсичних інгредієнтів.

Найважливіша ланка у вивченні наслідків промислових за
бруднень природного середовища - визначення кількісного і які
сного складу біомаси та динаміки функціонального стану живих 
організмів забруднених біотопів. Лише зіставлення параметрів 
забруднення грунтів у даній природній зоні з відгуками біоти, 
що живе у цьому середовищі, може дати відповідь на питання: 
зворотно чи незворотно забруднена екосистема, яка швидкість її 
деградації чи відновлення при даних рівнях забруднення.

Біологічна індикація базується на визнанні уявлень про при
родні комплекси як єдність складових їх частин. Основою інди
кації слугує взаємозв'язок і взаємозумовленість усіх компонен
тів природних комплексів, де будь-яка зміна, хоч би частини 
одного з них, викликає реакцію у решти.
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Організми - надійні індикатори техногенних навантажень на 
природне середовище, а тому біоіндихація дозволяє оцінювати 
його стан, визначати стійкість природних комплексів до антро- 
погенного впливу, прогнозувати їх розвиток у майбутньому [9].

При оцінці стану і функціонування біотопів в умовах аероте- 
хногенного забруднення значний інтерес становить грунтова 
фауна. Зооіндикація є однією з гілок біоіндикації, яка вивчає 
питання використання фауни, її видів та угруповань як індика
торів умов середовища.

Зміна ф'зико-хімічних властивостей грунту під впливом за
бруднення спричинює зміну грунтової фауни. Грунтові членис
тоногі та мезофауна залишаються у зміненому людиною середо
вищі останнім компонентом біогеоценозу, що зберігає при цьо
му високу чисельність, біомасу, видову різноманітність і тому є 
зручним об”єктом екологічних досліджень [13].

Роботи з використанням безхребетних, що живуть у грунті, 
як тест-об”єктів, при вивченні промислового забруднення сере
довища проводяться в Польщі [17, 12, 16, 13], Чехії [21], Росії 
[2, 4, 10]. Аналіз літературних даних свідчить про те, що для ін
дикації стану природних комплексів у сфері дії хімічних 
об’єктів переважно використовують угруповання членистоно
гих і дощових червів [7, 3, 5, 9].

Наслідки впливу промислових викидів на грунтову фауну 
Карпатського регіону досліджені недостатньо. Мало вивчені 
кількісні і якісні параметри грунтової фауни при зміні умов їх 
існування. Разом з тим, необхідність проведення таких дослі
джень диктується швидким розвитком тут хімічної промислово
сті. Питання стійкості природних комплексів цього регіону до 
техногенного навантаження є актуальним і вимагає свого вирі
шення.

Методика досліджень
З метою вивчення реакцій угруповань членистоногих і мезо- 

фауни на тривалу дію промислових викидів порівнювався вплив 
двох хімічних підприємств на лісові біогеоценози. Дослідні ді
лянки (П і III) були закладені у 20-річному листяному насаджен
ні в радіусі 2 км від відповідно магнієвого і хімічного заводів
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Калушського концерну “Оріана”; контроль (I) - в 25 км від хімі
чних підприємств у протилежному домінуючим вітрам напрям-

Ку'Дія біоіндикації стану природних лісових комплексів у зоні 
дії викидів хімічних підприємств були вибрані деякі групи чле
нистоногих: павуки, сінокосці і жуки. Як додаткову характерис
тику стану лісових природних комплексів використано дощові 
черви. Усі ці групи тісно пов”язані з умовами середовища і реа
гують на зміну хімізну грунту, а до природних коливань параме
трів середовища досить стійкі [10].

У польових дослідженнях застосовували прямі та побічні ме
тоди обліку безхребетних, стандартний метод зоологічного до
слідження грунтів [І], а також метод пасток Барбера [11]. Облік 
грунтової мезофауни проводили методом розкопок [6 ].

Дані про видовий склад угруповань турунів і стафілінід ана
лізувались з допомогою критеріїв екологічної характеристики 
угруповань. Особлива увага приділялась характеристиці загаль
ної диверсити скупчення домінантності та видової різноманітно
сті досліджуваних угруповань.

Загальна диверсита угруповань (загальна різноманітність ви
дів і розподіл особин за видами), що має основне значення для 
оцінки ступеня стабільності екологічних систем, вираховувалась 
як експоненційна - індекс “А,“ [14], так і логарифмічна - індекс 
“Н” [18]. Індекс домінантності “с” вираховувався за формулою:

с = (Ь| /Н)2,
де ЇУ-чисельніть угруповання; /?, -  чисельність окремих видів

Видова різноманітність “<Г як одна із характеристик угрупо
вань, визначалась за формулою [15].

с1 = (8-1)/1п]Ч,

де кількість представників родини 6'- кількість представників видів
Індекс схожості “Б” між двома угрупованнями, що визначає 

ступінь різниці двох угруповань, вираховувся за формулою [20]:
8 = 2С/(А+В),

де А - кількість видів першого угруповання; В - кількість видів другого угрупо
вання; С - кількість схожих видів для обох угруповань.
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Результати досліджень
Основна маса викидів в атмосферу хімічними підприємства

ми представлена газами і аерозолями (78,3%-88,8%). Серед га- 
зо в их викидів хімічного заводу переважають сірчистий ангідрид 
(18-40%), чадний газ (14-37%), аміак (12-27%), окис азоту (2- 
9%), пари азотної, сірчаної і фосфорної кислот, хлорні та хло
рорганічні сполуки. До складу викидів магнієвого заводу вхо
дять переважно частинки магнію, міді, цинку, алюмінію та ін. 
Максимальний вміст забруднювачів у сніговій воді та грунті ви
явлено на відстані 2-3 км від джерела викиду.

В умовах аеротехногенного забруднення формуються грунти 
з порушенням профілю, наявністю включень, погіршеням фізи- 
ко-хімічних показників. Зменшення pH супроводжується зміною 
ступеня розкладу і розчинності органічної речовини. У безпосе
редній близькості до хімічних об’єктів спостерігається змен
шення гумусового горизонту, а місцями повне зникнення орга
ногенного шару дерново-підзолистого грунту. Збільшується йо
го об’ємна вага, зменшується шпаруватість.

Техногенне навантаження спричиняє послабленя стабільності 
фунтових зооценозів, зниження чисельності і зміну співвідно
шень еколого-трофічних фуп. Отримані дані показали (табл. 1), 
що загальна чисельність членистоногих на забруднених ділянках 
знижується в порівнянні з контролем на 30%. Особливо чутли
вими до забруднення виявились павуки і сінокосці.

Дещо по-іншому реагують на забруднення жуки (Соїеоріега). 
З наближенням до джерел забруднення кількість їх зростає, од
нак біомаса зменшується на половину, а число видів скороти
лось з 17 до 11. Родина турунів (СагаЬісіае) складає 70% від за- 
гальої чисельності жуків, родина стафілінід ^арИуНшйае) - 
11%, решта 19% жуків представляють 5 різних родин: довгоно
сики (Сигси-Ііопісіа), скритноіди (Сгуріорі^ісіае), водолюби 
(НубгорЬуІісІае) та ін. Із родини турунів на контрольній ділянці 
виявлено 11 видів, а на ПІ-й ділянці - лише 7. Порівнюючи видо
вий склад жуків дослідних ділянок, видно, що на Ш-й ділянці 
відсутні види, які зустрічаються на контрольній ділянці, крім 
того, з ’явились 3. нових види (табл. 2). Зникли види СагаЬш 
согіасеиБ Ь., С. петогаїів Миеіі і СаІаШиз іЇЇБсіреБ Р., які є найчи-
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сельнішими видами непорушених біогеоценозів. Види, що 
з’явились на ІІІ-й дослідній ділянці космополітці, маловимогли- 
ві. Це особливо стосується представників роду Pterostichus L., 
які займають нестабільні і порушені комплекси. Збільшення чи
сельності жуків на Ш-й дослідній ділянці відбулося за рахунок 
представників видів Agonum assimile Р̂ ., Pterostichus althiops Р. і 
Pterostichus gracilis Dej. (чисельність останніх зросла на один 
порядок). Все це дрібні жуки. Біомаса 12 особин виду 
Pterostichus vulgaris Р. дорівнює біомасі двох особин виду 
Carabus coriaceus. Цим пояснюється зниження біомаси жуків на 
ІП-й дослідній ділянці у порівнянні з І. Аналогічну закономір
ність виявлено і для родини стафілінід. Якщо на контрольній 
ділянці виявлено 5 видів, то на дослідній ділянці - всього 2.

Таблиця 1
Вплив викидів магнієвого і хімічного заводів па чисельність членис

тоногих *
Група

членистоногих
Дослідні ділянки

І(контроль) П ПІ
Членистоногі 65,60±5,27 45,20±6,99 27,80±4,45
Павуки 10,20±1,77 5,00±1,40 1,80+0,55
Сінокосці 12,60+2,50 2,20+0,81 4,20+0,86
Комахи 15,40±2,04 16,00±2,89 41,00±3,91
Жуки 15,00+0,99 15,20±2,70 40,80±3,88
(біомаса, г) 5,40+1,30 1,91±0,54 2,81±0,79
Туруни 10,60 4,80 30,00
Стафілініди 4,20 2,60 7,00

*) - середньоарифметичні дані на одну пастку за 10 діб (Хю) і відхилення 
від середнього (±о)

Проміжне положення щодо кількості видів жуків між конт
рольною (І) і Ш-ю ділянками займає ІІ-га дослідна ділянка. Кіль
кість видів турунів тут дорівнює 8, стафілінід -4; не спостерігає
ться різкого збільшення чисельності жуків за рахунок космопо- 
літних видів. У порівнянні з контрольною ділянкою зменшуєть
ся також чисельність і біомаса жуків.

Аналізуючи отримані дані, слід зазначити, що в результаті 
забруднення природного середовища відбулася заміна великих 
хижих турунів роду СагаЬиз Б. дрібними хижими турунами роду 
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Р е е го Б І іс Ь и в  Р . Це СВІДЧИТЬ про те, що ЗМІНИ угруповань ЧЛЄНИС- 

тоногих носять поки що структурний характер, їх функції у 
природному комплексі ще не порушені, тобто угруповання ітри 
зменшенні видової різноманітності ще зберігають здатність до 
саморегуляції та виконання властивих їм функцій у природному 
комплексі.

Таблиця 2
Видовий склад родин турунів і стафілінід у  зоні дії викидів хінічних

 • А_____  _ а.

Види • Дослідні ділянки
І П in

Туруни
Carabus coriaceus 2 - -

Pterostichus oblongopunctatus 2 - -

Cychms rostratus 3 - -

Carabus nemoralis 15 1 -

Calathusfuscipes 10 1 -

Harpalus sj). 3 2 -
Carabus violaceus 9 8 1
A box ai er 6 3 3
Trechus sp. - 4 17
Agonum assimile - - 26
Pterostichus sp. ÏI - - 46
Pterostichus vulgaris 3 7 59

N/S 53/11 26/9 142/7
Стас Ш1ІНІДИ

Ocypus compressas 2 - -

Quedius sp. 1 - -
Tachinus subterraneus 1 2 -
Drusila canaliculata - 2 -

Zantholinus linearis 2 2 4
Philonthus decorus 5 3 12

N/S 11/6 9/4 16/3
у - дат наведеш як сума усіх  осооин шиманих, на иоши ииичипш і -----
їсть пійманих особин родини, $  -кількість пійманих представників видів.

Отже, як біоіндикатор непорушених або слабо порушених 
триродних комплексів в зоні дії викидів хімічних підприємсів
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можна використовувати вид Carabus coriaceus. Зниження чисе
льності двох великих видів турунів Carabus nemoralus і Carabus 
violaceus L. свідчить про середнє порушення. У результаті силь
ного аеротехногенного забруднення із лісового природного 
комплексу повністю випадають види великих турунів роду 
Carabus, вони заміняються видами роду Pterostichus, який різко 
збільшує свою чисельність. їх можна вважати індикатором сере
днього і сильного порушення природного комплексу.

У залежності від типу аеротехногенного забруднення по- 
різному змінюється стабільність угруповань турунів і стафілінід. 
Під впливом викидів хімічного заводу, що містять високі кон
центрації сірчистого ангідриду стабільність обох угруповань 
знижується, особливо різко у стафілінід. У природних лісових 
комплексах, що знаходяться під дією викидів магнієвого заводу, 
спостерігається вища стабільність угруповань турунів і стафілі
нід. Очевидно, що цей тип забруднення менш шкідливий, ніж 
попередній.

Оцінювати стан природних комплексів під впливом техно
генного навантаження ми пробували з допомогою критеріїв еко
логічної стабільності деяких груп членистоногих. Критерії ста
більності дають уяву про стан угруповань, їх здатність до само
регуляції та самовідновлення. Стан фауни можна використати як 
критерій стану всього природного комплексу. В таблиці 3 наве
дені критерії стабільності угруповань павуків, турунів і стафілі
нід лісового природного комплексу. Судячи з отриманих даних, 
стан угруповань членистоногих в 1987 р. був стабільнішим, ніж 
в 1986 р. Це зумовлено тим, що в сухішому і теплішому 1987 р. 
кліматичні умови були сприятливішими для розвитку більшості 
членистоногих.

Порівнюючи стабільність угруповань членистоногих на до
слідних ділянках I, II, ПІ з різним типом забруднення встановле
но, що на контрольній (фоновій) ділянці (І) угруповання стабі
льніші, ніж на забруднених дослідних ділянках, а на дослідній 
ділянці II (магнієвий завод) — стабільніші, ніж на дослідній діля
нці III (хімічний завод). Це можна пояснити тим, що викиди ма
гнієвого заводу, що містять розчинні сполуки катіонних елемен
тів, підлуговують бідні кислі фунти природного комплексу і
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збагачують їх  кальцієм, магнієм і залізом. Особливо чітко про
являється різниця в стабільності угруповань павуків.

Таблиця З
Критерії стабільності угруповань павуків, турунів і стафшнід 

лісового природного комплексу в зоні техногенного навантаження
Дослідні
ділянки Роки к* 8 Н’ С

Павуки
І 1986 16 12 19,701 3,401 0,821 4,718
II 1986 14 7 5,200 2,781 0,318 3,386
III 1986 4 3 3,718 1,730 0,665 1,706

Туруни
1986 47 8 3,820 2,421 0,439 2,680

1 1987 69 10 3,921 2,804 0,370 2,927
1986 30 7 3,319 2,361 0,402 2,530

11 1987 79 10 3,740 2,710 0,307 2,910
ПІ 1986 28 6 2,702 1,830 0,630 2,317

1987 32 5 3,210 2,206 0,370 2,104
<1>гафілініди

І 1986 7 3 2,511 0,900 2,737 0,720
1987 48 6 2,520 1,931 2,834 2,010

11 1986 6 3 2,310 2,893 1,740 1,727
1987 27 5 2,406 2,011 1,537 1,201

ПІ 1986 5 2 1,362 0,027 1,020 0,040
1987 4 3 1,203 0,091 1,063 0,031

*) - N - кількість особин родини, 5  - кількість видів родини, Я - індекс дивер- 
сити екепоненційний, Н ' - індекс диверсити логарифмічний, с - індекс домі- 
нантності, (і - індекс видової різноманітності.

Біоіндикатор стану природних комплексів в умовах техно
генного навантаження ми намагались знайти і серед мезофауни, 
вибравши для цього представників родини дощових червів 
(БишЬгісісІае), облік яких вели на тих же дослідних ділянках, де 
виловлювались членистоногі. Щоб встановити реакцію дощових 
червів на забруднення, їх чисельність і біомасу на 1-й ділянці 
(контроль) приймали за 100%, а чисельність і біомасу на 11-й і 
ІІІ-Й ділянках вираховували як процент фону. У результаті про
ведених спостережень встановлено, що в забруднених грунтах
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чисельність дощових червів на Ії-й ділянці на ї /->, а на Ш-й - 
майже ка половину зменшується у порівнянні з грунтом контро
льної ділянки. Біомаса знижується не так різко. Виявилось, що 
представники цієї родини тісно зв”язані з хімізмом гумусового 
горизонту грунту, який є бар’єром на шляху атмосферних за
бруднювачів.

Отже, отримані дані показали, що для подальших біоіндика- 
ційних досліджень можна рекомендувати дві групи безхребет
них тварин, ряд жуків (Соїсоріега), а із нього, перш за все, роди
ну турунів (СагаЬісіае) і дощових червів (ЬшпЬгісісіае). Обидві ці 
групи досить чисельні в усіх природних комплексах Карпатсь
кого регіону і екологічно значимі, відіграють важливу роль в 
грунтоутворенні і самоочищенні грунту, зустрічаються на усіх 
трофічних рівнях біоценозів. Це мешканці підстилки і грунтово
го ярусу, які вже специфікою свого життя у найбільшій мірі за
знають прямої й опосередкованої дії антропогенних наванта
жень. Під техногенним пресом, насамперед змінюється чисель
ність усієї популяції та окремих видів. Ці зміни можна вважати 
індикаційними показниками.

Причиною змін чисельності є також зміни розподілу домі
нантності за видами та видовою різноманітністю. Види, найчут- 
ливіші до техногенної дії, різко знижують свою чисельність і 
випадають із природного комплексу. їх місце займають види 
більш толерантні, чисельність яких зростає. На основі скупчення 
домінантності та видової різноманітності угруповань членисто
ногих вираховувались індекси стабільності, які характеризують 
стан угруповання і усього природного комплексу. При цьому 
виходили з того, що добрими індикаторними показниками є 
зміна видів у рамках одного трофічного рівня або в трофічних 
рівнях. Заміна великих видів дрібними одного трофічного рівня 
свідчить про порушення біотопу, хоч угруповання продовжує 
виконувати свої функції в природному комплексі. При дуже си
льному порушенні природного комплексу із нього випадають 
цілі трофічні рівні, наприклад хижі туруни, і угруповання втра
чає здатність де саморегуляції. Ці індикаторні показники яскра
во проявляються у представників родини турунів, які є найбільш 
надійні для визначення видів - індикаторів. Види цієї родини 
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досить великі (до 10 см), представляють усі трофічні рівні і доб
ре вивчені як систематично, так і екологічно. В якості індикато
рів доцільно використовувати види туруків, які найменше спеці
алізовані щодо живлення, хижаків і сапрофагів, а із рослиноїд
них - лише широких поліфапв. У нашому випадку добрим інди
катором порушення стану лісового біогеоценозу виявились ве
ликі туруни роду СагаЬкіае.

Моделювання процесу порушення угруповань членистоногих 
з використанням залежностей між забрудненням атмосфери сір
чистим ангідридом та зміною диверсити родини турунів (індекс 
“Н”) на відстані дослідних ділянок 2 км від джерела забруднення 
показало, що процес забруднення атмосфери сірчистим ангідри
дом протікає швидше, ніж зменшення диверсити угруповання 
турунів. Це можна пояснити стійкістю фауни, яка реагує на за
бруднення повільніше, ніж воно збільшується.

З метою визначення стійкості природного комплексу доціль
но використовувати шкали порушення його стану та здатності 
до само відновлення. В таблиці 4 пропонуємо зразок такої шка
ли, розробленої на основі визначення зон впливу хімічних під
приємств на грунтову біоту [8]. Використання її у практиці мо
ніторингу наземних екосистем дозволить, на базі оцінки стану 
природних комплексів, вжити заходів щодо подальшого їх раці
онального використання, запобігання пошкоджень та відновлен
ня вже існуючих.

Таким чином, результати досліджень свідчать про те, що 
біоіндикація стану природних комплексів, які зазнають техно
генного навантаження, - один із надійних методів вирішення 
завдань охорони і раціонального використання природних ком
плексів. Він не єдиний і сам по собі не в змозі забезпечити усі 
потреби природокористування, але разом з іншими здатний ви
рішувати завдання раціонального природокористування у зоні 
впливу хімічних підприємств. Ступінь порушення природного 
комплексу визначається у дощових червів зниженням їх чисель
ності, у жуків — зниженням їх екологічної стабільності та випа
данням з природного комплексу великих турунів роду СагаЬиБ.
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Таблиця 4
Шкала порушень природних комплексів у  зоні дії викидів

хімічних підприємств _________ ________
1
Ію

оСП я Ін
де

кс
 д

и-
 

ве
рс

ит
и

“Н
”

Зміна структури угруповання 
членистоногих у порівнянні із 
структурою непорушеноі еко
системи (івдикаїдинскутадзсіиний 

показник)

Самовіднов-
лення

Стійкість 
природ

них комп- 
лек-сів

Дуже слабо
го

(слабого)

70-90%
фону

Не порушена, часткове випа
дання видів, трофічні рівні не 

зачеплені

Спонтанне Відносно
стабільна

Помірного 55-75%
фону

Випадання родів, порушення 
трофічних рівнів

Спонтанне
довгочасне

Середня

Сильного 35-60%
фону

Випадання родин, порушення 
трофічних рівнів

Дуже
затруднене

Слаба

Дуже
сильного

20-40%
фону

Випадання рядів, порушення 
трофічних ланцюгів

Неможливе Нестабіль
на

Висновки
1. Багаторічне техногенне навантаження у зоні дії хімічних 

підприємств погіршує фізико-хімічні і біологічні властивості 
дерново-підзолистого грунту, порушує існуючу у лісових біоге- 
оценозах рівновагу і трансформується у провідний екологічний 
фактор, що визначає тенденції розвитку фунтових зооценозів. 
Це дозволяє розглядати фунтову біоту як один з діагностичних 
показників типу і ступеня забруднення грунту.

2. До числа най чутливіших зоологічних тестів, придатних для 
діагностики стадій руйнації наземних екосистем, належать випа
дання видів, родів і родин уфуповань членистоногих і мезофау- 
ни, порушення трофічних рівнів у порівнянні з показниками їх у 
зональних фунтах. Зміна чисельності, біомаси та структури 
еколого-грофічних фуп членистоногих поглиблюється в залеж
ності від складу іжредієнтів промислових викидів. Ці тести до
цільно використовувати д ія оцінки порушень природних комп
лексів.

3.Здійснений контроль за станом природних комплексів у зо-
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НІ впливу хімічних підприємств за деякими зоокомпонентами 
виявив перегрупування домінуючих видів окремих членистоно
гих та мезофауни під впливом забруднення. Види, чутливі до 
техногенної дії, випадають із природного комплексу, їх місце 
займають більш толерантні, чисельність яких зростає. Зокрема, 
зменшується біомаса і збіднюється видовий склад туру ні в, ста- 
філінід і дощових червів, зникає індикаторний вид великого ту- 
руна Carabus coriaceus, а два інших характерні види - Carabus 
violaceus і Carabus nemoralis - різко зменшують свою чисель
ність.
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УДК 631.41:519.233.5
Назаренко І.І., Смага І.С. 

Бербець М.А., Черлінка В.Р.

Роль материнської породи в формуванні вла
стивостей бурувато-підзолистого грунту

Висвітлюються особливості фізичних (умовна рівноважна 
щільність, щільність твердих фаз, максимальна гігроскопіч
ність, питома поверхня, вміст мулу) та фізико-хімічних (кис
лотність, склад ГПК) властивостей бурувато-підзолистого 
оглеєного грунту Передкарпаття, що сформувався на делю
віальному та делювіально-алювіальному суглинку. Встанов
лено тісну кореляційну залежність між рівноважною щільні
стю та низкою фізичних і фізико-хімічних показників.

Роль материнських порід у грунтоутворенні полягає в тому, 
що вони визначають гранулометричний та мінералогічний склад 
грунту, впливають на його фізичні та фізико-хімічні характери
стики (умовну рівноважну щільність, водопроникність, ємність 
поглинання, склад обмінних катіонів), формування генетичних 
горизонтів і обумовлюють наявність карбонатів, солей у профілі 
грушу [2,4,14]. Від материнської породи залежить продук
тивність фітоценозів, швидкість розкладу рослинних решток та 
ступінь розвитку елементарних грунтових процесів [15].

Материнські породи на території Передкарпаття представлені 
алювіальними та делювіальними відкладами [9]. В окремих 
місцях потужність делювіальних суглинків є незначною й 
близько до поверхні підходять корінні породи, представлені ан
дезитами, базальтами, діоритами та піщано-глинистою товщею 
карпатського фліша [18].

Найбільш розповсюджені давні алювіальні відклади. Вони 
являють собою перевідкладені річками породи різкого петро
графічного та механічного складу. Делювіальні відклади є пере
важно середньо- та важкосуглинковими, досить часто оглеєні, 
не містять карбонатів кальцію. Материнські породи Передкар
паття в цілому не. насичені основами та збагачені ггівтора-
оксидами заліза й алюмінію, що пояснюється специфічними
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умовами вивітрювання в теплому вологому кліматі [13, 19].
Іноді важко знайти відмінності між делювієм та алювієм, то

му дослідники виділяють делювіально-алювіальні суглинки [10].
Зазначимо, що В.І.Канівець [5] описав ряд розрізів бурувато- 

підзолистих грунтів Передкарпаття на лесовидному суглинку. 
Вони характеризуються безкарбонаткістто, пористістю, за
довільною фільтрацією. Даним дослідником встановлено, що ці 
властивості порід в умовах випадання великої кількості опадів у 
Передкарлатті відіграють головну роль у формуванні профілю 
грушу. Так, бурувато-підзолисті оглеєні грунти Передкарпаття 
формуються на породах з низькою фільтрацій-ною здатністю, а 
буроземи -  на добре дренованих породах. Встановлено, що в 
грунтах з вертикальною диференціацією профілю за гранскла- 
дом, яка викликає поверхневе перезволоження, важлива роль 
належить глеєвому та глеє-елювіальному процесам. Глеєвий 
процес протікає локально (частіше навколо рослинних решток), 
а глееелювіальний процес формує білястий елювіальний гори
зонт з численними марганцево-залізистими конкреція ми, в яко
му посилюється кислотний гідроліз алюмосилікатів [6].

Дослідження І.П.Подгаєвської [12] свідчать, що бурувато- 
ггідзолисті (дерново-підзолисті за старою номенклатурою) по- 
верхнево-оглеєні грунти північного Передкарпаття сформували
ся на безкарбонатному делювіальному суглинку. Проходження 
підзолистого процесу призвело до утворення щільного, майже 
водонепроникного ілювіального горизонту. Внаслідок цього на 
ньому затримується вода, яка сприяє періодичному оглеєнню 
грунту.

Отже, від складу та властивостей материнських порід зале
жать особливості проходження грунтоутворюючого процесу та 
формування властивостей грунтів.

Об'єкт та умови досліджень
Об'єктом досліджень був бурувато-підзолистий оглеєний 

груггт, що сформувався на різних материнських породах в 
північному, середньому та південному Передкарлатті. Дані 
груши покривають давньотерасовані вододіли, плато та пологі 
схили передгір'я Карпат на висоті 300-400 м над рівнем моря й
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займають площу майже 240 тис.га [3].
ГІередкарпаття є фізико-географічною областю Українсько- 

Карпатської гірської провінції і відповідає Передкарпатському 
крайовому прогину. Воно чітко виділяється своїм горбисто- 
грядовим типом рельєфу, і складене верхньотретинними, голов
ним чином, міоценовими відкладами серед яких виділяються 
пухкі пліоценові породи та потужні шари четвертинних 
відкладів (піски й алювіальні накопичення). В районах розвитку 
річкових терас та їх схилів широко розповсюджені відклади 
глин, потужністю до кількох метрів, а в долинах ярів -  галечни
ки [19].

У даних фізико-географічних умовах були закладені 3 грун
тові розрізи під покривом лісу.

Розріз 1. Бурувато-підзолистий оглеєний грунт на де
лювіальному суглинку. Закладений за 500 м на північний схід 
від м. Трускавець (північне ГІередкарпаття) в змішаному лісі на 
рівнинній ділянці. Склад лісу: 4ЯЗД2Г1Вл. Підлісок складають 
малина, ліщина. Трав’янистий покрив розвинутий слабко. Будова 
профілю:

Ни + Н е^ + Egl + + Pgl -  67 см і глибше.
Розріз 2. Бурувато-підзолистий оглеєний грунт на де

лювіально-алювіальному суглинку. Закладений на п'ятій терасі 
р. Прут за 1.5 км на південний захід від села Годи-Добровідка 
Коломийського району Івано-Франківської області (середнє Пе- 
рсдкарпаття) в дубовому лісі. Склад лісу: 6Д2Б1Г1Вл. Підлісок 
представлений калиною, ліщиною, кленом татарським та ін. До
бре розвинута трав'яниста рослинність: злаки, суниці лісові, 
підмареник чіпкий. Будова профілю:

Нл + Не + Е + Е і^І) + 1^1) + І Р ^ )  + Р ^І) - 133 см і глибше.
Розріз 3. Бурувато-підзолистий оглеєний грунт на де

лювіальному суглинку. Закладений за 1800 м на південний схід 
від с. Іспас Вижницького району Чернівецької області (південне 
Передкарпаття) в широколистяному лісі. Склад лісу 
4Вл2Б2Д1ЯЮЄ. Підлісок представлений ожиною, малиною, 
папороттю. Трав’янистий покрив розвинутий слабко. Будова 
профілю:

Нл + Не(^) + Egl + Eigl + І& + Р ^  (100 см і глибше).
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Отже, в північному га південному Передкарпатп груш  
сформувався на делювіальному суглинку, а в середньому — на 
делювіально-алювіальному. Виявлено й певні морфологічні 
відмінності між описаними розрізами. Потужність профілю 
більша в середній та південній частинах Передкарпаття 
порівняно з північною, де, крім того, верхня товща грунту більш 
освітлена, з чіткіше вираженим елювіальним горизонтом. Даний 
горизонт досить слабко (окремі плями) виражений у  розрізі 2. 
Груш  з південного Передкарпаття, за даними показниками, зай
має проміжне положення. Виявлені морфологічні відмінності в 
будові профілю ф унту з середнього Передкарпатгя можна по
яснити особливістю материнської породи, яка періодично збага
чувалася алювіальним матеріалом, чого не було в північному та 
південному Передкарлатті.

У зразках фунту, відібраних з середини генетичних гори
зонтів у 3-кратній повторності, визначали: умовну рівноважну 
щільність, тільність твердих фаз, пористість, вміст мулу, пито
му поверхню, максимальну гіфоскопічність, обмінну й 
гідролітичну кислотності, обмінні водень, алюміній, кальцій і 
магній та суму обмінних основ за загальноприйнятими методи
ками [1,17].

Результати та їх обговорення
Відомо, що материнська порода передає фунту свій фану- 

лометричний, мінералогічний і хімічний склад, а також фізичні 
та фізико-хімічні властивості, які в подальшому можуть 
змінюватися при грунтоутворенні [14, 16]. Як зазначає
Є.М.Самойлова [20], перетворення мінеральної речовини грунту 
буде тим ішенсивнішим, чим інтенсивніше проходить грунто
утворення.

Порівнюючи питому поверхню фунту, що сформувався на 
різних материнських породах, слід відзначити, що найвищі її 
значення приурочені до верхніх гумусо-елювіальних горизонтів 
(27.2; 29.2 та 61.6 м2/г дія розрізів 3, 2 й І відповідно). В фунті 
північного Передкарпаття виявлено найбільш різке зниження її 
величини по профілю (табл. 1). У двох інших розрізах спо
стерігається зниження значень питомої поверхні в елювіальних
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горизонтах та підвищення в ілювіальних (найвище в грунті, що 
сформувався на делювіально-алювіальному суглинку). Така 
зміна в літературі пояснюється трансформацією мінералогічного 
складу елювіальних горизонтів та накопиченням в ілювіальних 
горизонтах аморфних гідроксидів заліза, алюмінію і марганцю 
[7]. Ми пов’язуємо цю закономірність з кількісним вмістом та 
профільним розподілом мулуватої фракції, де вказаних сполук 
міститься більше, ніж в інших фракціях, що найбільш характер
но для лесиважу та буроземоутворення.

Для досліджуваного грунту характерним є зростання величи
ни максимальної гігроскопічності з глибиною. Найнижчі її ве
личини властиві гумусово-елювіальному та елювіальному гори
зонтам грунту з середнього Передкарпаття (відповідно 3.6 та 3.7 
%), а максимальні -  горизонту Рі й материнській породі (10.0 і 
9.8 %). Такого різкого елювіально-ілювіального перерозподілу 
цієї константи не виявлено в грунті, що сформувався на де
лювіальному суглинку. Отже, величини та профільний розподіл 
максимальної гігроскопічності знаходяться у взаємозв'язку з 
вмістом мулуватої фракції, що можна проілюструвати рівнянням 
для грунту з південного Передкарпаття:

-  = 1 .6 7 7  + 0 .0 5 3 - * ;  де
У

х вміст мулу, % 
у  -  максимальна гігроскопічність, %

Встановлені величини умовної рівноважної щільності 
свідчать, що в грунті, сформованому на делювіально- 
алювіальному суглинку, гумусово-елювіальний та ілювіальний 
горизонти є менш ущільненими (на 0.17 та 0.15 г/см3 менше, ніж 
аналогічні горизонти грунту, сформованого на делювіальному 
суглинку).

Отже, в грунті, сформованому на делювіально-алювіальному 
суглинку, чіткіше проявляється елювіально-ілювіальний пере
розподіл мулу та величин максимальної гігроскопічності й пи
томої поверхні.

Фізико-хімічні властивості — одні з важливіших характери
стик грунту, які в значній мірі визначають його родючість та 
зумовлюються характером процесів грунтоутворення. Так, сума
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обмінних основ, ступінь насиченості ними, ємність поглинання, 
актуальна, обмінна та гідролітична кислотности є важливими 
аналітичними критеріями діагностики грунту [8].

Таблиця 1
Фізичні властивості бурувато-підзолистих оглесних грунтів 
________  Передкарпаття під л іс о м ________________

Гене
тич
ний

гори
зонт

Гли
бина,

Умовна
рівноважна
щільність

Щільність
твердих

фаз

Вміст
мулистої
фракції

Макси
мальна

гігроскоп
ічність

Питома 
поверх
ня, м2/гЬМ

г/саи3 %

Північне Передкарпаття (делювіальний суглинок)
Нсё1 4-18 1.24 2.65 14.01 7.8 61.60
Е 18-36 1.32 2.79 16.76 5.6 23.48
¥ 36-67 1.44 2.78 20.33 7.9 19.24

>67 1.42 2.78 22.28 8.1 16.98
Середнє Передкарпаття (делювіально-алювіальний суглинок)

Не 5-30 1.10 2.75 15.01 3.6 29.15
ЕЬ 30-42 1.46 2.74 18.03 3.7 18.35

В Д ) 42-57 1.45 2.75 24.58 5.1 21.18
ВД) 57-93 1.31 2.72 24.04 8.9 36.68
Рі(£І) 93-133 1.34 2.72 35.73 10.0 .30.87
Р(£І) >133 1.36 2.73 29.15 9.8 29.26

Південне Передкарпаття (делювіальний суглинок)
Нєйі 4-16 1.27 2.73 11.79 5.7 27.15
ЕЬ̂ І 16-31 1.38 2.69 15.17 5.3 19.32
ЕІ£і 31-43 1.45 2.68 20.61 7.3 22.18
¥ 43-100 1.46 2.70 26.77 8.3 21.78
Реї >100 1.48 2.61 23.16 8.9 18.50

З наведених фізико-хімічних властивостей (табл. 2) видно, 
що для бурувато-підзолистого оглеєного грунту, який сформу
вався на делювіальному суглинку, характерні високі 
гідролітична (до 9.5 і 11.7) та обмінна (до 4.0 і 4.2 мг-екв/ІООг 
грунту відповідно в північному та південному Передкарпатті) 
кислотності. З глибиною кислотність знижується, проте не зни
кає навіть у материнській породі. На Україні така висока ки
слотність грунту зустрічається тільки в Карпатському регіоні
[9].
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Таблиця 2
фиико-хімічні властивості бурувато-підзолистих оглеєних грунтів 

  Передкарпаття під лісом

Гене
тичний 
іори- 
30 нт

Глиби
на, см

Кислотність Обмінні катіони

1 . 1 1 

О С
ту

ш
нь

 
на

си
че

но
ст

і 
ос

но
ва

ми
. 

%

Са*

Мй2'гід
ро

лі
ти

чн
а

об
мі

нн
а

Н+ АГ* Саг* м82+

мг-екв/100 г  фунту
Північне Передкарпаття (делювіальний суглинок)

ЬМ 4-18 9.5 4.0 0.4 3.6 4.6 1.9 3.9 29.1 2.42
ЕІчД 18-36 3.6 3.3 0.9 2  А 3.1 4.0 3.1 46.3 0.78
І£І 36-67 4.0 3.7 0.1 ‘3.6 3.1 4.8 5.5 57.9 0.65
Ро] >67 3.5 1.2 0.7 1.5 9.5 5.2 17.3 67.7 1.83

Середнє ГІередкарпапя (делювіально-алювіальний суглинок)
Не 5-30 5.1 2.6 0.1 2.5 3.2 1.7 5.3 50.9 1.88
Еіі 30-42 4.3 1.4 0.5 0.9 7.5 0.5 7.6 63.8 15.0

Еі(йО 42-57 3.8 1.3 0.7 0.6 9.7 4.2 13.1 77.5 2.31
І(й1) 57-93 3.6 1.1 0.4 0.7 12.5 2.1 13.0 73.5 5.95

Рі(£І) 93-133 1.7 0.8 0.5 0.3 16.1 5.1 17.3 91.1 3.16

Р(&1) >133 1.2 0.9 0.5 0.4 10.1 2.3 16.4 93.2 4.39
Південне Петіедкарнаття (делювіальний суглипок)

НсяІ 4-16 11.7 3.8 0.5 3.3 3.1 3.5 5.5 31.9 0.89
ЕЬЙ1 16-31 9.3 4.0 0.8 3.2 3.2 3.1 4.8 34.0 1.03
ЕійІ 31-43 7.2 4.2 0.3 3.9 4.8 1.8 6.5 43.0 2.67

№ 43-100 6.3 4.2 0.6 3.6 5.4 9.3 9.1 59.0 0.58
РЙ1 >100 4.6 3.5 0.6 2.9 11.7 3.4 14.8 79.8 3.44

У грунті, сформованому на делювіально-алювіальному суг
линку, величини цих форм кислотності нижчі майже у  2 рази. 
Ця ж  закономірність простежується й по величинах pH водної та 
сольової витяжок.

Зазначимо, що носієм обмінної кислотності бурувато- 
підзолистого грунту є обмінний алюміній при досить незначно
м у вм істі обмінного водню (від  слідів до 0.9 мг-екв/ІООг грун
ту). Проте, в грунті, сформованому на делювіально- 
алювіаггьному суглинку, в окремих генетичних горизонтах вміст 
обмінного водню навіть вищий, ніж обмінного алюмінію.

С ум а обмінних основ досить типова для грунтів підзолистого 
типу. Виявлено значну збідненість ними верхньої товщі грунту 
(до 3.1-3.2) з поступовим зростанням вниз по профілю (до 14.8-
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17.3 мг-екв/ІООг груш у). Проте вилугованість верхньої частини 
груш у з середнього Передкарпаття виражена слабше, ніж з 
північного та південного.

У складі обмінних основ (за окремими винятками) переважає 
обмінний кальцій. Профільний його розподіл аналогічний до 
суми обмінних основ. Грунт, що сформувався на делювіально- 
алювіальному суглинку, містить більше обмінного кальцію 
(особливо в середній та нижній частинах профілю), ніж грунт, 
сформований на делювіальному суглинку. Внаслідок цього він 
характеризується вищим  ступенем насиченості основами. 
Профільний розподіл обмінного магнію є більш рівномірним. 
Різке зростання його вмісту з глибиною (від  1.9 до 5.2 мг- 
екв/100 г грунту) відзначено тільки в північному Перед кар п а р і. 
Отже, в бурувато-підзолистому оглеєному грунті Передкарпаття 
виявлено окремі відмінності в фізичних та фізико-хімічних вла
стивостях в залежності від материнської породи.

Наші дослідження показали, що в бурувато-підзолистих 
грунтах спостерігається тісна кореляція м іж  умовною 
рівноважною щільністю та фізичними і фізико-хімічними показ
никами таблиць 1 і 2 в координатах подвійно-оберненої залеж
ності. Вона має місце і для частини зонально-генетичного ряду 
грунтів України [11]. Отже, встановлена раніше закономірність, 
очевидно, справедлива для всього зонально-генетичного ряду 
грунтів України.

Висновки
1. Бурувато-підзолистий оглеєний грунт Передкарпаття, що 

сформувався на делювіальному суглинку, при низькому 
вмісті мулистої фракції, характеризується незначним 
елювіально-ілювіальним перерозподілом її величини, а та
кож максимальної гігроскопічності та різким зниженням з 
глибиною значень питомої поверхні. При формуванні грунту 
на делювіально-алювіальному суглинку збільшується вм іст 
мулистої фракції (на 3-4%) при різкому елювіально- 
ілювіальному перерозподілі та посилюється диференціація 
профілю за величинами питомої поверхні й максимальної 
гігроскопічності. Формування грунту на делювіально-
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алювіальному суглинку порівняно з делювіальним супро
воджується зниженням обмінної та гідролітичної кислот
ності майже у  2 рази та збагаченням грунту обмінними ос
новами, особливо обмінним кальцієм (до 12.5-16.1 мг- 
екв/ІООг грунту) внаслідок гальмування процесів вилугову
вання.

2. Виявлено тісну кореляційну залежність між умовною 
рівноважною щільністю та рядом фізичних і фізико- 
хімічних показників досліджуваних грунтів у  координатах 
подвійно-оберненої залежності
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Nazarenko I.I., Smaga I.S.
Berbetz М.А., Cherlinka V.R.

Role of parent breed in formation of properties 
brownerde-podzolic gleevy soil

The features physical (conditional equilibrum density, density of firm 
phases, maximal hygroscopicity, specific surface, contents of silt) and physi
cal-chemical (acidity, structure SAC) properties brownerde-podzolic gleevy 
soil of the Pre-Carpathians are found out. This ground was generated on 
deluvial and deluvial-aluvial loam. The close correlation dependence between 
equilibrum density and set of physical and physical-chemical parameters is 
established.

Одержано редколегією 30.10.1999 p.

104



УДК 641.11+711.14

Галавін В.1.

Зміст землеустрою в умовах 
реформування земельних відносин

Проаналізовано законодавчі акти України, що регулюють 
земельні відносини в умовах переходу до ринкової економіки. 
Намічено першочергові завдання землеустрою при реформ- 
ванні земельних відносин.

Зміна відносин щодо володіння, користування і розпоря
дження землею, які називаються земельними відносинами, а та
кож заходів щодо їх  регулювання здійснюється шляхом земле
впорядкування. Загалом землевпорядкування розглядається як 
«сукупність заходів щодо організації землі (території) як засобу 
виробництва і регулювання земельних відносин, пов’язаних з 
володінням та користуванням землею». З такого визначення зе
млевпорядкування видно, що воно спрямовувалося на обслуго
вування, задоволення потреб лише однієї, а саме державної вла
сності на землю на правах володіння і користування, але не роз
порядження землею.

В «Основних положеннях землевпорядкування», затвердже
них ще М іністерством сільського господарства СРСР 
27.05.1968р., які діяли на всій його території, землевпорядку
вання являло собою «систему державних заходів щодо регулю
вання земельних відносин в країні, раціональної організації ви
користання землі в конкретних соціалістичних сільськогоспо
дарських підприємствах, окремих галузях і народному госпо
дарстві в цілому в інтересах розширеного соціалісти1! ного відт
ворення».

За завданням, змістом і методами проведення землевпоряд
кування поділялося на два види - міжгосподарське та внутрігос
подарське і проводилося виключно за рахунок коштів державно
го бюджету, що випливало з існування однієї форми власності 
на землю.

Слід сказати, що основний обсяг землевпорядних робіт пере
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важно складала розробка проектів внутрігосподарського земле
впорядкування, які мали всебічне організаційно - господарське, 
агротехнічне, лісомеліоративне і гідротехнічне обгрунтування. 
Однак їх освоєння переважно проходило під адміністративним 
тиском державних і партійних органів. Часта зміна напрямків 
розвитку сільського господарства у  зв ’язку із інтенсифікацією, 
спеціалізацією, концентрацією, меліорацією, комплексною ме
ханізацією тощо супроводжувалася постійним перевпорядку
ванням території, яке сприймалося як тимчасова кампанія і не 
гарантувало постійності землекористування.

З проведенням земельної реформи в Україні, яка є складовою 
частиною економічної реформи, значно змінилися завдання, 
зміст і порядок проведення землевпорядкування, які законодав
чо закріплені в Земельному кодексі України, прийнятому Зако
ном України від 13 березня 1992 р.

У Земельному кодексі України [1] термін «землевпорядку
вання» розглядається як землеустрій, що «включає систему за
ходів, спрямованих на здійснення положень земельного законо
давства, рішень рад народних депутатів щодо використання та 
охорони земель, створення сприятливого екологічного середо
вища і поліпшення природних ландшафтів».

Аналіз законодавчо закріпленого змісту, організації і порядку 
здійснення землеустрою свідчить, що ряд його положень не є 
достатньо обгрунтованими і потребують подальшого вдоскона
лення. Слід, насамперед звернути ува гу  на відсутність у  його 
дефініції декларації про проведення землеустрою в інтересах 
розширеного виробництва. Оскільки землеустрій спрямований 
на здійснення положень земельного законодавства щодо регу
лювання земельних відносин з метою створення умов для раціо
нального використання й охорони земель, рівноправного розви
тку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження 
та відтворення родючості грунтів, поліпшення природного сере
довища, охорони прав громадян, підприємств, установ і органі
зацій на землю, то слід вказати, що все це здійснюється в ін
тересах всіх громадян для розширеного виробництва всього су
спільства.

За своїм змістом землеустрій включає:
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1) розробку прогнозів державної і регіональних програм вико
ристання та охорони земель;

2) складання схем землеустрою, розробку техніко - економіч
них обгрунтувань використання та охорони земельних ре
сурсів;

3) встановлення на місцевості меж адміністративно - територі
альних утворень. Цей вид робіт має значно ширший зміст, 
оскільки він включає виявлення, формування територій і 
лише на цій основі проводиться встановлення на місцевості 
меж адміністративно - територіальних одиниць. Отже, його 
доцільно іменувати як формування територій і встановлення 
меж адміністративно - територіальних утворень;

4) складання проектів створення нових і впорядкування існую
чих землеволодінь і землекористувань з урахуванням конту
рної організації території;

5) обгрунтування розміщення і встановлення меж територій з 
особливими природоохоронними, рекреаційними і заповід
ними режимами;

6) складання проектів відведення земельних ділянок у влас
ність або користування, відмежування в натурі (на місцевос
ті) вилучених (викуплених) відведених земельних ділянок;

7) підготовку документів, що посвідчують право власності або 
право користування землею;

8) складання проектів внутрігосподарського землеустрою ко
лективних сільськогосподарських підприємств, сільськогос
подарських кооперативів та інших сільськогосподарських 
підприємств, установ і організацій, селянських (фермерсь
ких) господарств, що забезпечують еколого - економічне об
грунтування впровадження сівозмін, впорядкування угідь, а 
також розробку заходів щодо охорони земель;

9) складання проектів внутрігосподарського землеустрою зем
леволодінь громадян з обгрунтуванням заходів щодо ефек
тивного використання землі відповідно до цільового при
значення, підвищення їх  родючості, застосування природо
охоронної технології виробництва;

10) розробку проектів та іншої землевпорядної документації, 
пов’язаної з використанням та охороною земель;
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11) авторський нагляд за здійсненням проектів;
12) проведення топографо - геодезичних, картографічних, ф ун

тових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань зе
мельного фонду.

Із наведеного змісту землеустрою видно, що це є лише за
гальне визначення завдань, які входять до його компетенції. Од- 
иак конкретний механізм вирішення поставлених завдань, особ
ливо на перехідному етапі до ринкової економіки, потребує роз
робки основних положень землеустрою, які деталізують зміст і 
порядок виконання землевпорядних дій по кожному виду робіт.

Аналізуючи зарубіжний досвід ведення землеустрою і транс- 
формуючи його на вітчизняний земельний лад, можна зробити 
висновок, що його функції в умовах ринкової економіки будуть 
набирати дещо інших акцентів порівняно з періодом командно 
адміністративної соціалістичної системи. В минулому періоді 
землеустрій на базі виключної державної власності на землю 
забезпечував організаційно - територіальні умови виконання 
щораз вищих планів виробництва сільськогосподарської проду
кції. При цьому не було потреби займатися врегулюванням зе
мельних правовідносин, оскільки була тільки одна форма влас
ності на землю - державна.

Слід підкреслити, що за останні десятиріччя соціалізму за
вдання землеустрою, особливо внутрігосподарського, спрямову
валися на захист земель від  ерозії, що мало у  багатьох випадках 
позитивне природоохоронне значення. До речі, цей напрямок 
землеустрою дещо послаблено внаслідок переходу до нових зе
мельних відносин, тому надалі його потрібно розвивати і актив
но запроваджувати на практиці.

В умовах ринкової економіки значно зростає роль правової 
сторони землеустрою, що закріплює право володіння, користу
вання і розпорядження землею, яке виступає у  всіх країнах як 
гарантоване законодавством право індивідуальної приватної 
власності на землю. Однак це право в жодному випадку не дає її 
власнику необмеженого права розпоряджатися землею. Такі об
меження здійснюються шляхом проведення землеустрою. Вони 
стосуються максимально допустимого обсягу використання і 
можливостей реалізації землі га містять:
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- право «просторового планування», що, передусім, лімітує 
забудову ділянок;

- закони охорони природи та ландшафтів, що регламентують 
втручання, які можуть негативно змінити екологічну систе
му;

- закони охорони пам’яток культури, покликані зберегти цін
ну культурну спадщину тощо.

Шляхом землеустрою власникам землі забезпечуються пра
вові передумови розпорядження землею, які перетворюються у 
дійсно впорядкований, реальний зв^язок права на землю з прос
торовими межами її  на місцевості.

Як уж е зазначалося, землеустрій, тобто земельний порядок, 
повинен враховувати різні додаткові регулятори, як обов’язкові 
елементи, що в плані земельного володіння долучаються до за
гальної системи прав власника землі. Це означає, що навіть за
конодавча гарантія приватної власності на землю є відносною, 
оскільки суспільство ставить обмеження власності на землю в 
інтересах всіх своїх членів. Навіть купівля та продаж землі під
лягають забезпеченню вищестоящих загальносуспільних ін
тересів та особливому регулюванню. Наприклад, центральноєв
ропейські країни власними законами регламентують дозвіл ку
півлі сільськогосподарських земель тільки для тих громадян, хто 
в стані справді самостійно обробляти їх. Водночас ці норми 
утруднюють придбання землі для іноземців.

Як видно із зм істу землеустрою, затвердженого в статті 100 
Земельного кодексу України, на даному етапі не всі його види 
мають однакове практичне здійснення. Так, зокрема, такі види 
землеустрою, як розробка прогнозів державної і регіональної 
програм використання та охорони земель, складання схем зем
леустрою, розробка техніко - економічного обгрунтування вико
ристання та охорони земельних ресурсів виконуються епізодич
но з великими інтервалами в часі (5-10 років). А такий вид зем
левпорядних робіт, як  встановлення на місцевості меж адмініст
ративно - територіальних утворень можна вважати одноразовою 
дією, яка мала місце під час встановлення меж адміністративних 
районів, меж сільських, селищних рад народних депутатів у 
1994 -1995  рр.
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Стабільний і відпрацьований зміст землевпорядних дій щодо 
складання проектів відведення земельних ділянок у  власність 
або користування, відмежування в натурі (на місцевості) вилу
чених (викуплених) і відведених земельних ділянок. Цей вид 
землевпорядних робіт є постійним. Він обслуговує переважно 
потреби несільськогосподарських галузей в земельних ресурсах. 
Основне завдання цього виду землевпорядних робіт — збережен
ня і охорона продуктивних земель, що забезпечується вибором 
різних варіантів розміщення несільськогосподарських об’єктів.

Доцільно підкреслити, що систематичне збільшення кількості 
виготовлених проектів відведення земельних ділянок для їх  пе
редачі (продажу) у  приватну власність, що має місце на даний 
час, визначає зростаючу роль землеустрою в розширенні прива
тної форми власності на землю.

Земельним кодексом України [І] передбачений такий вид зе
млевпорядних робіт, як складання проектів створення нових і 
впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань з 
урахуванням контурної організації території. Прикладом цього 
виду робіт на нинішньому етапі є складання проектів роздержа
влення і приватизації земель сільськогосподарських підпри
ємств та організацій з такими стадіями робіт:

1) підготовчі роботи, в процесі яких проводиться збір і аналіз 
земельнокадастрових, статистичних, картографічних матеріалів, 
польове обстеження земель, складання і затвердження списків 
осіб, які мають право на середню земельну частку на землях ко
лективної власності;

2) складання проекту, в якому визначаються:
• землі, які не підлягають роздержавленню і приватизації;
•  землі резервного фонду;
• землі запасу;
• обчислюється площа земель, що підлягають роздержавленню 

і приватизації як різниця між  загальною площею земель сіль
ської, селищної ради і площею земель, що віднесені до дер
жавної власності;

• обчислюється середня земельна частка (пай) шляхом ділення 
площі сільськогосподарських угідь, яка підлягає паюванню, 
ги кількість осіб, які мають право на середню земельну част-
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ку (пай);
• з врахуванням кількості заяв громадян, які виявили бажання 

одержати у  приватну власність свою частку землі в натурі (на 
місцевості), га розміру середньої земельної частки обчислює
ться орієнтовно площа земель, що можуть бути передані у 
приватну власність та виділяються проектні масиви цих зе
мель.
Для кожного земельного масиву дається розрахунок показ

ників оцінки земель та нормативної урожайності культур і про
дуктивності природних кормових угідь.

3) погодження і затвердження проекту;
4) перенесення проекту в натуру (на місцевість);
5) виготовлення проектної документації.
З точки зору роздержавлення земель відповідні проекти вже 

повсюдно складені і реалізовані в ході здійснення другого етапу 
земельної реформи.

Щодо приватизації землі, то такі проекти землеустрою по
требують постійної розробки у  зв ’язку із постійними змінами 
суб ’єктів землеволодінь, що зумовлено дією ринку землі, тобто 
земельного обігу.

У межах сформованих в процесі приватизації землі землево
лодінь і землекористувань проводиться внутрігосподарський 
землеустрій на землях сільськогосподарського призначення [3].

У нинішній редакції Земельного кодексу України (ст. 100, пп. 
8,9) ці землевпорядні д ії іменуються як складання проектів вну
трігосподарського землеустрою колективних сільськогосподар
ських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, радго
спів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій, 
селянських (фермерських) господарств, що забезпечують еколо- 
го - економічне обгрунтування впроваджених сівозмін, впоряд
кування угідь , а  також розробку заходів щодо охорони земель та 
складання проектів внутрігосподарського землеустрою грома
дян з обгрунтуванням заходів щодо ефективного використання 
землі відповідно до цільового призначення, підвищення ї ї  родю
чості, застосування природоохоронної технології виробництва 

Очевидно, ці два види землевпорядних робіт доцільно назва
ти складанням проектів внутрігосподарського землеустрою аг-
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рогосподарських формувань та проектів внутрігосподарського 
землеустрою землеволодінь громадян. Завдання цих видів зем
леустрою -  створення в межах окремих землеволодінь територі
альної основи і умов для ефективного використання землі й ін
ших засобів виробництва, підвищення культури землеробства, 
охорони земель, створення сприятливого екологічного середо
вища і поліпшення природних ландшафтів.

Розробка проекту землеустрою агрогосподарських форму
вань повинна здійснюватися у  такому порядку:

1) підготовчі роботи;
2) складання, розгляд і затвердження проекту;
3) перенесення проекту в натуру (на місцевість);
4) оформлення і видача землевпорядних документів.

Основою для складання проекту землеустрою агроформувань
є показники нормативної урожаності культур і продуктивності 
природних кормових угідь, визначені при створенні (формуван
ні) цих землеволодінь.

Проект землеустрою агроформувань -  розробка, яка містить 
комплекс організаційно-господарських, агротехнічних, лісоме
ліоративних, гідротехнічних протиерозійних та інших природо
охоронних заходів, як і забезпечують виконання соціально - еко
номічних потреб розвитку суспільства.

У проекті землеустрою агроформування мають взає
мозв’язано вирішуватися такі питання:

а) розміщення виробничих підрозділів і господарських цент
рів, а при землеустрої селянських (фермерських ) господарств - 
розміщення садиби і господарських будівель;

б) розміщення дорожної мережі та інших елементів інженер
ної інфраструктури;

в) організація угідь  і сівозмін, встановлення складу і співвід
ношення угідь, видів, кількості і розмірів сівозмін, трансформа
ція, поліпшення угідь, встановлення обмежень (сервітутів) на 
інтенсивне використання малопродуктивних земель, господар
сько доцільне розміщення угідь  і сівозмін;

г) впорядкування території ріллі, яка передбачає впорядку
вання території сівозмін і включає розміщення полів і робочих 
ділянок, полезахисних лісосмуг, польових станів, джерел польо
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вого водопостачання, впорядкування території запільних діля
нок;

д) впорядкування багаторічних плодових насаджень і виног
радників з вирішенням таких питань: вибір ділянки, розміщення 
захисних лісових насаджень, розміщення доріг, розміщення 
джерел водопостачання, розміщення господарських центрів;

е) впорядкування кормових угідь (сінокосів і пасовищ) при 
якому вирішуються такі питання, як закріплення сінокосів і па
совищ за виробничими підрозділами, визначення кількості і 
розмірів гуртових і отарних ділянок на пасовищах та сінокосоз- 
мінних ділянках, їх  розміщення на території, організація сіноко- 
со- і пасовищезмін, розміщений водних джерел на пасовищах, 
розміщення скотопрогонів і дорожної мережі;

є) розробка комплексу природоохоронних заходів, які вклю
чають захист грунтів від впливу несприятливих природних і ан
тропогенних процесів, регулювання поверхневого стоку води на 
схилових землях і забезпечення водності малих рік, відтворення 
родючості грунту, боротьбу із забрудненням грунтового покри
ву, поверхневих і підземних во д  створення заповідних і охо
ронних територій;

ж) розрахунок показників економічної, екологічної і соціаль
ної ефективностей проекту землеустрою.

Проекти землеустрою агроформувань деталізуються розроб
кою робочих (техноробочих) проектів, які являють собою сумі
щений проект обгрунтування і перенесення в натуру (на місце
вість) елементів проекту землеустрою агроформувань. До таких 
проектів належать робочі проекти культуртехнічних заходів, 
організації вирощування сільськогосподарських культур, ре
культивації земель, впорядкування культурних пасовищ, землю- 
вання малопродуктивних угідь , терасування схилів, впорядку
вання багаторічних насаджень, окремих протиерозійних заходів 
(агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних), організації 
і забудови території колективних садів, засипки і вилоложуван- 
ня ярів тощо.

За змістом на даному етаггі до робочого проекту відносять 
складання схеми поділу земель колективної власності на земе
льні частки (паї), згідно з якою на ділянки першочергового по
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ділу розробляється проект організації території земельних час
ток (паїв) з використанням картографічного матеріалу в масш
табі 1 .2000.

З формуванням землеволодінь, землекористувань виникає 
питання державного регулювання земельних відносин для за
безпечення раціонального використання й охорони земель. З 
цією метою держава дає можливість власникам землі вибрати 
різні форми господарювання на землі, вимагає дотримання ви
мог збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення 
природного середовища, але водночас з цим визначає конкретні 
обсяги плати за ї ї використання.

За даними грошової оцінки земель залежно від  площі сфор
мованого землеволодіння і ставок плати за землю, на всю площу 
земель визначається земельний податок, який належить сплати
ти державі. Тому господарство повинно розраховувати залежно 
від його виробничої спеціалізації і нормативної урожайності 
культур вихід валової продукції, чистий дохід і рентабельність 
виробництва. До початку використання землі господарство по
винно розробити таку програму, погодити в районній державній 
адміністрації і після цього зареєструвати ї ї  в сільській, селищній 
раді. Після цього господарство в особі його керівника заключає 
договори на оренду землі з кожним її власником або з сільсь
кою, селищною радою згідно з чинним законодавством.

Якщо в процесі використання землі господарство не в змозі 
сплатити земельний податок, згідно з цивільним законодавством 
у нього вилучається частина майна або землі на суму недоїмки 
земельного податку, тоді, наприклад, розмір земельної частки 
кожного члена господарства відповідно зменшиться. Вилучені 
землі передаються до земель запасу або продаються. Такий під
хід є стимулом як для всіх видів агроформувань, так і окремих 
його членів до ефективного використання і охорони земель.

На сучасному етапі надається належна увага  ефективності 
використання земель населених пунктів, особливо міст, на тери
торії яких зосереджені великі капітальні вкладення, пов’язані з 
землею, що надає їм великої цінності у  грошовому виразі.

Відповідно до Закону України «Про основи містобудування» 
(стаття 21), визначення територій та використання земель для
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містобудівних потреб здійснюється на підставі затвердженої 
містобудівної документації та планів земельно-господарського 
устрою [2]. Це один із нових і досить важливих видів землевпо
рядних робіт, який не знайшов відображення в Земельному ко
дексі України серед інших дій землеустрою.

План земельно-господарського устрою розробляється на пе
ріод і з етапністю, які визначені для генерального плану населе
ного пункту. Він містить дані про .

а) поділ земель за використанням відповідно до цільового 
призначення;

б) поділ земель за формами власності і користування;
в) організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдо

сконалення структури територій, ‘ освоєння земель, поліпшення 
їх якості, рекультивації і консервації, інженерного захисту;

г) необхідність і обсяги економічного стимулювання щодо 
раціонального використання і охорони земель;

д) вихідні дані для обчислення земельного податку і орендної 
плати, надання пільг по земельному оподаткуванню, обгрунту
вання і визначення загального обсягу земельного податку;

е) заходи щодо забезпечення режиму використання земель в 
охоронних і захисних зонах, відшкодування збитків власникам 
землі і землекористувачам внаслідок встановлення таких зон;

є) напрямки природоохоронної діяльності
План земельно-господарського устрою населеного пункту 

складається на замовлення відповідної місцевої ради за рахунок 
її коштів і є обов’язковим для виконання органами державного 
управління, виконавчої влади, а також підприємствами, устано
вами, організаціями і громадянами.

Із вищерозглянутого видно, що зміст землеустрою в умовах 
реформування земельних відносин насамперед спрямовується 
на створення організаційно-територіальних умов функціонуван
ня нових форм землеволодіння і землекористування, які забез
печують рівноправний розвиток різних форм господарювання на 
землі, формування багатоукладної економіки та раціонального 
використання й охорони земель. При цьому значно зростає роль 
правової сторони землеустрою, внаслідок чого всім суб’єктам 
власності на землю забезпечується гарантоване володіння, кори
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стування і розпорядження нею.
Як видно із досліджуваного питання, роль і зміст землеуст

рою в умовах реформування земельних відносин мають певні 
особливості. На відміну від попереднього земельного ладу, в 
нових умовах господарювання, перш за все, зростає роль земле
устрою у  правовому регулюванні земельних відносин, зокрема у  
розширенні та зміцненні стійкості і охорони приватної власності 
на землю. Якщо у попередній період з допомогою землеустрою 
правове закріплення земель проводилося у  формі землекористу
вання і мало, як правило, одноразовий характер, то в нинішніх 
умовах землевпорядний процес правового регулювання відно
син щодо власності на землю має динамічний характер і вимагає 
щораз нових землевпорядних дій [4].

Щодо періодичності виконання окремих видів землевпоряд- ‘ 
них робіт за змістом вирішуваних завдань їх  можна поділити на 
систематичні, періодичні і одноразові. Систематичні землевпо
рядні роботи включають розробку і здійснення проектів, робо
чих проектів створення нових землеволодінь і землєкористу- 
вань, підготовку документів, що посвідчують право власності 
або право користування землею, а також проведення топографо- 
геодезичних, картографічних, грунтових, геоботанічних га ін
ших обстежень і розвідувань земельного фонду.

До періодичних землевпорядних робіт слід віднести розробку 
прогнозів державної і регіональної програм використання і охо
рони земель, складання схем землеустрою, розробку техніко- 
економічного обгрунтування використання і охорони земельних 
ресурсів, складання і здійснення проектів внутрігосподарського 
землеустрою, колективних сільськогосподарських підприємств, 
селянських (фермерських) господарств і землеволодінь грома
дян.

Одноразовими можна назвати землевпорядні роботи щодо 
формування територій і встановлення меж адміністративно- 
територіальних утворень ( районів, міст, селищ міського типу, 
сіл) та, в певній мірі, роботи з обгрунтування розміщення і вста
новлення меж територій з особливими природоохоронними, ре
креаційними і заповідними режимами.

У зв’язку із необхідністю виконання таких видів землевпоря
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дних робіт, як складання схем поділу земель колективної влас
ності на земельні частки (паї), а також планів земельно- 
господарського устрою населених пунктів необхідно законодав
чо закріпити їх  у  земельному законодавстві України.
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УДК 594. 382.4:591.113

Бабак С. В., Хлус Jl. М.

Морфологія гсмоцитів молюсків 
роду H elix L. (G a strop oda  )

у різних фізіологічних станах

Досліджувалась морфологія гемоцитів молюсків під час 
зимової діапаузи (у видів Helix pomatia та Helix lutescens) та під 
час штучного пробудження (у виду Helix lutescens). Виявлено 
специфічні відмінності у особин різних видів та в особин у 
різних фізіологічних станах.

Протягом останніх 20-25 років з ’явилась значна кількість да
них, які підтверджують можливість використання наземних мо
люсків для індикації забруднення довкілля важкими металами та 
пестицидами [4, 9, 10]. Вивчення впливу антропогенних факто
рів на цих тварин ведеться на трьох рівнях: 1) організменому, 2) 
популяційному, 3) за змінами малакофауни на певній території 
за тривалий період часу. При цьому дослідження на організме
ному рівні присвячені переважно визначенню вм істу окремих 
елементів і сполук у  тілі та його частинах, а також виявленню 
вікових і сезонних змін цих показників. Водночас, необхідність 
оцінки загального стану організму тварин для визначення ступе
ня впливу різних умов або факторів довкілля, насамперед, з ме
тою прогнозування чисельності окремих видів, стає все більш 
очевидною.

Відомо, що метод оцінки стану тваринного організму пови
нен відповідати ряду вимог: бути достатньо інтегральним, чут
ливим, кількісно-інформативним га оперативним. Інтегральність 
полягає у  можливості сумації багатьох етапів впливу чинника на 
організм.

Чутливість -  у  можливості реєструвати незначні зміни стану 
організму при аналізі невеликої кількості особин (десятків, а не 
сотень або тисяч екземплярів). К ількісна інформативність вира
жається у  можливості представити ступінь життєздатності тва
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рин у  чітких кількісних показниках. Нарешті, оперативність ро
зуміється як можливість отримувати необхідну інформацію до
сить швидко. Комплексу наведених.вимог відповідає небагато 
методів, і традиційно використовуваним критерієм є смертність 
тварин в експерименті або у  природних популяціях. Проте да
ний показник не завжди однаково чутливий, потребує значних 
об’ємів дослідження, а іноді -  і тривалих проміжків часу.

Досить інтегральним показником є картина стану гемолімфи 
молюсків, яка містить у  собі результат харчової поведінки з од
ного боку, і виражає опірність оргашзма тварини несприятливим 
впливам -  з іншого. В літературі є дані щодо залежності гемато
логічних показників безхребетних від умов середовища. Зокре
ма, показана залежність типу га кількості дихального пігменту в 
гемолімфі від кількості кисню в середовищі, зростання буферної 
ємності гемолімфи, вм істу в ній кальцію при обсиханні морсь
ких двостулкових і черевоногих молюсків та за високих концен
трацій нафти у воді, зміни концентрації калію в гемолімфі як 
пристосування до сезонного опріснення води у  мідій, статеві 
відмінності у  білковому спектрі крові калюжниць [1 ,7 ].

Водночас, у  періодичній літературі практично відсутні робо
ти, які стосуються кількісних та якісних змін гемоцитів молюс
ків. Очевидно, це пов’язано з недостатньою вивченістю клітин
них елементів гемолімфи даних тварин. Молюски -  надзвичайно 
гетерогенна група, до складу якої входять як дуж е примітивні, 
гак і високоорганізовані види. У представників різних таксонів 
навіть кількість типів клітин крові та сполучної тканини може 
бути різною (це показано для окремих видів прісноводних чере
воногих молюсків) [5, 7]. На наш погляд, інтерес представляє як 
питання про гемоцитарний склад гемолімфи окремих видів мо
люсків, рівень його специфічності у  таксономічних параметрах, 
так і про вплив фізіологічного стану тварин, сезонної мінливості 
клімату і полютантів на кількісний та якісний склад гемоцитів. 
Виходячи з вищевикладеного, метою наших досліджень було 
вивчення морфологічних типів клітин гемолімфи молюсків роду 
Helix за різних фізіологічних умов.

Як відомо, молюски володіють незамкненою кровоносною 
системою: гемолімфа частину шляху проходить по системі не
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сформованих у  судини лакун та синусів. Гемолімфа складається 
з рідкої міжклітинної речовини — плазми та клітин, що знаходя
ться в ній — гемоцитів. Ця рідина, як правило, не містить клітин, 
зв’язаних з дихальними пігментами (виключення складають ас- 
тарти, гемолімфа яких містить еритроцити з гемоглобіном ) [І]. 
Плазма гемолімфи містить широкий набір хімічних сполук, що 
беруть участь у метаболічних процесах. Вона є тим середови
щем, у  якому живуть та функціонують усі клітини організму мо
люска. Гемоцити перебувають у  вільному стані в плазмі або ж 
нерухомо осідають на поверхні внутрішніх органів. Співвідно
шення кількості вільних га седентарних гемоцитів змінюється в 
залежності від виду, статі, екологічного стану та стадії розвитку 
молюска. Гемолімфа здійснює транспорт поживних речовин, і у  ‘ 
виконанні трофічної функції беруть участь гемоцити та органіч
ні сполуки плазми [8]. Гемоцити відіграють важливу роль у  за
хисних реакціях молюсків -  фагоцитозі, лейкоцитозі та інкапсу
ляції. Бактерицидні властивості гемолімфи обумовлені наявніс
тю в гемоцитах лізосомних ферментів [7]. При пошкодженні 
тіла тварини, завдяки здатності гемоцитів до аглютинації, відбу
вається звуження пошкоджених судин, що викликає припинення 
кровотечі та перешкоджає проникненню інфекції в гемо цель. 
Крім того, гемоцити беруть участь в екскреції -  накопичують у  
цитоплазмі кристали сечовини та виносять їх  у  порожнину нир
ки.

Об’єкт і методи дослідження
Об’єкт дослідження — молюски двох видів роду Helix: Н. ро- 

malia L. та Я. lutescens Rssm. у  період зимової сплячки та в стані 
штучного пробудження. Г емолімфу отримували згідно з 
методикою Сиротілої М.І. та Чорної Г.С. шляхом уколу 
стерильної голки в ногу молюска [6]. М азки гемолімфи 
висушували на повітрі, фіксували 75%-м етанолом та 
забарвлювали за Романовським-Гімза [2]. Для кількісної 
характеристики гемоцитів підраховували співвідношення клітин 
на 100 гемоцитів у  мазку. Вимірювання гемоцитів та їх  ядер (по 
100 клітин кожного виду в мазку) проводили гвинтовим окуляр- 
мікрометром НОВ-1-Юх.
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результати та їх обговорення
Дослідження мазків гемолімфи Н. ротаіїа у  стані зимової д і

апаузи показали наявність різних клітин, які, очевидно, відобра
жали окремі стадії розвитку гемоцитів. Серед них виділяється 
численна група еозинофільних амебоцитів, цитоплазма яких за
барвлювалась у  рожево-фіолетовий або світло-фіолетовий колір. 
Ці клітини не мають чітких обрисів, по краях можуть бути неве
ликі вирости як правильної, так і неправильної форми. їх  цито
плазма може містити вакуолі, які не мають визначеного для всіх 
клітин даного типу місця локалізації, але часто зустрічаються 
біля полюсів ядра. Цитоплазма, .як правило, гомогенна; ядра чіт
ко відмежовані від неї мембраною. Переважно ядра овальної 
форми, іноді це -  дуж е витягнутий овал (паличкоподібні ядра), а 
іноді вони кулясті. Ядра розміщені або по центру або ацентрич- 
но і забарвлені у  світло- або темно-фіолетовий колір. У певної 
частини таких амебоцитів біля ядра зустрічались різної форми 
дрібні темнозабарвлені утворення (можливо, захоплені внаслі
док фагоцитозу мікрочастки та мікротіла).

Зустрічалися також двоядерні форми, а іноді кількість ядер 
сягала 4-6. Згідно з поглядами О. Заварзіна, такі форми виника
ють внаслідок амітотичного поділу ядра [3].

У певної кількості гемоцитів від  ядер (як світло, так і темно- 
забарвлених) у  різних напрямках у  цитоплазму відходять нитко
подібні утворення, внаслідок чого ядра втрачають чітку окрес- 
леність форм. Можливо, це -  початкові стадії атрофічних проце
сів у  клітині, що виникають внаслідок старіння або активного 
фагоцитозу. Відносно велика кількість таких клітин у  Н. ро та їіа  
може бути зв ’язана зі зниженням кровотворної діяльності та 
омолодження клітин гемолімфи під час діапаузи. 
Підтвердженням даного припущення можуть бути знайдені нами 
серед гемоцитів цих молюсків клітини (2 - 6%  від загальної 
кількості) досить малих розмірів (12 х 12 мкм), кулястої форми з 
добре вираженою цитоплазматичною мембраною і 1 або 2 ядра
ми. Порівнюючи ці клітини з описом прогемоцитів двостулко
вих молюсків у  літературі, можна припустити, що це і є проге- 
моцити виноградного слимака, здатні до мітотичного поділу, 
тобто -  ембріональні гемоциги, що переворюються надалі на
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спеціалізовані клітинні елементи гемолімфи. С еред гемоципв є 
клітини, в яких ядра темно-фіолетового кольору з нитко
подібними розгалуженнями заповнюють усю цитоплазму. Вони 
можуть бути досить великими (50 х 50 мкм), іноді з білими 
прошарками навколо.

Еозинофільні або базофільні амебоцити можуть мати зер
нистість, яка іноді оточує клітину у  вигляді окремих глибок. У 
базофільних амебоцитів при темнозабарвленому ядрі за зер
нистістю його майже не видно. Зернистість також може утворю
вати по краю цитоплазми маленькі вирости. Ці клітини також 
можуть бути вакуолізованими і спостерігаються на різних 
стадіях старіння (атрофія ядра).

У гемолімфі молюсків Н. Іиіеьсет  під час зимової біопаузи 
виявлено клітини 2 видів. Один з них характеризується фагоци
тарною активністю: навколо клітини та всередині неї спостері
гаються скупчення інородних тіл, що забарвлюються у  темний 
колір. Цитоплазма має чітко виражену зернистість, яка  у части
ни клітин може мати розсіяний характер навколо клітини або у  
вигляді зернистого шлейфу, або ж невеликого виросту та забар
влюється еозином у  фіолетовий колір. Дані гемоцити мають 
правильну або неправильну форму, край цитоплазми часто нері
вний, ядро забарвлюється азуром переважно у  темно-фіолетовий 
колір. У деяких клітин ядро дуж е малих розмірів ( 8 x 4  мкм) 
рожево-фіолетового кольору. Припускаємо, що ці клітини мо
лоді порівняно з іншими. Ядра в основному розміщені по цент
ру, але є й ацентричні. Деякі гемоцити мають вакуолі, розміщені 
по краю цитоплазми, всередині або біля ядра. Є гемоцити, ядра 
яких значно більших розмірів (80 х 60 мкм), неправильної фор
ми (у вигляді зірки). Навколо таких ядер часто зусгрічаються 
вакуолі або білі прошарки У частини клітин таке ядро відрива
лося від цитоплазми.

Розміри клітин-фагоцитів -  у  межах 6-60 х  10-44 мкм. Розмі
ри світлозабарвлених ядер -  6-10 х 4-8 мкм, темнозабарвлених -  
8-26 х 4-20 мкм. Невеликий відсоток гемоципв являє собою ео
зинофільні зернисті клітини правильної форми: кулясгі або 
овоїдні з великим чітко вираженим ядром, що займає майже всю 
клітину. Припускаємо, що ці гемоцити відповідають формі про-
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гемоцитів.
У особин цього ж виду в стані штучного пробудження 

помічені істотні зміни морфології гемоцитів. Усього 13% клітин 
подібні за структурою до описаних вище клітин, але вони 
світліші та менші за розмірами (14-18 х 28-30 мкм, ядра -  4 х 10 
мкм) і мають невеликі вирости конічної форми. Інші клітини, 
можливо, є активним станом даних клітин або іншою гене
рацією гемоцитів, що з ’являється в організмі після пробуджен
ня. Вони мають світло-фіолетове забарвлення чітко виражене 
ядро рожево-фіолетового кольору. Ці клітини дуже різної фор
ми: еліпсоїдні, кулясті, ромбоподібні, паличкоподібні, квасоле- 
подібні та ін. Особливістю цих клітин є тонкі ниткоподібні ви
рости -  філоподії, що в десятки разів довші за клітину. Пере
важно філоподії відходять не в ід  ус іє ї поверхні клітини, а від 
одного полюсу або від двох протилежних полюсів. Знайдені та
кож клітини подібної структури, але із темними, правильної або 
неправильної форми ядрами. Частина клітинних утворів має 
темне ядро (переважно, кулясте) та цитоплазму 
“сатурі юподібної” будови. У мазках спостерігалися також 
клітини на різних стадіях руйнування.

У гемолімфі ус іх  досліджених тварин зустрічалися утворення 
(2 -  8%) рожевого кольору з певною структурою, що чітко об
межена мембраною. Вони мають вигляд правильних геометрич
них фігур (куля, еліпс, квітка). Розміри їх  коливаються в межах 
12 -  16 х 8 -  14 мкм.

Отже, нами описані морфологічні типи клітин гемолімфи 
особин Helix рошаїїа та Helix lutescens під час зимової біопаузи 
та виявлені видоспецифічні гемоцити. Знайдені відмінності у  
морфологічних типах, кількісних характеристиках гемоцитів Н. 
lutescens у  різних фізіологічних станах.
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The morphology of haematocytes of molluscs from genus Helix 
L.(Gastropoda, Helicidae) in different physiological states

The morphology of molluscs’ haematocytes during winter diapause (for 
specieses Helix pomatia and Helix lutescens) and during artificial awakening 
(for species Helix lutescens) was investigated. Cpecific differences for mol
luscs of different specieses and different physiological states were discov
ered.
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УДК 581.3:582.623.2

Барна М.М.

Формування стінки мікроспорангія 
у видів родини S a l i c a c e a e  Mirb.

На основі літературних даних та власних досліджень вста
новлено походження та закономірності диференціації тканин у 
процесі формування стінки мікроспорангія у квіткових рослин 
взагалі та у видів родів Salix, Populus і Chosenia родини 
Salicaceae зокрема.

Перш ніж перейти до розгляду цього питання, вважаємо за 
доцільне подати визначення деяких понять, що, на нашу думку, 
необхідно для глибшого розуміння викладеного фактичного ма
теріалу та розкриття цілісної картини процесів, що протікають у 
чоловічій генеративній сфері, яка об’єднує всі тичинки квітки.

Тичинка (лат. stamen) -  чоловічий генеративний орган квітки, 
що є видозміненим в процесі еволюції мікроспорофілом. У 
більшості квіткових рослин тичинка складається з проксималь
ної стерильної частини -  тичинкової нитки і дистальної ферти
льної частини -  пиляка [2, 3].

У літературі існують різні погляди щодо походження тичин
ки. В більшості наукових праць, в яких розглядаються початкові 
етапи розвитку квітки, зазначається, що тичинки утворюються 
внаслідок периклинальних поділів, локалізованих у  поверхневих 
шарах репродуктивних меристематичних апексів [28, 29, 31]. 
Даний факт, на дум ку С.А. Рєзнікової [13], часто розглядається 
як свідчення того, що тичинка має листкове походження. Підт
вердженням даного положення є той факт, що тичинки дуже по
дібні до листків за процесами онтогенетичного розвитку, мор
фологічними ознаками, анатомічною будовою та характером 
зв ’язку зі стеблом [5].

Разом з тим, існує інша точка зору, згідно з якою тичинки 
виникають за рахунок поділу клітин, локалізованих в більш гли
боких шарах меристематичних апексів, ніж поділи, що призво
дять до появи елементів оцвітини, а, отже, тичинки можна вва
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жати осьовими структурами [25, 34]. На користь даного поло- 
ження наводиться той факт, що примордіі тичинок мають окру
глу форму і деякий час ростуть за рахунок апікального та інтер- 
калярного росту, що спостерігається в процесі формування 
осьових органів [22]. Однак таке трактування походження ти
чинки останнім часом все більше зазнає критики, оскільки гли
бина локалізації клітинних поділів досить варіабельна ознака і 
для різних органів однієї і тієї ж квітки може бути різною [13].

Методика досліджень
Об’єктами дослідження були види родини Salicaceae: Populus 

alba L., P. tremula L., P. deltoides March., P. Italica (DuRoi) 
Moench, P. nigra L., P. balsamifera L., P. laurifolia Ledeb., P. * 
trichocarpa Tor et Gray, P. berolinensis (C. Koch) Dipp., P. pruinosa 
Schrenk, Salix alba L., S. fragilis L., S. triandra L., S. pentandra L., 
S. aurita L., S. caprea L., S. cinerea L., S. purpurea L., S. 
rosmarinifolia L., S. virninalis L., Chosenia arbutifolia (Pall.) A. 
Skvorts.

Проби тичинкових квіток відбирали в природі протягом 
1971-1999 pp. та при штучній вигонці гілок [17]. Матеріал фік
сували сумішами Навашина та Карнуа. Фіксований матеріал об
робляли за загальноприйнятою методикою. Зрізи виготовляли на 
санному мікротомі завтовшки 15-20 мкм. Фарбування мікро- 
препаратів провадили за способом Модилевського, а також залі
зним гематоксиліном за Гейденгайном з підфарбуванням світ
лою зеленою [20].

Результати досліджень та їх обговорення.
На ранніх етапах розвитку тичинкових квіток у  досліджува

них видів родини Salicaceae в центральній частині диска вини
кають меристематичні горбочки -  примордії тичинок. Після за
кладання меристематичні пуп’янки протягом тривалого часу 
інтенсивно ростуть за рахунок апікального росту, що призво
дить до збільшення їх розмірів. Одночасно з їх  ростом відбуває
ться відособлення провідного пучка. Згодом зачатки тичинок 
приступають до диференціації, внаслідок якої на поперечному 
перерізі можна спостерігати формування чотирьох лопатей пи
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ляка.
Услід за С.А. Рсзніковою [13] ми розглядаємо пиляк як інтег

ровану, саморегулюючу систему -  цілісний спеціалізований ор
ган, в якому утворюються чоловічі гамети.

Для ліпшого розуміння структурних елементів пиляка Й. Грін 
[27] запропонував уніфікувати їх термінологію. За його визна
ченням, мікроспорангієм (тісгоБрогап^ит ) слід вважати споро
генну частину пиляка, що складається з внутрішніх клітин (мік- 
роспороцитів, або мікроспор) разом із шарами стінки: тапету- 
мом, середнім шаром та ендотецієм. Гніздо (Іосиїш) -  камера, з 
якої вивільняється пилок під час цвітіння через єдиний отвір 
(стоміум). На дум ку С .А .Рєзнікавої [13], другий термін слід за
стосовувати при характеристиці стиглих пиляків після руйну
вання перегородки між  мікроспорангіями.

Як відзначає В.Р.Челак [21], у  пиляках спостерігається особ
лива форма маргінальної активності, що призводить до форму
вання характерної чотиригніздої структури, а не плоскої плас
тинки.

На ранніх етапах розвитку пиляк у  досліджуваних видів ро
дини &аіісасеае є невеликим пуп’янком, що складається з одно
рідних меристематичних клітин, оточених епідермою. Внаслідок 
подальшого його розвитку та певної орієнтації і локалізації м і
тотичних поділів клітин формуються майбутні гнізда пиляка. В 
субепідермальному шарі спостерігаються активні мітотичні по
діли археспоріальних клітин (первинний археспорій), що при
зводять до збільшення їх  кількості. Згодом розміри клітин та 
ядер збільшуються, а цитоплазма стає густішою. Зміна морфо
логічних ознак цих клітин та підготовка їх до мейозу свідчать 
про те, що археспоріальні клітини стають мікроспороцитами.

При вивченні процесів розвитку тичинки, і особливо пиляка, 
у  різних рослин дуж е важливим є встановлення походження та 
закономірностей диференціації окремих її тканин, що досить 
складно без чіткого визначення понять цих тканин.

Взявши за основу генетичні критерії, Т.Б.Батигіна та ін. [4] 
дають таке визначення основним тканинам мікроспорангія: пер
винний археспорій -  тканина, що утворюється з меристематич
них клітин пиляка; вторинний археспорій -  тканина, що утворю
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ється з клітин первинного археспорія і дас початок спорогенним 
клітинам тапетуму; спорогенна тканина -  тканина, яка утворює
ться з клітин первинного або вторинного археспорія і зумовлює 
виникнення мікроспороцитів.

На основі цих визначень можна дійти висновку про похо
дження тапетуму, скласти генетичний ряд спорогенних клітин та 
визначити в ньому місце останнього. В тих випадках, коли тапе- 
тум утворюється з парієтального шару, генетичний ряд виглядає 
так: первинний археспорій -  спорогенна тканина (можуть мати 
місце мітози) -  мікроспороцити -  мікроспори. Якщо тапетум 
утворюється з археспоріальної тканини, генетичний ряд форму
ють такі структури: первинний археспорій -  вторинний архес
порій -  спорогенна тканина (можуть мати місце мітози) -  мікро
спороцити -  мікроспори. Аналогічно можна зобразити генетичні 
ряди інших тканин мікроспорангія.

У літературі впродовж тривалого часу були описані два спо
соби послідовності в розвитку стінки мікроспорангія: відцент
ровий [32], при якому стінка мікроспорангія формується в на
прямку від його центру до краю, та доцентровий [23], коли шари 
стінки пиляка диференціюються в напрямку від  його краю до 
центру.

Враховуючи відцентровий і доцентровий способи послідов
ності в розвитку стінки мікроспорангія, узагальнивши літерату
рні дані з цього питання та результати власних досліджень, 
Т.Б.Батигіна та ін. [4] вперше розробили класифікацію типів 
формування стінки мікроспорангія покритонасінних. До запро
понованої класифікації були також включені дані про форму
вання стінки мікроспорангія з парієтального шару та розвитку 
тапетуму із зовнішніх клітин вторинного археспорія. Під термі
ном «стінка мікроспорангія» автори розуміють дистальну (про
тилежну в ’язальцю) частину покриву мікроспорангія, де най
більш чітко простежуються описувані закономірності.

Всі відомі способи розвитку стінки мікроспорангія автори 
запропонованої класифікації об’єднали в чотири основні типи: 
тип 8оІапасеае, що характеризується відцентровою диференціа
цією парієтального шару, з якого утворюється тапетум; тип 
Яапипсиїасеае, коли диференціація парієтального шару відбува
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ється відцентрово, а тапетум утворюється з вторинного архес- 
порія; тип Umbelliferae, що характеризується доцентровою ди
ференціацією парієтального шару, з якого утворюється тапетум; 
тип Ericaceae, коли диференціація парієтального шару відбуває
ться доцентрово, а тапетум утворюється з вторинного археспо- 
рія.

Г. Девіс [24] запропонувала іншу класифікацію формування 
стінки мікроспорангія, яка, крім доцентрової та відцентрової 
спрямованості розвитку, враховує ще й поведінку вторинних 
парієтальних шарів. Згідно з цією класифікацією виділені такі 
типи формування стінки мікроспорангія; основний, дводольний, 
однодольний і редукований.

Дещо пізніше Є.Л.Кордюм [8] доповнила назви двох типів; 
дводольного і однодольного, які названі відповідно -  відцентро
вий (дводольний) і доцентровий (однодольний) (рис.).

Такої ж точки зору дотримуються інші автори [19], які зазна
чають, що в класифікації типів формування стінки мікроспоран
гія, запропонованою Г. Девіс [24], до вже відомих двох типів -  
«відцентрового» («дводольного» за; Девіс [24] і «доцентрового» 
(«однодольного» за Девіс [24]) автор додала два нові типи; «ос
новний» і «редукований». Отже, наведені дані про назви типів 
розвитку стінки мікроспорангія в класифікації Г. Девіс [24] пов
ністю збігаються з назвами, запропонованими Є.Л.Кордюм [8]. 
Нижче наводимо характеристику цих типів за Є.Л.Кордюм [8].

Основний тип, при якому внаслідок периютінальних поділів 
клітин парієтального шару утворюються два центральні шари, 
що дають початок тапетуму, двом середнім шарам і ендотецію 
(рис. 1.).

Відцентровий (дводольний) тип, характеризується відцентро
вою диференціацією парієтального шару, з якого утворюються 
тапетум і центральний шар, що дає початок ендотецію та серед
ньому шару (рис. 1.).

Доцентровий (однодольний ) тип, коли гіарієтальний шар дає 
початок ендотецію та центральному шару, з якого відтак утво
рюються тапетум та середній шар (рис. 1.).
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Рис.1. Типи формування стінки мікроспорангія (Кордюм, 1978)
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Редукований тип, при якому внаслідок периклинальних поді
лів клітин парієтального шару безпосередньо формуються тапе- 
тум і ендотецій, а середній шар відсутній (рис. 1.).

Основний тип формування стінки пиляка, на думку Г.Девіс 
[24], вважається вихідним, якому властиві примітивні ознаки, а 
однодольний, дводольний і редукований типи -  похідними від 
нього і більш розвинутими в плані еволюції.

Слід зазначити, що згідно з даними, наведеними в «Сравни
тельной эмбриологии цветковых растений» [16], розвиток стін
ки мікроспорангія вивчено в 150 родин з 400 описаних в системі 
А.Л. Тахтаджяна [18]. Відцентровий (дводольний) тип розвитку 
описаний в 67 родинах дводольних рослин і в 2 родинах одно
дольних, доцентровий (однодольний) -  в 23 родинах дводоль
них і 26 родинах однодольних рослин. Основний тип описаний в 
27 родинах дводольних рослин і редукований тип -  в 2 родинах 
однодольних. Фактичний матеріал, узагальнений в «Сравните
льной эмбриологии цветковых растений» [ 16], дозволив провес
ти новий, більш повний аналіз наявних даних з метою уточнення 
критеріїв, що лежать в основі класифікації типів розвитку стінки 
мікроспорангія в покритонасінних.

Аналізуючи вищенаведені класифікації та враховуючи нові 
підходи до типів (способів) розвитку стінки мікроспорангія, 
можемо зазначити, що в основі запропонованих класифікацій 
лежить критерій спрямованої послідовності диференційованих 
поділів, що ведуть до ініціації тапетуму. Найбільш виразно ця 
спрямованість диференційованих поділів виявляється в типових 
моделях стінки мікроспорангія: три шари клітин -  три тканини 
(тагіетум, середній шар, субеггідермальний шар, який називається 
ендотецієм). Спрямованість диференційованих поділів чітко ви
являється в послідовності утворення шарів: тапетум -  похідний 
первинного парієтального шару при відцентровій послідовності; 
тапетум — похідний вторинного (внутрішнього) парієтального 
шару при доцентровій послідовності. В наведеній схемі основ
ним критерієм типу розвитку стінки мікроспорангія є онтогене
тичний процес ініціації тапетуму [19].

Стінка мікроспорангія у  досліджуваних видів, як і у  всіх ви
д ів родини Заіісасеае , формується за доцентровим типом (одно-
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дольним за Девіс [24], при якому внаслідок поділу клітин паріє- 
тального шару утворюються ендотецій і центральний шар, з яко
го виникають середній шар і тапетум. У видів родів Salix і 
Chose та  та у  тих видів роду Populus, в яких стінка сформовано
го мікроспорангія складається з чотирьох шарів (епідерми, ен- 
дотеція, середнього шару і тапетуму), на цьому формування 
стінки мікроспорангія завершується. У тих видів роду Populus, в 
яких стінка мікроспорангія складається з п’яти і більше шарів, 
внаслідок поділу клітин парієтального шару виникають два цен
тральні шари. ГІериклинальні поділи клітин двох центральних 
шарів призводять до утворення тапетуму, двох середніх шарів та 
ендотеція. Подальше збільшення кількості шарів стінки мікро
спорангія відбувається в основному за рахунок периклинальних ‘ 
поділів клітин одного або двох середніх шарів. Додаткові серед
ні шари можуть виникати також внаслідок поділу клітин ендо
теція або шару тапетуму.

Сформована стінка мікроспорангія складається з епідерми, 
ендотеція (майбутнього фіброзного шару), одного-двох серед
ніх шарів і тапетуму. У видів роду Salix , як правило, формується 
один середній шар, у  видів роду Populus -  один-два, а у  Populus 
Iremula і P. italica - три середні шари [1]. Клітини третього сере
днього шару за формою нічим не відрізняються в ід  клітин двох 
інших, але вони фарбувалися інтенсивніше. Тривалість функціо
нування клітин третього шару значно менша порівняно з двома 
попередніми і він швидко дегенерує.

Наявність у  стінці мікроспорангія кількох середніх шарів ча
сто розглядається як ознака примітивної організації [4, 8]. Якщо 
взяти до уваги цю точку зору та наявність третього шару у  де
яких видів роду Populus лише в окремих ділянках стінки мікро
спорангія і нетривале функціонування його клітин, можна дійти 
висновку, що процес еволюції цих видів у  напрямку зменшення 
кількості середніх шарів ще не завершений і за цією ознакою 
види роду Populus в еволюційному відношенні більш примітив
ні, ніж види родів Salix і Chosenia. Дегенерація середніх шарів 
стінки мікроспорангія починається на стадії мікроспороцитів, а 
завершується в постмейотичний період.

За середніми шарами розташовується внутрішній шар стінки 
132



мікроспорангія -  тапетум. Зважаючи на його важливе значення, 
доцільно навести визначення поняття шару тапетуму та зупини
шся на принципах його класифікацій

Тапетум (новолат tapetum  від грец. tapes -  килим, покривало) 
-  внутрішній шар клітин, які безпосередньо прилягають до спо
рогенної тканини пиляка і забезпечують проходження мейозу, 
розвиток мікроспор, дозрівання пилкових зерен, виробляють 
мономери спорополеніну, що використовується на побудову 
спородерми. Здебільшого тапетум -  одношарова, рідше двоша
рова або багатошарова тканина [1 ,7 ] .

Упродовж тривалого часу в. полі зору ембріологів перебуває 
питання щодо принципів класифікації типів тапегуму. В класи
фікації, запропонованій KL Гебелем [26], виділені два типи тапе
туму: секреторний і амебоїдний.

Досить детальну класифікацію типів тапетуму у  своїх працях 
розробила О.П.Камеліна [6, 7], яка виділила два типи тапетуму: 
клітинний і периплазмодіальний. В першому типі спостерігаєть- 

* ся клітинний (секреторний) тапетум без реорганізації і з реорга
нізацією (4 форми), яка відбувається в постмейотичний період 
розвитку пиляка з утворенням амебоїдного тапетуму, синтиція. 
У другому периплазмодіальному типі виділені 3 варіації, що 
відрізняються особливостями розвитку на ранніх стадіях. Необ
хідно відзначити, що запропонована класифікація враховує не 
лише структурні, але і часові фактори відмінностей в розвитку 
тапетуму. В даній класифікації тапетуму введено поняття «реор
ганізація тапетуму», запропоновано розрізняти амебоїдний і пе
риплазмодіальний тапетум и, а також «несправжній» і «справж
ній» периплазмодії. Щоб уникнути перекручень в термінології, 
«несправжній» перишіазмодій запропоновано називати синтищ- 
єм і розглядати його як форму реорганізації клітинного тапету
му. Такі підходи щодо побудови струкрурної організації тапету
му підтверджуються електронно -  мікроскопічними досліджен
нями ряду авторів [7].

Отже, виходячи із розглянутої класифікації, основними ти
пами тапетуму у  квіткових рослин слід вважати клітиннии (сек
реторний) і периплазмодіальний.

Ряд авторів [8, 10, 11, 12, J 5, 21], думку яких розподіляємо і
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ми, вважає, що головною функцією тапетуму є забезпечення пи
лку необхідними поживними речовинами.

Дослідженнями деяких вчених [ЗО, 33] встановлено, що тапе
тум може брати участь і в інших процесах, зокрема, в секреції 
ферменту калази для розчинення кальозних оболонок тетрад, в 
секреції полісахаридів у  середину гнізда пиляка на стадії розпа
д у  тетрад на окремі мікроспори, в утворенні попередників екзи
ни.

Зважаючи на важливе значення шару тапетуму, коротко зу
пинимось на його розвитку. Тапетум у  досліджених нами пред
ставників родини Salicaceae секреторного типу. На ранніх фазах 
розвитку його клітини одноядерні, невеликих розмірів, майже 
квадратної форми і на відміну від клітин інших шарів стінки м і
кроспорангія слабовакуолізовані. Цитоплазма цих клітин відріз- * 
няється підвищеною щільністю порівняно з мікроспороцитами 
та тканинами, що їх оточують. Ядра клітин тапетуму досить ве
ликих розмірів, інколи містять два і більше ядерець.

За даними деяких авторів [15, 21] під час мейозу в мікроспо- • 
роцитах у тапетальних клітинах деяких однодольних та дводо
льних рослин починається секреторна активність. В цей період 
клітини тапетуму містять значну кількість органоїдів, зокрема 
великі мітохондрії зі світлим матриксом та чітко вираженими 
кристами, вільні рибосоми, полісоми, апарат Гольджі, пластиди, 
в яких майже відсутні тилакоїди, осмієфільні глобули, слабко 
виражений ендоплазматичний ретикулюм та ін. В цитоплазмі 
тапетальних клітин у цей період виявляються ліпіди, білки і спо- 
рополенін.

Окрім того, в тапетумі виробляються специфічні речовини, 
необхідні для нормального протікання мікроспорогенезу. При
чому тапетум продукує матеріали або в готовому вигляді 
(«,ready-made»), або матеріали, що стають полімеризованими 
вже після їх виділення тапеїумом  [13, 15].

Клітини тапетуму в мікроспорангіях у  досліджених нами ви
дів щільно прилягають з одного боку до клітин середнього ша
ру, а з другого -  до археспоріальних клітин пиляка. В міру роз
витку пиляка клітини тапетуму збільшуються, витягуються в 
напрямку до археспорія, цитоплазма їх  стає густішою й інтенси-
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вио забарвлюється. Ще до початку мейозу в мікроспороцитах 
клітини тапетуму стають двоядерними внаслідок мітотичного 
поділу ядер, але без цитокінезу. Причому двоядерність тапе- 
тальних клітин чітко виражена на стадії діад. В цей час клітини 
тапетуму набувають всіх ознак секреторних клітин. Відтак ядра 
(одне, а інколи і обидва) знову приступають до мітозу саме тому 
вони стають три- чотириядерними.

Необхідно відзначити, що поділ ядер клітин тапетуму відбу
вається неодночасно, внаслідок чого поряд з багатоядерними 
клітинами досить часто розташовуються одноядерні клітини. 
Багатоядерність клітин тапетуму та наявність добре розвиненої 
системи органоїдів свідчать про його високу метаболічну актив
ність. Іноді ядра клітин тапетуму зливаються, що призводить до 
утворення досить великих поліплоїдних ядер різної форми. До
сить часто поліплоїдні ядра утворюються в клітинах тапетуму 
під час мейозу в мікроспороцитах.

Згідно з даними В.А. Піддубної-Арнольді [12], поліплоїдні 
ядра багаті на ДНК.

Утворення багатоядерних і поліплоїдних ядер тапетуму від
мічали та інші автори в різних видів покритонасінних рослин [8, 
10 , 11, 12].

О. І. Рибченко [14] відзначає, що у  деяких досліджених ним 
представників родини Solanaceae клітини тапетуму містять по 
три-чотири ядра. Автор не спостерігав процесів, характерних 
для ендомітозу, однак за будовою ядер і хроматину він припус
кає наявності поліплоїдії ядер клітин тапетуму.

У деяких мікроспорангіях Populus trémula та Salix fragilis на
ми виявлений не характерний для видів родини Salicaceae роз
виток шару тапетуму. В ділянці мікроспорангія, що прилягає до 
в ’язальця, клітини тапетуму мали значно більші розміри і місти
ли по два-три  ядра порівняно з клітинами, розташованими із 
зовнішнього боку мікроспорангія, які були значно менших роз
м ірів і містили лише по одному ядру. Причому таку особливість 
розвитку тапетуму ми спостерігали не на одному зрізі, а на серії 
поперечних зрізів одного і того ж мікроспорангія, а також в мі
кроспорангіях інших тичинкових квіток даних видів. Відмічена 
нами особливість в розвитку шару тапетуму не носила загально-
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го характеру, а спостерігалась лише в окремих мікроспорангіях і 
найбільш чітко виражена під час мейозу в мікроспороцитах.

Аналогічну картину в розвигку шару тапетуму у  Salvia 
officinalis L. відзначали Карлсон і Стюарт (Karlson, Sljuart, 1936, 
-  цит. за [10]).

Є.Л.Кордюм [8], на основі аналізу літературних даних та вла- 
сних досліджень процесу формування стінки мікроспорангія у 
багатьох видів покритонасінних рослин дійшла висновку, що 
вищенаведена особливість у  розвитку тапетуму обумовлена тим, 
що із зовнішнього боку мікроспорангія він є похідним паріє
тального шару, а з боку в ’язальця клітини тапетуму диференці
юються безпосередньо з меристематичних клітин пиляка.

Розкриваючи механізм утворення різних ділянок одного і тсн 
го ж шару тапетуму в процесі формування стінки пиляка, 
Є.Л.Кордюм зазначає, що в частині зачатка пиляка з боку 
в ’язальця вже під час диференціації первинного археспорія 
один-два шари клітин, які безпосередньо прилягають до архес
порія, відрізняються від інших клітин в ’язальця дещо більшими 
розмірами і більшими ядрами. В процесі формування стінки мі
кроспорангія з боку епідерми та диференціації шару тапетуму 
група клітин, які прилягають до спорогенних клітин з боку 
в ’язальця, все більше стають подібними до клітин тапетуму із 
зовнішнього боку мікроспорангія, відрізняючись в ід  решти клі
тин лише формою та розташуванням одна відносно одної. Клі
тини тапетуму, які виникли з парієтального шару, розміщуються 
переважно в один ряд і мають більш правильну прямокутну 
форму. З боку в ’язальця клітини тапетуму досить часто вибудо
вуються в два ряди. Подальша диференціація клітин тапетуму із 
зовнішнього та внутрішнього, що прилягає до в ’язальця, боків 
мікроспорангія, в основному, відбувається однаково.

За нашими спостереженнями тапетум у  мікроспорангіях до
сліджених видів родів Populus і Salix та монотипного роду 
Chosenia досягає максимального розвитку в момент переходу 
археспоріальних клітин у  мікроспороцити. В цей період його 
клітини містять добре розвинену цитоплазму, в них досить часто 
спостерігалися мітози. Слід зазначити, що в мікроспорангіях 
різних видів потужність шару тапетуму не однакова. Так, у
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Populus iremula та Salix caprea шар тапетуму більш поту жний, 
ніж у  Р.На/іса та S. alba. На наш погляд, різна товщина шару та
петуму в досліджених нами видів, мабуть, пов’язана з різною 
кількістю запасних поживних речовин, які нагромаджуються в 
його клітинах. Тому, в Populus tremula та Salix caprea, в кліти
нах тапетуму, яких нагромаджується більше поживних речовин 
в попередній вегетаційний період, ніж у  Populus italica та S. 
alba, взимку в перших двох видів відбуваються активні метабо
лічні і формотвірні процеси (інколи навіть протікає мейоз), а в 
останніх ці процеси перебувають у  стані відносного спокою.

Це підтверджується даними Г.Крамера і Т.Козловського [10], 
які стверджують, що підтримання деревними рослинами життє
во важливих процесів взимку залежить від кількості поживних 
речовин, нагромаджених влітку.

Зазначимо, що клітини тапетуму існують досить довго, проте 
вже під час мейозу в мікроспороцитах їх  цитоплазма досить си
льно вакуолізується. Починаючи із стадії тетрад, тапетальні клі
тини поступово втрачають радіальні та внутрішні тангентальні 
стінки, протопласти цих клітин розростаються радіально, 
зв ’язок між клітинами порушується, що говорить про початок 
дегенерації цього шару клітин. На стадії одноядерного пилку 
процес дегенерації тапетуму прогресує далі і на стадії двоядер- 
ного пилку можна спостерігати окремі залишки клітин тапетуму, 
що лізують. Разом з тим слід зазначити, що тонкий шар тапету
му нами спостерігався в окремих мікроспорангіях Salix triandra,
S. peniandra, Populus tremula, P. italica навіть на стадії розвитку 
двоядерного пилку. Тип тапетуму у всіх досліджуваних видів 
родини Salicaceae -  секреторний.

Сформований пиляк чотиригніздий (тетраспорангіатний) і є 
просунутою в еволюційному відношенні структурою. Мікро
спорангії об’єднані попарно у  дв і теки за допомогою в ’язальця. 
Дещо пізніше внаслідок інгеркалярного росту формується ти
чинкова нитка, яка є варіабільною за формою та розмірами 
ознакою.

Стінка стиглого пиляка двошарова і складається з епідерми, 
вкритої шаром кутикули та фіброзного шару, клітини якого по
мітно збільшені, з потовщеною оболонкою.
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Таким чином, проведені дослідження показують, що у  видів 
родини Salicaceae, незважаючи на те, що стінка мікроспорангія 
формується за доцентровим (однодольним) типом, кількіс гь се
редніх шарів не є сталою морфологічною ознакою і коливається 
від 1 до 3 залежно від виду. У всіх видів формується тапетум 
секреторного тилу. В деяких видів у  процесі формування гапе- 
туму спостерігались специфічні особливості, не характерні для 
секреторного типу, що розглядаються нами як виняток у  розви
тку цього типу тапетуму.
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Formation of a microsporange’s wail 
in species of family Salicaceae Mirb.

Studied development of a microsporange’s wall in species of Popuhts, 
Salix and Chosenia of family Salicaceae. The researches have shown, that at 
all investigated species the wall of a microsporange is formed on axipetal 
(monocotyledonous) type. The amount of average layers at different species 
is not stable morphological character and changes from 1 up to 3. Tapetum 
is of a secretory type. At some kinds of Populus and Salix the specific fea
tures in tapetum’s development are observed.
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УДК: 633.863.8:631.52

Букін В.П., Галицька Л.Г.

Локалізація антоциано- і каротиновмісних 
пігментів в органах рослин, 
інтродукованих в Україну

Викладені результати досліджень з визначення локалізації 
пігментів аіггоціанової і каротиноїдної природи в суцвіттях 
Лісеа rosea, Tagetes erecta, Carthamus tine tor і us\ в плодах 
Phytolacca americana і в кореневищах Rubia tinctoria.

Лісеа rosea L. (Шток-роза рожева) - трав'яниста багаторічна 
полікарпічна рослина [5]. Особини другого і наступних років 
розвиваються в формі куща, досягаючи висоти 1,6-2,3 м і утво
рюючи 3-8 квітконосних пагонів. Квітки в діаметрі від  5 до 11 
см, актиноморфні, двостатеві. ГГятичленні квітки розташову
ються по одній або по 2-3 в пазухах листків. Характерна при
сутність біля основи квітки обгортки-підчашлія, що складається 
з 6-7 зрослих м іж  собою листочків. Пелюстки червоні, темно- 
червоні, фіолетові, рожеві або білі. За внутрішньою будовою 
пелюстки віночка нагадують типові листки. Вони складаються з 
основної паренхіми, провідної системи і епідерми. Характерною 
рисою анатомічної будови пелюстки є наявність ідіобластів 
(слизових клітин). Колір пелюсток може бути зумовлений як 
пігментами хромопластів (каротиноїди), так і пігментами 
клітинного соку вакуолей (флавоноїди). Анатомо- 
морфологічний аналіз поперечних зрізів пелюстки Лісеа rosea на 
стадії повного розкриття квітки показав, що колір віночка зу
мовлений наявністю пігментів в основних епідермальних 
клітинах. Була показана наявність у  цих клітинах яскраво за
барвлених хромопластів та великих пігментованих центральних 
вакуолей. На вказаній стадії пелюстка має добре розвинуті 
епідермальні шари з товстою кутикулою на поверхні. Клітини 
верхнього та нижнього епідермальних шарів відрізняються за 
розмірами, об'ємом центральної вакуолі та інтенсивністю
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пігментації. У клітинах верхньої епідерми більший об'єм вакуо- 
лей зумовлює більш інтенсивніший колір верхньої поверхні пе
люстки На поверхні пелюсток по великих жилках зустрічаються 
багатоклітинні однорядні трихоми епідермального походження.

Основна паренхімна тканина мезофілу недифереиційована і 
представлена великими ізодіаметричними клітинами з добре 
розвиненими міжклітинниками. Вміст паренхшних клітин пред
ставлений великою центральною вакуолею (без пігментів) та 
пристінним шаром цитоплазми і ядром. У цитоплазмі зуст
річаються окремі хромопласте. На пізніх стадіях в паренхімі 
пелюсток утворюються великі порожнини, обмежені зверху і 
знизу епідермальними шарами і 1 -2 шарами паренхімної ткаии-* 
ни, а з боків -  провідними пучками (закриті колатеральні). В 
порожнинах нагромаджується слиз.

Tagetes erecta L. (Чорнобривці прямостоячі) - трав'яниста од
норічна рослина, в пелюстках квітів міститься до 10-19 % 
пігментних речовин [1].

Анатомо-морфологічне вивчення віночка Т. erecta показало 
гістологічну схожість останнього з типовим листом. Судинна 
система редукована кількісно і за наявностю механічних клітин. 
Редукція судинно-волокнистих пучків супроводжується спро
щенням мезофілу. Клітини мезофілу недиференційовані на па
лісадну та губчасту тканини і розташовані рихло. Анатомічна 
будова епідермальних шарів різна, що зумовлює морфологічні 
відмінності абаксіальної і адаксіальної сторін пелюсток віночка. 
Верхня поверхня забарвлена інтенсивніше, яскрава і бархатиста. 
Нижня сторона забарвлена менш яскраво і має блискучу по
верхню. Клітини верхньої епідерми витягаються в конусо
подібної форми сосочки, які надають поверхні бархатистого ви
гляду. Цитоплазма цих клітин заповнена великою кількістю яск
раво забарвлених хромопластів, причому вони частіше сконцен
тровані в апікальній частині епідермальних клітин. Клітини 
нижньої епідерми мають типову для цієї тканини будову. У ци
топлазмі цих клітин наявна велика центральна вакуоль і хромо
пласте. Кількість пластид значно менша, ніж у  клітинах верхньої 
епідерми. Поверхня епідерми покрита шаром кутикули. Клітини 
мезофілу округлі і тонкостінні, шари паренхіми, що прилягають
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до епідерми, насичені хром о пластами.
Carthamus tinciohus L. (сафлор фарбувальний) - однорічна 

трав'яниста рослина [2]. Суцвіття розташовані на всіх пагонах 
Квітки двостатеві, трубчасті, оранжевого, жовтого, рідко черво
ного кольору, зібрані в суцвіття -  багатоквітковий кошик.

Пелюстки віночка С. tinctorius надзвичайно тонкі і склада
ються з 5-6 шарів клітин. Клітини верхньої епідерми округлі, 
ізодіаметричні. В цитоплазмі цих клітин розташована велика 
центральна вакуоля з розчином пігментів червоного і жовтого 
кольорів. Характерною рисою епідермальних клітин є наявність 
в їх вакуолях поодиноких кристалів оксалату кальцію. Мезофіл 
листка складається з 3-4 паренхім них клітин. Ці клітини позбав
лені забарлюючих речовин. Клітини нижньої епідерми морфо
логічно мало відмінні в ід  верхньої. Зовні пелюстка покрита тон
ким шаром кутикули. На поперечному зрізі у  гніздах пиляка між 
пилковими зернами виявлені каротинові краплі.

Phytolacca americana L. (фітолака американська) - багато
річна трав'яниста рослина з прямим зеленим стеблом, висотою 
від одного до трьох метрів. Листки чергові, яйцеподібної фор
ми, 12-20 см довжиною і 3-6 см шириною. Суцвіття - видовжена 
китиця. Квітки дрібні, біля 0,5 см в діаметрі, пелюстки оцвітини 
округло-яйцеподібні. Незрілий плід з 10-12 ребрами, 
відстаючими дольками діаметром біля 7-8 мм. У зрілому віці 
ягоди темно-фіолетові, густо посаджені, містять темно-червоний 
сік, який володіє високоякісною забарвлюючою властивістю [4].

Вивчення анатомо-морфологічної будови плодів Phytolacca 
americana показало, що зовнішній епідермальний шар плодів 
складається із невеликих, тонкостінних, більшою частиною 
ізодіаметричних клітин. Верхню епідерму закріплює 2-3 шари 
гіподерми. Продихи повністю відсутні. В ягодах внутрішній 
епідермальний шар, хоча і мало помітний, присутній. Проте в 
зрілому віці його клітини відокремлюються і розпадаються. Пе
рикарпій гомогенний і представлений паренхімними, тонко
стінними клітинами. До кінця достигання плодів швидкии ріст і 
радіальне розтягнення клітин приводить до утворення 
міжклітинних порожнин, клітини відокремлюються. Рідкий 
вм іст переповнює порожнини клітин і тонкі оболонки можуть
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лопатися. Висококонцентрований розчин пігментів антоціанової 
групи міститься у  великих вакуолях.

НиЬіа НШ она (марена фарбувальна) - полікарпічна 
трав'яниста рослина. Стебло - одно-двометрова ліана, чотири
гранної форми, з потовщеннями вузькокрилими "ребрами” [3].

Корінь вторинної будови подібний до стебла. Поверхня ко
реня покрита шаром перидерми. Великі клітини фелодерми су
місно з похідними лерициклу, що виникають ще до початку 
діяльності фелогену, утворюють назовні в ід  центрального ци- 
линдру паренхімні зони, яка чітко виражена по всьому колу 
зрізу. Паренхимні клітини округлі, великі, тонкостінні. Вм іст 
клітин представлений великою центральною вакуолею і тонким 
постійним шаром цитоплазми. Вакуолярний сік містить 
пігменти червоно-оранжевого кольору. В паренхімі первинної 
кори часто зустрічаються рафідоносні клітини, заповнені голча
стими кристалами оксалату кальцію. Широка паренхімна пер
винна кора закінчується слабо помітним шаром тонкостінної 
ендодерми. Антиклинальні стінки її мають пояски Каспарі. На
ступним за ендодермою є одношаровий перицикл. Клітини пер
винної флоеми межують безпосередньо з клітинами вторинної 
флоеми. Під шаром камбію розташовані судини вторинної кси- 
леми. Серцевина відсутня.

Загальний план будови кореневища подібний до будови над
земних пагонів. На поперечному зрізі добре розрізняються три 
зони: перидерма, первинна кора, центральний циліндр. ГІери- 
дерма має типову багатошарову будову (фелема, фелоген, фело
дерма). Широка зона первинної кори складається з тонкостінних 
паренхімних клітин з добре вираженими міжклітинниками. Ці 
клітини - основні сгруктури, що містять пігменти. Типова наяв
ність ідіобластів і клітин з рафідами. Внутрішня частина пер
винної кори представлена 2-3 шарами ендодерми, клітини якої 
дуже багаті на пігменти. Далі йдуть волокна первинної флоеми. 
Вторинна флоема представлена ситоподібними елементами. 
Камбій відділяє флоему в ід  первинної ксилеми, яка утворює 
компактний циліндр. Серцевина паренхіматична, пігментована, 
містить ідіобласти. Таким чином, пігменти локалізовані в 
клітинному соці паренхіми первинної кори коріння і кореневищ,
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а також у серцевині кореневищ.
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УДК 631.5:633.81.581
Ю рчак Л.Д.

Інтродуковані ароматичні рослини: еколого- 
алелопатична оцінка, проблеми вирощування і 

використання

Розглядаються еколого-алелопатичні аспекти інтродукова- 
них ароматичних рослин, проблеми їх вирощування та вико
ристання в народному господарстві.

Прогрес сучасної біологічної науки тісно пов’язаний з розви
тком глобальної комплексної проблеми, якою є алелопатія або 
хімічна взаємодія рослин. В її призмі відбивається стан та х ід  1 
розвитку дочірніх дисциплін, зв ’язок різних аспектів біології.

Взаємодія м іж  рослинними організмами відбувається на різ
них рівнях -  біосферному, фітоценотичному, родовому, популя
ційно-видовому, організмовому тощо. Тому в цьому процесі за- 
діяні й інші біоконсорти екосистеми. У зв ’язку з цим рослинні 
виділення відіграють виключно важливу регуляторну роль всієї 
біоти, гальмуючи чи стимулюючи різні життєво важливі функщї 
організмів, такі як проростання спор або пилку, схожість та ене
ргію проростання насіння, ріст та розвиток проростків тощо і 
тим самим рішуче впливають на життєдіяльність біогеоценозі в і 
функціонування збалансованих процесів у  біосфері.

Знаходячись у  рівнозваженій біохімічній взаємодії в природ
ному екологічному середовищі, виділення живих та відмерлих 
організмів безперевно пов’язані м іж  собою і зазнають постійних 
змін.

У такому ж динамічному аспекті знаходяться і фітосоціологі- 
чні властивості вищих та нижчих рослин, які складаються з їх 
алелопатичної активності та толерантності. Саме вони визнача
ють конкурентоздатну стратегію та успіх виживання рослин в 
екологічному просторі. Знання еколого-алелопатичних власти
востей даної системи дає змогу прогнозувати характер поведін
ки інтродукованої рослини в нових умовах життя та керувати її 
адаптивним процесом, рішуче впливати на якість ї ї  сировини та 
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загальну біопродуктивність. Тому дослідження саме в такому 
напрямку мають виключно важливе теоретичне і практичне зна
чення.

Об скт наших досліджень — інтродуковаго ароматичні росли
ни. Вони досить розповсюджені в дикій флорі України, хоча в 
культурі вирощується їх  лише невелика частина. Серед ник є 
деревні та чагарникові рослини, однорічні та багаторічні 
трав’янисті та напівчагарникові види різноманітного народного
сподарського призначення [12; 13].

У зв ’язку з порушенням консортивних зв’язків в екосисте
мах, зникненням окремих представників біоти, розширення біо
логічного різноманіття взагалі, в тому числі й ароматичних ви
дів рослин, має надзвичайно актуальне значення. Важливість 
цих рослин зростає ще й у  зв ’язку з перспективністю їх вирощу
вання на забруднених радіонуклідами територіях.

Більшість ароматичних інтродукованих рослин знайшла ши
року популярність в парфюмерно-косметичній галузі, медицині, 
ветеринарії, в харчовій промисловості, в консервній, лікеро- 
горілчаній галузях, кулінарії, а також в побутових цілях, в текс
тильному, фарфоровому, лакофарбовому, миловарному вироб
ництвах. У залежності в ід  традиційного використання аромати
чні рослини й називають по-різному: ефіроолійні, пряно- 
смакові, лікарські, харчові, овочеві тощо. Об’єднуючим факто
ром для всіх ароматичних рослин є здатність синтезувати ефірні 
олії і виділяти їх  у  навколишнє середовище.

Проте ароматичні рослини ще недостатньо використовуються 
в різних галузях народного господарства. Працями наукових 
установ різного підпорядкування було доведено, що ароматичні 
рослини, інтродуковані в умовах України, можуть успішно замі
няти імпортні прянощі, більш ефективно використовуватися в 
кулінарії, в консервному та лікеро-горілчаному виробництвах, у 
виготовленні безалкогольних напоїв та у  створенні нових про
дуктів  харчування. Враховуючи антимікробні властивості нату
ральних ефірних олій, досить перспективне їх  використання в 
санітарно-гігієнічних цілях, у  виготовленні пломбуючих паст, 
для ароматизації л іків, сиропів, лікувальних засобів тощо. Недо
статньо використовуються і репелентні властивості ароматичних



рослин в боротьбі з гризунами, комахами, найпростішими, а та
кож їх медоносно-цілющі та декоративні властивості.

До найбільш поширених культизованих ароматичних рослин 
належать м ’ята перцева {Mentha piperita L.), шавлії мускатна 
{Salvia sclarea L.) та лікарська (S. officinalis L.), лаванда справж
ня (Lavandula vera L), коріандр посівний {Coriandrum sativum 
I ), ромашка аптечна (Matricaria chamomilla L.), кріп пахучий 
(Anethum graveolaus L), нагідки лікарські {Calendula officinalis 
L.), меліса лікарська {Melissa officinalis L.), аніс звичайний (Aпі- 
sum vulgare Gaerth), валеріана лікарська {Valeriana officinalis L), 
чорнобривці прямостоячі (Tagetes erecta L.) та розлогі {T. patula 
L.)f деревій звичайний {Achillea mill (folium L.), кмин звичайний 
(Carum carvi L.), петрушка посівна {Petroselinum sativum M ill) та 
деякі інші.

Менш поширені культивовані ароматичні рослини -  майоран 
садовий (Majorana hortensis L.), полин естрагон (Artemisia dra- 
cunculus L.), пастернак посівний (Pastinaca sativa L.), селера 
(Apium graveolens L.), гісоп лікарський (Hyssopus officinalis L.), 
чебреці звичайний (Thymus vulgaris L.) та повзучий (T. serpyllum 
L.), васильки справжні (Ocinum basilicum L.) та евгенольні {О. 
gratissimum), розмарин справжній {Rosmarinus officinalis L.), змі
єголовник молдавський (Dracocephalum moldavica L.), півники 
ефіроолійні (Iris germanica L.), фенхель звичайний (Foeniculum 
vulgare Mill.).

Малопоширені в культурі такі види ароматичних рослин: ча- 
бери гірський (Satureja топ tana L.) та садовий (S. hortensis L.), 
чорнобривці відмічені {Tagetes signata Bartl) та дрібні {Т. minuta 
L.), гравилат міський {Geum urbanum L.), вітекс священний 
(Vitex agnus L.), мірис запашний (Myrrhis odorata (L.) Scop.), ло- 
фант анісовий {Lophantus anisatus Bentn), монарди дудчаста 
(Monarda fistulosa L.) та лимонна (M. citriodora Gew.) та деякі 
інші.

Поширені ароматичні культури вивчені найбільш досконало. 
З ними проводиться, як правило, селекційна робота, є різні сор
ти.

Історія інтродукції ароматичних рослин має стародавні коре
ні. Деякі рослини введені в культуру ще до нової ери (кріп горо- 
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дній, або пахучий, кмин звичайний, троянда ефіроолійна, корі- 
андр посівний, півники ефіроолійні тощо); такі види, як м 'ята 
перцева в дикій флорі вже не мають аналогів, залишилися лише 
близькі за походженням дикорослі її родичі. Давніми інтроду- 
центами вважаються майоран та рута садова, меліса лікарська. 
Перший дико зростає в Малій Азії та в країнах Середземно
мор’я, друга -  в країнах Середземномор’я, в Криму, на Кавказі, 
Нижньому Поволжі, третя -  у  флорі Середземномор’я. Всі три 
види поширилися в країнах СНД, Західної Європи, Північної 
Африки, Південної Америки, у  СІЛА та Канаді [4; 5].

Але більшість інтродукованих ароматичних рослин мають не 
такі давні корені і введені в культуру в XV -  XX століттях. При
родний ареал їх  зростання досить часто зосереджений в басейні 
середземноморських країн (південь Франції, Іспанія, Італія, Гре
ція, Албанія, Північна Африка). До таких видів належать лаван
да справжня, гісоп лікарський, шавлії мускатна та лікарська, ча
бер гірський тощо. Переважна більшість ароматичних рослин, 
введених в культуру, вирощується у  виробничих умовах [15; 
13].

Але є й види, які мають надзвичайно широкий ареал у  флорах 
різних континентів. Це фенхель звичайний, який поширився в 
Європі в XVI -  XVIII ст. і зараз зустрічається на всіх континен
тах; коріандр посівний в дикій флорі зустрічається в Малій Азії, 
країнах Середземномор’я, у  Закавказзі, Криму, Туркестані, Ко
лумбії, США; сюди відносяться й аніс звичайний, який дико ро
сте в багатьох південних країнах світу [4]. Досить часто в дикій 
флорі європейських країн, на Кавказі, в Західному Сибіру та Се
редній Азії зустрічається ромашка аптечна та звіробій звичайний 
[20], а останній, ще й, крім того, в Північній Африці та Півден
ній Америці. На всіх континентах світу аж до крайньої Півночі 
зустрічається материнка звичайна (Origanum vulgare L.) [22].

Високою екологічною пластичністю відзначаються аромати
чні рослини родів чорнобривці, чабер, змієголовник [15; 1; 16], 
хоча в дикій флорі поширення їх  досить обмежене, в культурі ж 
вони поширилися на різних континентах.

До зникаючих видів дикої флори на Американському конти
ненті належать лофант анісовий та котяча м ята лимонна — кав-
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казький ендемік [15; 21]. Хоча останній вид вирощують в куль
турі в країнах Західної Європи, США, СНД [16].

Представники роду полин та чебрець досить поширені в ди
кій флорі різних континентів, в культуру інтродуковано лише 
естрагон (тархун) та полин лимонний, а з чебреців -  чебрець 
звичайний, хоча потенціал впровадження інших видів цих родів 
дуже великий.

Інтродукцією та акліматизацією ароматичних рослин в 
Україні, а також їх  впровадженням в промислову культуру за
ймаються дві установи -  Нікїтський державний ботанічний сад 
та ЦБС НАНУ, багато в цьому аспекті зроблено Молдавським 
ботанічним садом та Молдавською науково-дослідною станцією 
ефіроолійних культур.

Незважаючи на значимість ароматичних рослин, коло проб-* 
лем, пов’язаних з їхнім вирощуванням, досить обмежене. Воно в 
основному стосується біологічних властивостей, агротехніки 
вирощування, репродуктивних здатностей ароматичних рослин, 
підвищення виходу ефірних олій, збільшення строків зберігання 
тощо.

Еколого-алелопатичні аспекти ароматичних рослин практич
но не вивчалися. Лише нами [7; 24] на прикладі шавлії мускатної 
та м ’яти перцевої доведена мінливість алелопатичних властиво
стей ароматичних рослин в залежності в ід  екологічних умов їх 
вирощування, сортової належності та в іку , фази розвитку тощо. 
Тим більше не розглядався цей аспект в агроценології в практи
чних цілях: для оздоровлення фітоценозу, для підбору сприят
ливих рослин-партнерів в сумісних посівах, для науково- 
обгрунтованого чергування рослин в сівозміні тощо, хоча в л і
тературі зустрічаються поодинокі повідомлення з цього приво
ду. Лише в курортології цей напрямок розвивається досить ус 
пішно для оздоровлення людини за допомогою фітотерапії та 
аромотерапії. Не розглядався еколого-алелопатичний аспект і 
для пояснення різних негативних явищ у  ароматичних рослин 
(грунтовтома, низький імунітет тощо). Тому алелопатична оцін
ка ароматичних рослин в системі екологічних зв ’язків з іншими 
біоконсортами має надзвичайно важливе значення і дає можли
вість по-новому їх  оцінити.
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Нині Україна -  одна з провідних країн СНД з вирощування 
ароматичних рослин. В недавньому минулому СРСР займав 
провідне місце у  світі з вирощування цих рослин, в тому числі й 
лікарських. В різних республіках культивувалось понад 60 видів 
рослин, а на Україні -  понад 30.

Промисловим вирощуванням ароматичних рослин займалися 
спеціалізовані господарства та радгоспи-заводи, які були підпо
рядковані Всесоюзному об’єднанню “Лікроспром” Міністерства 
охорони здоров’я, М іністерству харчової промисловості, Мініс
терству сільського господарства Теоретичну стратегію здійс
нювали Національні Академія наук України та Академія аграр
них наук.

З розпадом СРСР організаційна структура установ, що за
ймалися проблемою вирощування ароматичних рослин дещо 
змінилася. На базі зональної станції ВІЛАР в Березоточі (Лубни 
Полтавської області) створено Інститут лікарських рослин, в 
Сімферополі ВНДГЕОК реорганізовано в Інститут ефіроолійних 
та лікарських рослин, створено консорціум Укрфітотерапія, 
який керує вирощуванням і заготівлею лікарських рослин. Спе
ціалізовані господарства з вирощування ароматичних культур 
частково розпалися, частково реорганізовані і переорієнтовані 
на інші більш поширені культури, деякі продовжують працюва
ти в спеціалізованому профілі.

Літературні дані свідчать про деякі негативні сторони виро
щування ароматичних рослин, причини яких ще не з ’ясовані. 
Ряд ароматичних рослин спричинює грунтовтому. Так, ромашка 
аптечна не може рости в монокультурі більше 3 років, меліса 
лікарська -  більше 3-5 років, шавлія лікарська -  3-4 роки, непета 
лимонна -  3-5 років, шавлія мускатна -  на 2-му році росту дуже 
зріджується, інколи до 70-90%, м ’ята перцева вимерзає, особли
во на 3-4-му році вирощування, лаванда справжня після 7-10- 
річного вирощування різко знижує урожайність ефіроолійної 
сировини. Є також відомості, що меліса лимонна, шавлія лікар
ська, чебрець, кмин, аніс, подорожник потребують постійної 
зміни площ [20, 13]. М.Е. Педенко [19] вказує на неможливість 
висівання коріандра після коріандру, аніса після коріандру. Ста
рі лавандові плантації, які ідуть під закладку нових, потребують



довгої підготовки не менше 2-х років. За даними С.М. Буюклі 
[2], зріджування окремих лавандових плантацій в Молдові дося
гає 40-50 %. Васильки, чабер, гісоп га фенхель негативно реа
гують на сусідство з багатьма культурами [10]. Васильки евге- 
нольиі нерентабельно вирощувати в монокультурі, а  герань ро
жева на 3-й рік знижує урожайність і уражується шкідниками га 
хворобами [23]. Зниження продуктивності спостерігається і у  
непети лимонної [8]. При насиченні сівозмін шавлією мускат
ною (до 50%), рослини пошкоджуються білою гниллю -  збудник 
Sclerotinia Iibertiana [11].

Літературні відомості свідчать про низьку захисну реакцію у  
деяких ароматичних рослин: ромашка аптечна сильно уражуєть
ся фузаріозом, валеріана лікарська і м ’ята перцева -  іржею, фен-* 
хель звичайний -  церкоспорозом, аніс звичайний -  бактеріоза
ми, борошнистою росою, іржею тощо.

Культивовані ароматичні рослини у  виробничих посівах си
льно пригнічуються бур’янами. Причини описаних явищ або 
зовсім не вивчалися або вивчені недостатньо. Погляди вчених 
щодо цього розходяться. Так, В.І. Машанов, А.К. Кальченко та 
інші [4] вважають, що відбувається фізіологічне старіння лаван
ди на 7 -10-му році ї ї  вирощування і цим пояснюється зниження 
урожаю лавандової сировини. Щодо випадання рослин шавлії 
мускатної існує інша думка. Після підкошення рослин 1-го року 
вирощування, виходять пластичні речовини з кореневої системи, 
в результаті чого рослини зимують ослабленими і не витриму
ють сильних морозів [23]. Можливо цей факт і відіграє певне 
значення в перезимівлі рослин, але не можна виключати з уваги 
і інші, а саме один із механізм ів алелопатії, завважений К.Х. 
Муллером і співавторами [25, 26] і А.М. Гродзінським [6], опи
саних ними на інших видах шавлії, як і ростуть в природних фі
тоценозах Каліфорнії та Хомутовського степу. Згідно з дослі
дженнями цих вчених, ефірні олії шавлії активно виділяються в 
навколишнє середовище, легко адсорбуються сухим грунтом і 
утримуються ним. Грунт, під дією терпенів, приймає ліпофіль- 
ний характер і фітотоксичні властивості, в ньому відбувається 
перебудова мікробоценозу з перевагою токсичних індивідів.

За даними Г.1. М устяце та М.І. М аковського [18], певну 
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біологічну роль відіграють рослинні рештки шавлії мускатної, в 
яких є фітотоксичні сполуки. Таку ж біологічну активність 
рослинних обрізків при омолодженні лаванди встановив В.І. 
Машанов та інші [15]. І в першому і в другому випадках автори 
рекомендують збирати рослинні рештки та спалювати їх.

Відносно культури м ’яти перцевої є багато повідомлень. Всі 
вони зводяться до того, що м ’ята перцева в монокультурі довго 
рости не може. Уже на 2-му році ї ї  вирощування спостерігається 
погіршення росту внаслідок виснаження грунту і вимерзання 
рослин в ігроцесі перезимівлі, сильне ураження рослин іржею і 
шкідливими комахами [17]. Проте причини цих явищ, як прави
ло, не вивчалися.

Загальні дані з вирощування ароматичних рослин свідчать, 
що кращими попередниками для них є зернові, бобово-злакові 
суміші багаторічних трав, деякі технічні культури, (наприклад 
тютюн для м ’яти), а також чистий пар.

Більшість ароматичних рослин не можна розміщувати за по
передниками, які мають спільних шкідників і сприяють накопи
ченню в грунті дрітянок, личинок хруща, гусениць совок тощо. 
Погіршують якість продукції дорожний пил та вихлопні гази 
автомашин, тому посіви цих рослин потрібно розмішувати поо
даль від автотрас та доріг.

Відомо, що аніс краще сіяти після озимих зернових, васильки 
і цілу низку ароматичних рослин -  після озимих зернових, зер- 
но-бобових сумішей і після багаторічних трав, коріандр та вале
ріану -  після просапних культур, мелісу -  після картоплі, кмин - 
після бобових, фенхель -  після багаторічних трав, нагідки по 
пласту багаторічних трав та після просапних культур, які рано 
збирають, ромашку аптечну -  по чистому пару та після просап
них культур.

За даними М.М. Караман, М.С. Хинку [9], деякі ароматичні 
рослини нераціонально розмішуються територіально. Так, м ’ята 
перцева вирощується в зоні з недостачею тепла. Погреба в сиро
вині ароматичних рослин повністю не задовольняється, за кор
доном закупляється ментол та інші рослинні препарати, не ви
стачає сировини (квіток ромашки, листя подорожника й інших 
рослин).



У зв ’язку з переорюванням цілинних та перелогових земель, 
затопленням заплав, будівництвом гідростанцій і зрошувальних 
систем майже зовсім знищені зарослі валеріани, ромашки, гори
цвіту та ін. Тому гостро стоїть пигання відносно інтродукції 
ароматичних рослин і впровадження їх в промислову культуру. 
Плоте інколи це пов’язано з високою трудоємкістю їх  вирощу
вання та недостатньою пластичністю при інтродукції в польових 
умовах.

Хоча Е.В. Вороніна [3] вказує, що більшість ефіроолійних 
рослин належить до мезофітів і легко інтродукується в культуру. 
ІІри перенесенні їх  з гірських районів колишнього СРСР та із 
субтропічних країн в помірний пояс, де значно більше опадів, 
утворення і накопичення ефірних олій іде краще та інтенсивні
ше, ніж в засушливих умовах степу та напівпустель.

Згідно з поглядами А.М. Гродзінського [6], які ми поділяємо, 
причини негативних властивостей ароматичних рослин безпосе
редньо пов’язані з їх алелопатичними властивостями і створю
ваним ними алелопатичним середовищем, що відбивається на їх  
загальній біопродуктивності.

Завершуючи цей огляд проблеми, необхідно наголосити на 
важливості алелопатичного підходу у  вивченні ароматичних ро
слин в системі агрофітоценозів, враховуючи різні ланки взаєм
них стосунків з іншими консортами. Цей аспект досліджень ко
нче важливий для науковообгрунтованого ведення рослинницт
ва ароматичного напрямку, яке відповідає сучасним вимогам.
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УДК 581.522.4.635.054
Літвіненко С.Г.

Оцінка повнозернистості насіння деревних 
рослин Атлантично-Північноамериканської 

флористичної області у зв'язку 
з інтродукцією у Північну Буковину

В результаті вивчення ваги та повнозернистоснгі насіння 
деревних рослин Атлантично-Північноамериканської 
флористичної області виділено види, які утворюють 
найякісніше насіння в умовах Північної Буковини. Встановлено 
залежність повнозернистості насіння рослин від життєздатності 1 
їх пилку та вказано на можливість прогнозування майбутнього 
врожаю, виходячи з аналізу метеорологічних умов весняно- 
літнього періоду вегетації.

Одним із визначальних критеріїв при оцінці успішності 
інтродукції рослин є характер їх  розмноження в культурі. При 
цьому найперспективнішим вважається насіннєве поновлення
[6], яке в значній м ірі залежить від  якості утворюваного насіння. 
Тому якісній та кількісній характеристиці насіння інтродуцентів 
приділяється велика увага  [9, 10].

З 1994 по 1999 pp. ми проводили спостереження за характе
ром генеративного розвитку деревних інтродуцентів Атлантич
но-Північноамериканської флористичної області. Рясність пло
доношення визначали візуально за 6-бальною шкалою 
А.А.Корчагіна [5], життєздатність пилку - шляхом пророщуван
ня у  висячій краплі на сахарозно-агаровім субстраті [1], вагу та 
повнозернистість насіння - за загальноприйнятою методикою 
[8]. Статистичну обробку отриманих даних проводили за 
Г.М.Зайцевим [2].

Проведені спостереження дозволили встановити види, які в 
умовах Північної Буковини відрізняються найряснішим плодо
ношенням: Acer negundo L., Агопіа melanocarpa (L .) Elliot., 
Crataegus macrosperma Ashe., G leditsia triacanthos L., Liriodendron 
tulipifera L., види родів Philadelphus L. і Physocarpus M axim , та
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ІН. (табл. 1 ).
Повнозернистість насіння досліджуваних рослин змінюється 

з року в рік. Найякісніше насіння утворюють в наших умовах 
інтродуценти, які характеризуються добрим та середнім плодо
ношенням (3-4 бали за шкалою А.А.Корчагіна). Високою (60- 
100 %) повнозернистістю відзначається також насіння ряду 
видів, які плодоносять в умовах Північної Буковини слабо: 
Amorpha fruticosa L., Aesculus parviflora Walt., Calycanthus 
floridus L., Carya ovata (M ill.) K.Koch., Lonicera canadensis 
Marsh., Mahonia aquifolium Nutt., Ribes americanum M ill., види 
роду Viburnum L. Низькою (до 25 %) повнозернистістю насіння 
за роки спостережень відзначались Liriodendron tulipifera. 
Toxicodendron radicans (L .) Ktze./Cladrastis lutea C. Koch., види 
роду Crataegus L. (табл. 1).

Насіння Catalpa bignonioides Walt., Cercis canadensis L., 
Symphoricarpos orbiculatus Moench. в окремі роки не встигало 
визріти.

Повнозернистість утворюваного насіння залежить від ком
плексної д ії зовнішніх та внутрішніх факторів під час запилен
ня, запліднення, формування та дозрівання плодів [3, 7]. Важли
ве значення має також життєздатність пилку рослин [4]. Однак, 
як вказує В .1.Некрасов [9], ця закономірність проявляється не 
завжди.

З метою виявлення залежності між життєздатністю пилку та 
повнозернистістю насіння північноамериканських інтродуцентів 
ми проаналізували вплив метеорологічних факторів на 
життєздатність пилкових зерен в різні періоди генеративного 
розвитку рослин.

В умовах Північної Буковини на життєздатність пилку 
найбільший вплив має рівень середньодобової температури 
повітря під час мікроспорогенезу. Життєздатність пилку зростає 
при підвищенні середньодобової температури. Залежність 
життєздатності пилку від  дефіциту вологості повітря виражена 
менше (табл. 2). Коефіцієнт множинної кореляці’ R між 
життєздатністю пилку та обраними метеорологічними фактора
ми виявився достовірним при р<0,5 (табл. 2).
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Таблиця 1
Рясність плодоношення та якісна характеристика насіння деяких 
північноамериканських деревних інтродуцентів в умовах Північної 

Буковини (1994-1999 рр.)
М±т

Рясність ПЛО- Bara 1 ООО шт. І Іовпо-

Вид доно-шення,
бал

повітряно- 
сухого насіння, 

г

зерии-
стість,

%
1 2 3 4

Acer negundo L. 4,33±0,21 28,48±2,86 48,1
Aesculus parviflora Walt. 0,923:0,20 7178,4±ЮЗ,18 65,0
Amorpha canescens Nutt. 2,173:0,48 5,61±0,71 96,2
A.croceo-lanata Wats. 2,833:0,28 5,26±0,43 92,1
A.fruticosa L. 0,833:0,31 5,51±0,51 98,2
Aronia melanocarpa Elliot. 2,923:0,46 2,52±0,36 41,4
Berberis canadensis Mill. 2,0±0,76 8,59±1,05 55,9
Carya ovata (Mill.) K.Koch. 1,333:0,48 4192,93±42,90 86,8
Calycanthus floridus L. 0,503:0,22 151,09±4,74 65,5
Crataegus amoldiana Sarg. 2,753:0,75 62,72±3,2 22,5
C. macrosperma Ashe. 3,333:0,31 52,76±4,35 32,7
C. punctata “Aurea” Jacq. 1,503:0,35 88,15±4,79 16,2
Cladrastis lutea C. Koch. 0,833:0,65 29,03±0,03 21,5
Gleditsia triacanthos L. 3,803:0,25 179,56 97,5
Liriodendron tulipifera L. 4,03:0,29 53,29±3,39 7,8
Lonicera canadensis Marsh. 0,93±0,45 6,07±0,64 94,3
Mahonia aquifolium Nutt. 1,923=0,58 8,84±0,19 76,4
Philadelphus inodorus L. 4,17±0,25 0,12±0,01 46,1
Ph. latifolius Schrad. 2,42±0,20 0,12±0,01 55,0
Physocarpus capitata Ktze. 2,92±0,93 1,36±0,11 93,6
Ph. intermedia (Rydb.)C.K.Schneid. 4,58±0,20 65,00±0,06 96,7
Ph. opulifolius Maxim. 2,0±0,56 1,33±0,09 91,7
Ph. monogynus (Torr.) A.Nelson 2,63±0,38 1,13±0,04 82,8
Ptelea trifoliata L. 4,08±0,08 49,99±3,16 99,3
Ribes americanum Mill. 0,58±0,15 1,16±0,66 73,5

Toxicodendron radicans (L.) Ktze. 2,30±0,58 10,10±0,58 2,4
Viburnum cassinoides L. 2,50±0,34 73,75і5,44 99,2
V. nudum L. 1,00±0,26 44,543:2,11 89,7
V. rufidulum Raf. 1,58±0,15 43,233:3,84 95,6
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Таблиця 2
Залежність життєздатності пилку деяких північноамерикансь

ких інтродуцентів від метеорологічних умов в період мікроспороге-
незу

Вид Рік Строки
мікро-

спороге-
незу

Життє
здатність 
пилку, %

Середньодо
бова темпе
ратура пові

тря, °С

Середній 1 
дефіцит 

вологості 
повітря, мб

Amelanchier spi- 1995 rv r iv 3 72,73 8,50 4,3
cata 1996 IVi-V, 54,74 7,50 4,0

1997 IV2-V, 80,72 9,03 5,5
1998 n i3-rv2 63,79 8,24 3,1

r±Sr - 0,99±0,12 0,73±0,49
R = 0,989*
Calycanthus 1994 rv2-Vi 20,42 11,13 4,8
floridus 1995

>1£

69,66 14,90 6,6
1996 IV2-V, 38,96 12,63 5,9
1997 >1£

17,78 9,03 4,2
1998 ГУ,-1У3 41,35 11,38 5,3

r±Sr 0,92±0,22 0,94±0,19
R = 0,944
Viburnum 1994 IV3-V2 59,53 13,47 5,73
cassinoides 1996 rv 3-v 2 75,00 17,30 7,73

1997 IV3-V2 62,91 14,10 6,47
1998 IV3-V2 58,24 12,74 4,65

r± s, 0,99±0,06 0,93±0,26
R = 1,00*

Примітка, г -  парний коефіцієнт кореляції; ^ -  помилка коефіцієнта 
кореляції; К -  коефіцієнт множинної кореляції; * - достовірність при 
р,0,5.

Виявлена пряма залежність повнозернистості насіння деяких 
північноамериканських інтродуцентів від життєздатності їх 
пилкових зерен (табл. 3). Однак у  Amelanchier spicata, Aronia 
melanocarpa, Berberis canadensis, Halesia Carolina, Spiraea alba, 
Amorpha fruticosa, Aesculus parviflora тісного зв'язку між цими 
показниками встановити не вдалось. Очевидно, суттєвий вплив 
на формування їх  насіння мають наявність запилювачів та 
кліматичні умови під час запилення і запліднення.

Проведені дослідження дозволили встановити, що більшість
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Таблиця З
Вплив життєздатності пилку па повнозернистість насіння 

деяких північноамериканських інтродуценті в ___
Вид

Рік Життєздат 
ність пилку, 
%

Повнозер- 
нистість 
насіння, %

r±Sr

Liriodendron tulipifera 1995 69,1 5,0 0,90+
1996 83,6 7,5 0,25
1997 70,2 6,7
1998 79,7 7,9
1999 29,1 3,5

Philadelphus inodorus 1995 51,3 61,1 0,97+
1996 57,9 62,7 0,15
1997 68,2 66,9
1998 66,3 66,4
1999 48,7 57,0

Physocarpus capitata 1995 89,8 99,0 0,99±
1996 65,0 96,0 0,13
1997 57,1 94,3

Ph. intermedia 1995 72,9 99,5 0,99+
1996 72,6 99,0 0,03
1997 41,5 92,0
1998 47,7 93,7
1999 75,8 99,8

Tilia americana 1994 60,0 58,5 0,93+
1995 50,0 49,5 0,22
1996 37,4 16,7 і
1997 50,0 31,7
1998 42,9 28,4

північноамериканських інтродуцентів в умовах Північної Буко
вини утворюють високоякісне насіння. Це є важливою переду
мовою їх  насіннєвого розмноження з метою подальшого впро
вадження в культуру.

Повнозернистість насіння більшості рослин залежить від 
життєздатності їх  пилку. Тому, аналізуючи кліматичні умови під 
час весняно-літнього періоду вегетації, можна у  деякій  мірі про
гнозувати якість майбутнього врожаю.
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Litvinenko S.G.
The valuation of seeds’ fullness of woody plants from Atlantic- 

Northern-American floristic region as a result of introduction to
the Northern Bukovina

As a result of investigations of weight and fullness of seeds of woody 
plants from Atlantic-Northem-American floristic region species producing 
the most quality seeds under the conditions of Northern Bukovina has been 
selected. The correlation between the fullness of seeds and pollen vitality 
has been ascertained. It has been pointed to the possibility of forecasting of 
future yield of seeds basing on analysis of climatic conditions in the vegeta
tion period.
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УДК 581. 524.1
Горелов О.М.

Фітогенні поля та біолокаційний 
метод їх досліджень

Розглянуто концепцію фітогенного поля як фактора фор
мування просторової структури та взаємодії рослин. На при
кладі Crataegus monogyna L розглянуто та обгрунтовано мож
ливість використання біолокаційного методу досліджень 
фітополів, визначена видова специфічність і структура поля 
об’єкта досліджень.

Відомо, що рослина своєю присутністю здатна змінювати де
які якості прилеглої частини простору. Для визначення цього 
явища О.О. Урановим [14] запропонований термін “фітогенне 
поле” (ФП), під яким розуміється той простір, в межах якого 
спостерігаються ці зміни. Я к з ’ясувалося, при цьому змінюється 
багато показників: світловий, повітряний та гідротермічний ре
жими, хімічний склад грунту, грунтової води та повітряного се
редовища тощо. З поглибленням наших знань кількість таких 
показників все більше зростає. Наприклад, розвиток х ім ії (в 
першу чергу інструментальної бази та методів кількісного 
аналізу) в другій  половині XX ст. зумовив виникнення алело
патії' -  науки про хімічний взаємовплив рослин через виділення 
в навколишнє середовище певних речовин. В останні деся
тиріччя встановлена присутність навколо рослин окремих ор
ганів та клітин так званих ауральних полів, що мають електро
магнітну природу оптичної та ультрафіолетової частин спектра 
[10, 15]. При цьому чітко визначається тенденція до
дослідження фітополів на більш тонких рівнях структурної ор
ганізації матерії (від  речовинних до польових).

Змінюючи певні параметри довкілля, рослини через ФП 
здійснюють взаємозв’язок як м іж  собою, так і з іншими 
біологічними системами. Виходячи з цього, взаємодія рослин 
повинна визначатися як окремий напрямок у  концепції фітополя, 
що розглядає ї ї  комунікативний аспект. У випадках, коли росли
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на лише змінює діючі фактори середовища (освітленість, забез
печеність вологою та мінеральними ресурсами тощо), взаємодія 
рослин носить в основному параметричний характер, при якому' 
сила такого впливу пропорційна величині діючого фактора. При 
цьому результат даного впливу може бути в повній мірі отрима
ний також іншим шляхом, без взаємодії рослин (наприклад 
затінення може бути викликане штучно якимось екраном, а не 
обов’язково кроною іншої рослини). Якщо рослина є джерелом 
нових факторів середовища, то більше значення набувають ко
дові зв ’язки, характерні для інформацій-ної взаємодії. Для тако
го типу зв ’язку притаманний “несиловий” характер, при якому 
реакція у  відповідь набагато більша від фізичної величини цього 
впливу. Прикладом такого впливу може бути алелопатичний 
взаємозв’язок, при якому мінімальні концентрації діючих речо
вин справляють значний вплив на життєдіяльність рослин [6]. 
Марченко [10] вказує, що слабкі електромагнітні ви
промінювання ультрафіолетової частини спектра рослинного 
походження викликають значні зміни у  розвитку їх  просторової 
структури. Слід зазначити, що наведений розподіл взаємодії на 
параметричні та кодові типи в чистому вигляді зробити досить 
важко. На нашу дум ку, при впливі однієї рослини на іншу мають 
місце обидва типи взаємодії, і тому такий вплив має комплекс
ний характер.

Іншим комунікативним аспектом концепції ФП є формування 
групою рослин спільного поля. Виділення групи рослин в окре
му систему надорганізменного рівня припускає зміну існуючих 
та появу нових якостей у  цій системі. Окрема група рослин 
створює особливий мікроклімат з притаманними йому показни
ками вологості, температури, освітленості, напрямком та силою 
повітряних потоків тощо. Дія цих та інших факторів в значній 
мірі впливає на видовий склад рослинного покриву території, 
обмеженій впливом рослинної групи або навіть окремої росли
ни. Іншим наглядним прикладом ценотичної ролі фітополя може 
бути формування просторової структури такої групи. Як прави
ло, в умовах достатнього забезпечення вологою, світлом та жив
ленням рослини внутрішньої зони мають більш високі так
саційні показники в порівнянні з рослинами периферійної час-
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тини (так званий “ефект узлісся”). Слід зазначити, що діючі фак
тори та механізми взаємовпливу рослин в угрупованнях вивчені 
далеко не в повній мірі. Дослідження речовинних, енергетичних 
та інформаційних потоків в біосистемах надорганізменного 
рівня, їх вплив на життєдіяльність окремих рослин, роль 
інтегральних фітогенних полів та окремих їх складових компо
нентів, формування загального поля ще потребує подальшої 
розробки.

Існує іде один аспект прояву фітополя, на якому хотілося б 
зупинитися дещо докладніше. Спостерігаючи за ростом дерев
них рослин, можна пересвідчитися, що при відсутності постійно 
діючих однонаправлених факторів (близькість інших рослин, 
затінення, сильні вітри переважаючого напрямку тощо) рослини, 
як правило, формують симетричну кроігу, притаманну даному 
виду чи формі. При видаленні частини крони або окремих гілок 
поновлення втраченого фрагменту відбувається у  тих самих 
об’ємах при збереженні початкового габітуса. У випадках пов
ного видалення надземної частини ( у  лісівництві цей прийом 
відомий як “посадка на пень”) поросль також набуває визначеної 
симетричної форми. Наприклад, у  більшості верб річна поросль 
має яйцеподібну, еліптичну або округлу форми. Оскільки 
освітленість північної та південної частин помітно різняться, то 
симетричність крони зумовлена іншим фактором. На нашу дум 
ку, це свідчить про те, що регуляція морфогенетичних процесів 
визначається не тільки гормональною та електрофізіологічною 
системами регуляції.

М еханізми формотворення залишаються поки що до кінця не 
визначеними. Я к  робоча гіпотеза ще в 30-ті роки О.Г. Гурвичем
[7] виказана думка, що морфогенетичні процеси підпорядковані 
“єдиному нормуючому фактору”, який визначає структурну 
цілісність організму. Згідно з цією гіпотезою, навколо окремих 
субклітинних структур, клітин, окремих органів та  цілого ор
ганізму існує своєрідний польовий каркас, який і визначає про
сторове розміщення та особливості морфогенезу на цих рівнях 
організації біосистем. Для визначення цього явища Гурвич ввів 
поняття “біологічне поле”. Джерелом такого поля Олександр 
Гаврилович вважав так зване мутагенне випромінювання хрома
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тину, яке він спостерігав у  вигляді окремих квантів ульт
рафіолетового спектра під час поділу клітин. Подальші 
дослідження [1,2] показали, що природа цього поля не може бу- 
ти визначена тільки відомими фізичними полями (електро
магнітним, гравітаційним, слабкої та сильної взаємодії).

Отже, розглядаючи ФП як специфічний прояв біополя росли
ни, зазначимо основні положення цієї концепції як ми її ро
зуміємо:

ФП проявляється як наслідок трансформації середовища 
рослиною або окремими її органами; 
регуляція формоутворюючих процесів у рослин на всіх 
рівнях, починаючи від субклітинного та закінчуючи 
фітоценотичним, здійснюється фітополем;
ФП слід розглядати як матеріально-енергетичну основу 
взаємодії рослинних біосистем всіх рівнів, через яку та 
завдяки якій відбувається інформаційний обмін між 
їхніми елементами;
ФП є джерелом інформації про саму рослину, її стан та 
реакції на зміну навколишнього середовища.

Існує досить багато різних методів дослідження ФП, які доз
воляють вивчати світлові потоки, температурні та гідрологічні 
режими, розподіл мінеральних речовин, хімічні виділення в 
довкілля, електричні потенціали, електромагнітні поля рослин 
тощо. До окремої групи методів слід віднести такі, що дозволя
ють отримати інформацію про фітополе за результатами впливу 
одних рослин на інші і які найбільш розвинуті у  фітоценології. 
Всі вищезгадані методи стали вже традиційними і продовжують 
плідно використовуватися в багатьох галузях фітології.

Бурхливий розвиток інформатики, кібернетики, квантової 
теорії, філософії (особливо ї ї  онтологічних засад), зникнення 
обмежень ідеологічного спрямування створили умови до нового 
сприйняття цієї реальності, до переосмислення багатьох по
глядів на навколишню природу та людину як вершину розвитку 
органічної матерії на нашій планеті. Вже сьогодні в деяких галу
зях сучасної науки можна спостерігати поступовий перехід від 
детерміністської парадигми до ейнштейшвської квантової. Уяв
лення про матерію як універсальну сутність зі складною баїа-

165



торівневою структурою, усвідомлення специфічності кожного з 
таких структурних рівнів та особливостей законів, іцо на них 
прояьляються, створюють новий методологічний фундамент 
науки сьогоднішнього та завтрашнього дня. Тому пошук прин
ципово нових нетрадиційних методів досліджень, на нашу дум 
ку, є одним з найважливіших завдань сьогодення.

Одним серед таких методів, які поступово входять в арсенал 
сучасної науки, є біолокаційний (БЛ-метод). В основу цього ме
тоду покладено так званий біолокаційний ефект (БЛ-ефект), 
який виражається у  довільній ідіомоторній реакції мускульної 
системи, яка призводить до руху тензора, або у  зміні фізіологіч
ного стану організму оператора (зміна артеріального тиску, 
пульсу, мускульного тонусу, деяких параметрів роботи головно
го мозку тощо), і проявляється на деякій відстані від  
досліджуваного об’єкта. Поки що в повній мірі пояснити БЛ- 
ефект за допомогою відомих фізичних полів не вдається і сьо
годні не існує загальноприйнятої теорії, яка б пояснювала це 
явище. На нашу дум ку, найвірогіднішою з багатьох гіпотез 
біолокаційного ефекту, що має грунтовну наукову основу, є 
лептонна [8]. Згідно цієї гіпотези будь-який об’єкт матеріальної 
природи створює навколо себе лептонне поле. Носії такого поля 
-  субелементарні частки лептони, існування яких доведено кван
товою фізикою вже експериментально і завдяки яким 
відбуваються слабкі взаємодії. Під впливом лептонних полів 
досліджуваних об’єктів у  оператора відбувається активізація 
певних зон підкірки головного мозку. При цьому виникають 
нервові імпульси, які викликають підсвідоме скорочення м ’язів 
кисті руки. Це призводить до руху тензора, що тримається в цій 
руці. Тензором може слугувати якись предмет, що знаходиться у  
стані нестійкої рівноваги (маятник, різні типи локаційних рамок 
та сенсорів). Використання тензорів дозволяє візуально 
фіксувати невеликі рухи кисті. Більш докладний аналіз ц ієї та 
інших гіпотез БЛ-ефекту, а також методичні аспекти його вико
ристання у  дослідженнях рослин є темою наших опублікованих 
[3-5] та подальших робіт.

Взагалі цей метод важко назвати нетрадиційним, оскільки 
про його використання є згадки ще у  давньоєгипетських
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папірусах, китайській літературі ІІ-го тисячолітні до н е,, тракта
тах з традиційної східної медицини, древній Греції. Широко за
стосовувався БЛ-метод у  середні віки та пізніше для пошуку ко
рисних копалин та води [9, 11]. Сьогодні біолокація досить ре
зультативно використовується в інженерній геології, пошуках 
води, корисних копалин, підземних комунікацій та встановленні 
місць їх  пошкодження, діагностичній медицині, пошуках так 
званих геопатогенних зон та інших видах діяльності людини. 
Наскільки нам відомо, БЛ-метод у  дослідженнях рослин не ви
користовувався, існують лише окремі розрізнені фрагменти в 
роботах, які досить умовно можна зарахувати до наукових.

Попередні спостереження дозволили встановити що 
фітогенне поле має також компоненту, яку можна зафіксувати 
цим методом.

Об’єктом наших досліджень був вибраний зростаючий на 
відкритому місці глід одноматочковий (Crataegus monogyna L.). 
Метою досліджень була розробка методичних прийомів викори
стання БЛМ у  вивченні фітогенних полів.

Спостереження виконувалися у  період фізіологічної актив
ності рослин (з квітня до листопада включно). Заміри виконува
лися по 8 азимутах. На кожному азимуті з інтервалом 1-2 м 
виділяли п ікети  на яких визначалися значення біолокаційного 
потенціалу в даній точці. Біолокаційний потенціал (БЛП) харак
теризує величину локаційної компоненти фітополя та її знак. 
Величина БЛП визначалася в умовних одиницях, що 
відповідають повному оберту локаційної рамки напрямок обер
ту рам ки  яка тримається в правій руці, проти годинникової 
стрілки приймався за додатний, проти - за в ід ’ємний [12]. Окре
мо фіксувалися точки зміни знака, зони з нульовим значення 
БЛП та зовнішній край фітополя. Заміри виконувалися прямим 
(до рослини) та оберненим ходами Кількість замірів на кожно
му пікеті визначалася розбіжністю їх значень і становила від З 
(якщо розбіжність не перевищувала 20%) до 6. За цими значен
ням розраховувалася середня арифметична величина та її похиб
ка. Ці та інші характеристики фітополя досліджуваної рослини 
наведено у  таблиці'.
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Таблиця
Біолокаційний потенціал глоду одноматочкового 
____________(в умовних одиницях)____________________

Напрямок
Відстань від центру рослини, м

2 3 4 5 6 7 9 11

Північ
3.57± 
0.10

10.40
±0.38

4.13
±0.32

6.20
±0.67

6.43
±0.61

4.98
±0.83

5.43
±0.56

4.43
±0.43

Північ - 
Захід

3.60
±0.75

9.83
±0.23

5.47
±0.62

5.07
±0.52

3.73
±0.68

4.43
±0.67

4.33
±0.41

4.33
±0.35

Захід
3.86

±0.19
6.93

±0.74
5.00

±0.20
4.83

±0.33
4.70

±0.69
5.13

±0.27
4.37

±0.03
4.17

±0.20

Південь - 
Захід

4.15
±0.15

9.80
±0.30

4.75
±0.10

5.45
±0.05

5.20
±0.50

5.30
±0.60

3.95
±0.45

4.15
±0.45

Південь
4.15

±0.15
9.20

±0.60
5.35

±0.85
5.30

±0.30
5.75

±0.05
4.63

±0.70
3.67

±0.43
3.76

±0.58

Південь - 
Схід

4.70
±0.10

9.65
±0.05

5.95
±0.35

5.05
±0.25

5.20
±0.60

4.55
±0.15

4.45
±0.05

4.25
±0.45

Схід
4.75

±0.05
9.45

±0.05
5.55

±0.15
5.50

±0.10
5.05

±0.45
4.80

±0.50
4.75

±0.55
4.30

±0.10

Півпіч - 
Схід

3.93
±0.19

8.03
±0.23

4.47
±0.24

4.70
±0.31

4.27
±0.26

2.63
±0.09 - -

Середні 
значення 
(без ураху
вання ази
муту 
Північ- 
Схід)

4.09
±0.16

9.16 ± 
0.40

5.08±
0.22

5.26±
0.17

5.04±
0.30

4.57±
0.29

4.42±
0.21

4.20±
0.08

Я к видно з цих даних, по кожному з наведених азимутів 
(крім північно-східного) величина та характер зміни БЛП досить 
одноманітний. Зовнішній край ФП фіксується на відстані 
18.7...20.6 м від центральної осі рослини. По кожному з на
прямків на відстані 13.2... 14.8 відмічено наявність “0”-зони (зо
ни, де рамка не оберталася) шириною 30...90 см. Напрямок обер
тання рамки не змінюється (проти годинникової стрілки). 
Найбільші значення БЛП (6.7... 10.4) зафіксовано на зовнішній 
проекції крони. У внутрішній частині крони цей показник різко 
знижується. Найнижчі значення БЛП (2 .3 ...3 .1 ) зафіксовано на 
зовнішній границі поля.
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----------------------------------------------- з а к ін ч е н и й  ш ли ! » » ,

Напрямок
Відстань від центру рослини, м

Про-
тяжп
ість

фіто
поля,

Розмі
щення 

“0”- зони,

13 14 15 17 18 19 20 м м

Північ
4.33

±0.61 0
3.40

±0.61
4.13

±0.53
2.77

±0.62 18.7 13.4 ... 14.0
Північ - 

Захід
4.03 

+ 0.71
4.13

±0.52
4.20

±0.10
3.53

±0.30
3.17

±0.19
2.97

±0.62 19.8 14.2 ... 14.8
Захід 4.57

±0.49
4.32

±0.44
3.77

±0.39
4.23

±0.32
3.10

±0.13
3.53

±0.12
3.07

±0.13 20.3 14.5... 14.8
Південь

Захід
3.65

±0.15
4.14

±0.33
4.65

±0.05
4.55

±0.15
4.05

±0.35
3.15

±0.35 19.4 14.5 ... 14.8

Південь
4.55

±0.05 0
3.90

±0.63
3.00

±0.30
2.40

±0.20
2.86

±0.26
2.60

±0.12 20.6 13.5 ... 14.4
Південь

Схід
3.50

±0.10 0
3.10 

± 0 30
2.95

±0.25
2.95

±0.35
3.00

±0.40
2.35

±0.15 20.2 13.9... 14.8

Схід
3.75

±0.35 0
4.35

±0.15
4.10

±0.40
3.95

±0.45
3.85

±0.35
2.30

±0.10 20.2 13.2 ... 14.2
Північ -  

Схід _ _ 7.1
Середні 
значення 
(без ураху
вання ази
муту 
1 Іівніч- 
Схід)

4.05±
0.17

- 3.91±
0.20

3.78+
0.24

3.20±
0.23

3.22±
0.16

2.58±
0.18

19.9
± 0.3

13.9±0.2... 
14.5+0.1

На північний схід в ід  досліджуваної рослини на відстані 10 м 
знаходиться інший кущ глоду цього ж виду. В цьому напрямку 
величина та характер зміни БЛП досліджуваної рослини вже не 
такі, як по інших азимутах - на відстані 7 м значення цього по
казника різко знижується і вже через 10 см перестає 
фіксуватися. В цьому ж напрямку крона менш щільна і дещо ви 
тягнута в бік сусіднього куща глоду. Навряд чи це можна пояс
нити притіненням, алелопатичною або іншими відомими типами 
взаємодії рослин на такій відстані.

Визначення біолокаїцйної компоненти полів інших деревних 
рослин дозволили встановити їх видову специфічність, особли
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вості сезонної динаміки, здатність групи рослин формувати за
гальне фітополе. Розробка цих та інших (роль поля у  форму
ванні просторової структури рослини, її органів та систем, 
зв ’язок між  фізіологічною активністю та параметрами ФП, зна
чення поля у  взаємодії рослин тощо) напрямків концепції 
фітополя є темою наших подальших досліджень та публікацій.

Проведені біолокаційні дослідження та інші спостереження 
дозволяють зробити ряд висновків про структуру ФП.

1. Встановлено, що фітогенне поле рослини має, як мінімум, 
ще одну компоненту, яку можна зафіксувати БЛ-методом.

2. Біолокаційно визначена компонента має свої певні харак
теристики (величину, полярність, протяжність), прита
манні кожній рослині, та видову, а, можливо, і формову 
специфічність.

3. ФП має складну структуру, в якій  чітко виділяються 
внутрішня (в межах крони) та зовнішня області.

4. М аксимальна напруженість біолокаційної компоненти 
ФП спостерігається на зовнішній проекції крони.

5. Ф іксована БЛ-методом компонента фітополя відіграє 
значну роль у  формуванні просторової структури окре
мих органів та систем, цілої рослини та їх  груп.

Отже, застосування принципово нових методів досліджень 
дає змогу доповнити концепцію фітогенного поля положеннями 
про його роль у  формуванні просторової структури та взаємодії 
м іж  окремими рослинними системами різних рівнів.
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phytofield for example Crataegus monogyna L.
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Абрамов О. О.
Стаднічук Н. О.

Біохімічна характеристика надземної маси 
§іІрЬіит рсгі'оііаіит Ь. сорту Канадчанка

Досліджено біохімічний склад надземної маси БПрЫит 
регйэйагшп Ь. сорту Канадчанка в процесі інтродукції її в Наці
ональному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. 
На основі одержаних даних вона рекомендується як високо
врожайна культура для використання на корм сільськогоспо
дарським тваринам.

За якістю надземної маси Б. рсгГойаШш Ь. може конкурувати 
з багатьма традиційними кормовими культурами. Про це свід
чать дані, одержані багатьма дослідниками в різних регіонах 
СНД [1, 2, 6-8, 10].

Результати біохімічного аналізу показали, що Б. регГоІіайізп 
Ь. за вмістом протеїну, мікроелементів і вітамінів не поступаєть
ся кукурудзі та люцерні, а  за виходом протеїну з 1 та значно пе
ревищує їх  [3,4,11]. Відмічається, що з розвитком рослин кіль
кість сухої речовини та клітковини, а також вм іст протеїну і жи
ру збільшувались.

Надземна маса Б. регГоІіаІнт на Поліссі України м і с т и т ь : во
логи - 84,2 %; золи (г/кг) - 26,8, кальцію - 3,19, фосфору -  0,45, 
магнію -  0,79, калію -  4,23, азоту -  0,07, сірки -  0,43; 
мікроелементів (мг/кг): заліза -  22,52; міді -  1,32; цинку -  1,10; 
кобальту -  0,03. За таких же умов у  кукурудзі виявлено: 247 г 
сухої речовини, 11,9 г/кг золи, 0,9 -  кальцію, 0,5 - фосфору; 0,9 - 
магнію; 1,9 - калію і 0,06 - сірки. У порівнянні з нею рівень м і
неральних речовин у  надземній масі Б. реНоІіаЦіт перевищував 
вм іст їх  у  кукурудзі більше ніж у  два  рази [9].

Максимальний вм іст протеїну відмічено у  фазі бутонізації - 
початку цвітіння і складав 1,5-3,5 т/га. У листках Б. регґоІіаШт, 
які було зібрано у  фазі цвітіння, містилось 20,8-36,6 мг аскорбі
нової кислоти і 2,93 мг каротиноїдів (на 100 г сирої речовини).

У дослідах С.П. Дикого і Т.В. Бек [5] хімічний склад надзем
ної маси Б. регГоІіаїтіш змінювався залежно від  в іку рослин. З 
172

УДК 633.3:581.19



роками помітно збільшувалась кількість сухої речовини й білка, 
зменшувалась кількість цукру й аскорбінової кислоти.

В умовах Башкирі! у  фазі цвітіння було 44,8 % листя, 32,8 
стебел, 9 -  черешків і 13,4 % суцвіть. У листі кількість протеїну 
досягає 25-30  %, в стеблах -  12 -1 4  %. Максимум каротину на
копичується в фазі цвітіння: у  стеблах до 30 -  60, в листях до 
100 мг%  в сухій речовині.

Хімічні аналізи, які проводились нами з 1983 по 1996 рр. по
казали, що в абсолютно сухій речовині при збиранні рослин у  
квітні міститься до 25,1 % протеїну, в травні -  23,4; клітковини 
відповідно 10,4 і 17,0%. При збиранні в період цвітіння і пізніше 
(червень-липень) вміст протеїну знижується до 18,6 % (табл. 1).

Таблиця 1
Вміст поживних речовин в надземній масі 8. регГоІіаїиш Ь. у зале

жності від фази розвитку, % на абсолютно суху речовину (НБС,

Фаза розвитку Суха
речовина

Протеїн Жир Кліткови
на

БЕР Зола

Відростання 11,4 25,1 3,8 10,4 50,5 10,2
Початок бутоні
зації

16,3 23,4 3,6 17,0 50,9 10,3

Бутонізація 16,3 23,3 3,5 19,4 51,1 10,4
Цвітіння 17,8 18,6 3,4 19,4 51,1 10,4
Отава 14,1 19,6 2,8 12,5 55,5 9,6

Урожай отави мав більше сухої речовини, клітковини та БЕР, 
ніж у  ранні фази розвитку рослин основного укосу, але менше 
містив жиру й зольних елементів. Це пов’язано з тим, що отава 
розвиваєтья в більш пізні строки й має грубші стебла.

Якість надземної маси Б. реїТоІіаШт значно підвищується за
вдяки наявності в ній достатньої кількості зольних елементів 
(кальцію -1 ,9 8  -  2,50; фосфору -  0,24 -  0,60 %), що має дуже 
важливе значення в годівлі тварин.

Вміст амінокислот у  надземній масі Б. регроііаішп високий, 
особливо лізину, аспарагінової і глутамінової та інших кислот. 
Такі ж результати одержані в ботанічному саду Інституту бота
ніки АН Литви [12].

При аналізі амінокислотного складу Б. регґоііаіит у фазі цві-
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тіння й кукурудзи на силос у молочно-восковій стиглості нами 
встановлено, що ці культури поступаються еталону ФАО, але 8. 
регГоІіаЩт суттєво перевищує кукурудзу за більшістю показни
ків (табл. 2).

Таблиця 2.
Біологічна цінність білка нових і традиційних культур у порів

нянні з е т а л о н о м ^ ^ ______________
Амінокислота Еталон

ФАО
Silphium perfoliatum L. Кукурудза на 

силос
Лізин 5,5 2,9 1,2
Треонін 4,0 2,9 1,0
Валін 5,0 3,0 1,7
Метіоні н+цистин 3,5 1,1 0,4
Ізолейцин 4,0 2,6 1,5
Лейцин 4,0 1,9 о,з
ФенілаланінТтирозин 0,0 2,9 1,2
Триптофан 1.0 0,4 0,3

Білок S. perfoliatum має у  2 -  3 рази більше лізину, треоніну, 
валіну, меті о ннту+цистину, ізолейцину, лейцину, фенілалані- 
ну+тирозину.

З наведеного вище матеріалу можна зробити висновок, що 
високобілкова надземна маса S. perfoliatum придатна для виго
товлення високоякісних видів кормів (силосу, трав’яного боро
шна, сінажу та ін.), які за поживністю не поступаються кукуру
дзі.
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Abramov О. О.
Stadnichuk N. О.

The biochemical character of the Silphium perfoliatum L. 
overground mass of the Kanadchanka sort

The biochemical composition of the Silphium perfoliatum L. overground
mass of the Kanadchanka sort during the introduction process in the М. M.
Grishko National Botanical Garden HAS of Ukraine was investigated. On
the basis of findings Silphium perfoliatum L. was recomended as a high-
yielding culture for the forage using for agricultural animals.
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УДК 631.542
Термена Б.К.

Математичне моделювання плодоношення 
деревних рослин

Встановлено, що параметрами малопараметричних 
математичних моделей, які адекватно відображають 
плодоношення деревних рослин, є середньодобова 
температура і дефіцит вологості повітря в період 
закладання генеративних органів в бруньках відновлення, 
навантаження маточника врожаєм попереднього року і 
показник відносних температур за другу половину зими.

Моделі мають прогностичний характер і відображають 
адаптаційні здатності деревних рослин.

В результаті аналізу динаміки плодоношення модельних ма
точників відмічені значні відхилення у  рясності плодоношення і 
якості насіння в окремі роки [2, 8]. Для з ’ясування причин цього 
явища і факторів, які його визначають, ми порівнювали рясність 
плодоношення і метеорологічні фактори в процесі формування 
врожаю, використовуючи методи кореляційного і регресійного 
аналізів. Виявлено [3-7], що на плодоношення деревних рослин 
впливають середньодобова температура і дефіцит вологості 
повітря в період закладання і початку диференціації 
генеративних органів у  бруньках відновлення, в період мікро- і 
макроспорогенезу, під час цвітіння і в період вимушеного 
спокою, а також рясність попереднього врожаю.

На основі багаторічних даних плодоношення у  зв ’язку з гю- 
годними умовами підібрані параметри рівнянь множинної ліній
ної регресії з урахуванням критичних періодів в процесі форму
вання врожаю насіння. Встановлено, що ряд метеорологічних 
факторів є лінійно залежними (г = 0,80-0,85). Тому можливо по
будувати малопараметричні моделі для прогнозування степені 
рясності плодоношення деяких інтродукованих деревних рос
лин:

Асбпкііа аі^Ла.
У = 5.071 + 0.3604х, -  0 .4011х2 -  0.5913x4
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Aesculus parviflora
Y  = -12.0177 + 0.1672x, + 0.5870x2 + 2.5279x3 + 0.5424x4

Amelanchier spicata
Y = -7.6680 + 0.1379xi + 0.1228x2 + 0.3049x3 -  0.2919x4

Amorpha fruticosa
Y = -7.1759 + 0.5009xj -  0.3096x2 -  6.1005x3 -  0.6929x4

Castanea sativa
Y = -4.8055 + 0.5332xi -  0 .1 174x2 -  0.3237x3 -  0.4415x4

Catalpa bignonioides
Y = -0.6816 + 0.4498xi -  0 .1119x2 + 0.3267x3 -  0.1595x4

Koelreuteria paniculata
Y = 3.8677 + 0.3545x, -  0.4296x2 -  1.5025x3 -  0.5271x4

Magnolia x soulangiana ‘Lennei’
Y = 0.9421 + 0.0565xi + 0.035 lx 2 -  0 .4016x3 -  0.4269x4

Liriodendron tulipifera
Y = 1.1602 + 0.0555x, + 0.0167x2 -  0.2408x3 -  0.1906x4

Padus grayana
Y = -7.0272 + 0.2474x, -  0.1462x2 + 0.4229x3 + 0.9352x4

Platanus x acerifolia 
Y  = -1.1117 + 0.115 lx i  + 0.0429x2 + 0 .7102x3 

Pterostyrax hispida
Y = 4.5536 + 0.184ІХ! + 0.2056x2 + 2.3347x3 -  3.8194x4

Styphnolobium japonicum
Y = -2.513 1 + 0.451 lxj -  0.1420x2 -  0.650lx3 -  0.4221x4,

de Y -  рясність плодоношення в балах (0-5) [I J;
X/ середньодобова температура повітря в період закладання генеративних 
органів у  бруньках відновлення;
Х2  -  середній дефіцит вологості повітря у 15 годин за цей же період; 
хз показник відносних температур повітря за другу половину зими;
Х4  -  навантаження маточника врожаєм попереднього року у балах (0-5).

Наведені рівняння достатньо адекватно (табл. 1) відображають 
залежність рясності плодоношення від метеорологічних факто
рів (середнє відхилення врожаю, що фактично спостерігається, 
в ід  вирахуваного по рівнянню, складає 0,31 бали, коефіцієнти 
множинної кореляції -  0,90-0,95).
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Таблиця 1
Практична верифікація математичних моделей для прогнозування 

насіннєвої продуктивності деревних інтродуценпив______
Візд (форма) Рясність плодоношення в балах (0-5)

за рівнянням емпірично відхилення
Actinidia arguta 2.2 2.0 0.2

2.6 2.5 0.1
Acsculus parviilora 0.4 0.5 0.1

0.8 0.5 0.3
1.4 1.0 0.4

Amelanchier spicata 2.5 3.0 0.5
2.5 3.0 0.5
2.0 2.5 0.5

Ашофіїа firuticosa 2.5 3.0 0.5
2.5 3.0 0.5
3.3 3.5 0.2

Castanca sativa 2.4 2.5 0.1
2.4 3.0 0.6
2.0 2.0 0.0

Catalpa bignonicidcs 2.8 2.5 0.3
2.8 2.5 0.3
2.0 2.5 0.5

Koelreutcria panicu- 1.1 0.5 0.6
lata 1.9 2.0 0.1

3.5 3.0 0.5
Liriodendron tulipifera 3.0 3.0 0.0

3.3 3.5 0.2
3.5 4.0 0.5

Magnolia x soulan- 0.6 0.4 0.2
giana ‘Lennci’ 1.0 0.7 0.3
Padus grayana 3.6 3.5 0.1

3.2 3.0 0.2
2.5 2.0 0.5

Platanus x accrifolia 1.7 1.4 0.3
Plerostyrax hispida 3.8 4.0 0.2

3.5 4.0 0.5
2.2 2.5 0.3

Sorbus aria 2.9 3.0 0.1
2.4 2.0 0.4
1.6 2.0 0.4

М±т = 0.31±0.16
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При вивченні моделей встановлено неоднаковий вплив одних 
і тих самих факторів на генеративний розвиток різних видав де
ревних рослин, що дає можливість виявити їх еколого-біолопчні 
особливості.

Так, наприклад, софора японська відзначається посухостійкі
стю і більшою тегшолюбивістю порівняно з актинідією гострою. 
Наведені моделі добре відображають ці особливості. Аналіз рів
нянь показав, що у  софори температурний фактор має вирі
шальний вплив (72,5 °/о загальної д ії факторів, що суттєво впли
вають), а вологість повітря має порівняно незначний вплив (16,8 
%). У актинідії гострої середньодобова температура повітря в 
період спорофілогенезу зумовлює 37,5 %  загального впливу всіх 
параметрів рівняння, а дефіцит вологості -  33,5 %, тобто впли
ває приблизно так само, як і температура. Закладання генерати
вних органів у  актинідії гострої відбувається весною в більш 
ранні строки (друга половина березня -  початок квітня), ніж у 
софори (друга половина квітня -  початок травня), тобто у  акти
нідії цей процес проходить при підвищеній вологості повітря. 
Таким чином, вологість повітря впливає на утворення генерати
вних органів у  актинідії набагато більше, ніж у  софори, що пов
ністю узгоджується з більшою вологолюбивістю актинідії. Ана
логічно проявляються біологічні особливості й у інших дослі
джуваних видів.

Отже, моделі, що відображають залежність плодоношення 
в ід  метеорологічних факторів, можуть служити засобом вияв
лення адаптаційних здатностей деревних інтродуцентів з метою 
впровадження їх  у  інші регіони, де ці види ще не випробувані. За 
допомогою математичних моделей можна встановити лімітуючі 
фактори, а також прогнозувати характер майбутнього генерати
вного розвитку інтродуцента у  нових умовах зростання з пев- 
ною гарантією.
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Termena В.К. 

Mathematical modelling of fructification of woody plants

It is established that parameters of few-indices mathematical models 
which adequately mapping fructification of woody plants may be accepted 
the following: daily average temperature and deficit of air humidity during a 
underlay of reproductive organs in rebuilding buds, loading by a previous 
year’s yield and an parameters of relative temperatures for a second half of 
winter.

Suggested models have a forecasting character and map adaptive features 
of woody plants.
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УДК 635.054+581.9+581.55:502.75(477.85)

Буджак В.В., Чорней I.L, 
Гаврилкж В.О., Турлай 0.1. 

Геоботанічна характеристика рослинних угруповань 
Північної Буковини та Північної Бессарабії за участю 

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Наведено класифікаційну схему лісової рослинності Пів
нічної Буковини та Північної Бессарабії за участю Sorbus 
torminalis та геоботашчну характеристику угруповань за її 
участю у межах Вашківецько-Глибоцького, Хотинського, 
Новоселицько-Кельменецького та Сокирянського геобо
танічних районів

Sorbus tonrnnalis - належить до видів, чисельність яких у ме
жах території Північної Буковини та Північної Бессарабії за ос
танні 100 років різко скоротилася.

Незважаючи на велику господарську ціїшість (високоякісна 
деревина, лікарські властивості плодів) та прекрасні декоративні 
якості, берека є забутою та маловідомою рослиною, а окремі 
дослідники [8] вважають, що із названої території вона, 
ймовірно, вже зникла.

Раніше проведеними дослідженнями [2-4, 9] встановлено, що 
на території Північної Буковини та Північної Бессарабії берека 
поширена нерівномірно і трапляється поодинокими екземпляра
ми у  лісових фітоценозах Прут-Сіретського та Прут- 
Дністровського межиріч у  межах Вашківецько-Глибоцького (14 
місцезнаходжень), Хотинського (18 місцезнаходжень), Новосе
лицько-Кельменецького (2 місцезнаходження) та Сокирянського 
(18 місцезнаходжень) геоботанічних районів.

Метою нашої роботи є аналіз рослинних угруповань за уча
стю S. torminalis.

На основі результатів проведених геоботанічних досліджень 
нами складена класифікаційна схема лісової рослинності 
Північної Буковини та Північної Бессарабії за участю береки. В 
основу схеми покладено еколого-фітоценотичний принцип [1].
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При її побудові використані також класифікаційні схеми, роз
роблені для різних типів рослинності У країни та окремих фор
мацій [ 1,5,7,10-141.

Клас типіз рослинності - Ліси (Silvae)
Група типів рослинності - літньо-зелені листяні ліси

(Silvae aestifoliolignosa)
Тип рослинності - широколистяні літньо-зелені ліси

(Silvae folioaestilignosa)
Група формацій - дубові літньо-зелені ліси

(Silvae quercetae aestilignosa) 
Формація - дубові ліси з дуба скельного

(Querceta petraeae)
Субформація - грабово-дубова (Carpineto-Querceta)
Асоціації: Carpineto (betuli)-Quercetum (petraeae) caricosum (pilosae) 

C.-Q. stellariosum (holosteae)
Субформація - ясенево-грабово-дубова

(F raxineto-Carpineto-Querceta) 
Асоціація: Fraxineto (exelsioris)-Carpineto (betuIi)-Quercetum 

(petraeae) asarosum (europaei)
Формація - дубові ліси з дуба звичайного

(Querceta roboris)
Субформація - Чисто дубова (Querceta roboris)
Асоціації: Quercetum (roboris) asarosum 

Q. caricosum (pilosae)
Q. stellariosum (holosteae)
Q. comoso (maris) caricosum (pilosae)
Q. comoso (maris) spassiherbosum 

Субформація - буково-дубова (Fageto-Querceta)
Асоціації: Fageto (sylvaticae)-Quercetum (roboris) asarosum (europaei) 

F.-Q. galiosum (odorati)
Carpineto (betuli)-Fageto (sylvaticae)-Quercetum 
(roboris) caricosum (pilosae)

Субформація - ясенево-дубова (Fraxineto-Querceta)
Асоціації: Fraxineto (exelsior)-Quercetum (roboris) convallariosum

Fraxineto-Acereto (platanoidis)- Quercetum convallariosum 
Субформація - грабово-дубова (Carpineto-Querceta)
Асоціації: Carpineto (betulis)-Qurcetum (roboris) caricosum (pilosae)

C.-Q. galiosum (odorati)
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С -О зіеііагіозо-сагісозиш (рііозае)
C.-Q. сопуаІІагіоБиш 
С.-С). galeobdolosum 
С.-(). согуІоБо зіеііагіозит (Иоіойеае)
С.-(). зіеііагіозит (ЬоІоБІеае)
С - <3. БраззіІіегЬозит 

Субформація - грабово-липово-дубова
(СагріпеЮ-ТШеЮ-ОиегсеІа) 

Асоціація: СагріпеЮ (ЬеЮІі)-ТіІіеЮ (сагсіаІае)-ОиегсеШт 
(гоЬогіз)сагісо8ит (ріїсвае)
ТіїіеЮ (согсіагае)-С)иегсеЮ (гоЬогІ8)-Сагріпеиіш (ЬеШІі) 
сагісозит (ріІоБае)

Субформація - грабово-береково-дубова
(СагріпеЮ-ЗогЬеЮ-Оиегсеїа) 

Асоціація: СагріпеЮ-БогЬеЮ (Югтіпа1І8)-С)иегсеЦіт сагісоБит (рііояае) 
Субформація - грабово-кленово-дубова

(СагріпеЮ-АсегеЮ-<Зиегсеіа) 
Асоціації: СагріпеЮ-АсегеЮ (сатре8ІгІ8)-(Зиегсетт 

уіпсозо̂ аІеоЬсіоІОБит 
С.-А.-СЗ.зІеІІагіоБит (ЬоІОБІеае)

Група формацій - букові літньо-зелені ліси
(Бііуае fagetae аеБгі^поБа)

Формація - букові ліси з бука лісового
(Т^еіа БуКагісае)

Субформація - чисто букова (Ра§е1а БуКагісае)
Асоціації: Fagetum (вуКагісае) ароБегісІозит (Гоегісіае)

Р. БІеІІагіоБит (Иоіозіеае)
Субформація - дубово-букова (Queгceto-Fageta)
Асоціації: ()иегсеЮ (гoboгis)-Fagetum (БуКагісае) сагісозит (ріІОБае) 

(З-Б. БраззіИегЬозит
О.-Р БІеНагіоБит (Ьоіозіеае)
СагріпеЮ (Ье1и1і)-()иегсеЮ (гoboris)-Fagetum 
(зуКагісае) galiosum (осіогагі)

Субформація - грабово-букова (CarpineЮ-^ageta)
Асоціації: СагріпеЮ (betuli)-Fagetum (Буїуагісае) 

сагісозит (рііозае)
С.-Г. galiosum (осіогагі)
С.-Р. Біеііагіозит (Иоіозіеае)

Субформація - липово-букова (TilieЮ-Fageta)
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Асоціація: Tilieto (cordatae)-Fagetum (sylvaticae) 
asarosum (europaei)

Субформація - березово-букова (Betuleto-Fageta)
Асоціація: Betuleto (pendulis)-Fagetum (sylvaticae) 

galiosum (odorati)
Acereto (campestris)-Fageto (sylvaticae)-Beîuletum 
(pendulae) galioso (odorati)-asarosum

Fрупа формацій - грабові літньо-зелені ліси
(Silvae carpinetae aestilignosa) 

Формація - грабові ліси з граба звичайного
(Carpineta betuli)

Субформація - чисто грабова (Carpineta betuli)
Асоціація: Carpinetum (betuli) spassiherbosum
Субформація - липово-грабова (Tilieto-Carpineta)
Асоціація: Tilieto (cordatae)-Carpinetum (betuli) stellariosum (holosteae)

У досліджуваному регіоні берека поширена нерівномірно 
(табл. 1.). Вона приурочена до широколистяних лісів Північної 
Буковини та Північної Бессарабії, які розповсюджені у  межах 4- 
х геоботанічних районів рівнинної та передгірної зон. Тут бере
ка виявлена у  складі 41 асоціації, об'єднаних у  4 формації 
(рис.1.), де зростає поодинокими екземплярами, зрідка висту
паючи як співдомінант деревного ярусу.

Дубові ліси (Querceta) поширені у  Прут-Дністровському та 
Прут-Сіретському межиріччях. У Прут-Дністровському ме
жиріччі вони представлені двома формаціями: дуба скельного 
(Querceta petraeae) та дуба звичайного (Querceta roboris), які рос
туть по схилах у  долині р. Дністер та його приток. Рідше трап
ляються невеликими ділянками на вододільному плато.

У Прут-Сіретському межиріччі поширені ті ж  формації, але 
на більшій площі. Дубові ліси з дуба звичайного приурочені до 
рівнини з більш важкими грунтами, а з дуба скельного - до тери
торії, дуже порізаної балками та з виходами на поверхню, або 
розташованими близько до поверхні вапнистими породами.

У складі формації дуба скельного (Querceta petraeae) берека 
зростає у  смузі лісів, шириною 2-5 км, що тягнеться вздовж р.
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Дністер. Зазначена вона у  трьох асоціаціях: СагріпеЮ (Ьешіі)- 
(ЗиегсеПіт (реігаеае) сагісоБіші (рііозае), С.- (}. 5Іеі1аало8итп 
(Ьоіойеае), Ггахіпеїо (ехеЬіогКагріпеЮ  (ЬейіИ)-ОиегсеШт 
(реігаеае) азаговит, де виходить у  перший ярус, досягаючи висо
ти 16-20 (24)м та 24-28 (44)см у  діаметрі стовбура. У свіжих та 
вологих умовах існування цих угруповань на сірих лісових су г
линистих фунтах у  межах Сокирянського лісництва (кв.37 л/д. 
21) Хотинського лісгоспу створюються сприятливі умови для 
росту і розвитку береки, свідченням чого є її підріст (80- 
ЮОглт/га) у  віці понад 10 років.

Таблиця 1.
Розподіл місцезростань береки за формаціями по геоботанічних 

районах Північної Буковини та Північної Бессарабії
Ф о р м а ц і ї Геоботанічні райони

Вашківсько-
Глибоцький

Хотинський Новоселиць-
ко-

Кельменсць-
кий

Сокирянсь-
кий

Оисгсеїа реігаеае - 1 - 2
1,9 3,9

С>иегсеІа гоЬогіб 4 Д 2 И
7,7 21,2 3,9 26,9

Fagcta яуіуайсае 10 6 - -
19,2 11,5

Сагріпеїа Ьеіиіі - - - 2
3,9

Всього и 18 2 18
26,9 34,6 3,9 34,6

ЕЗ Оиеі-сеШ гоЬош Ш І^ еіа  Буїуаіісає
□  Qucгccla реігаеае О Сагріпеїа Ьеіиіі

Рис.1. Розподіл асоціацій за участю Sorbus іогтіпаї^ по формаціях

185



Підлісок відсутній (Кельменецьке лісництво (кв.34 л/д. 3) 
Хотинського лісгоспу) або чітко виражений заввишки 2,5-3.0 м. 
До його складу входять свидина кров'яна (Swida sanguinea (L.) 
Opiz), галина гордовина (Viburnum lantana L.), бруслини 
європейська (Ruonymus europaea L.) та бородавчаста (Е. verruco
sa Scop), глід (Crataegus ucrainica Pojark.), бузина чорна 
(Sambucus nigra L.), калина звичайна (Viburnum opulus L. ) і 
рідко - дерен справжній (Cornus mas L.) (Сокиряпське лісництво 
(кв. 37 (21)) Хотинського лісгоспу).

У формуванні трав’яного покриву бере участь від 10 до 24 
видів вищих судинних рослин, серед яких домінують зірочник 
ланцетовидний (Stellaria holostea L.) (35-40%) (Кельменецьке 
лісництво (кв. 34 л/д. 3), копитняк європейський (Asarum 
europaeum L.) (30-35%), осока волосиста (Carex pilosa Scop) (40 - 
45%) (Югішківське лісництво (кв. 44 л/д. 5), а переліска бага
торічна (Mercurialis perennis L.) (5-10%) та яглиця звичайна 
(Aegopodium podagraria L.) (5-7%) (Сокирянське лісництво (кв. 
37 л/д. 21) є співдоміиантами.

На основі дослідження природного поширення береки, вив- 
ченння її ареалу та аналізу літературних відомостей [2-4, 7-9, 10] 
встановлено, що найчастіше вона зростає у лісових фітоценозах 
з домінуванням дуба звичайного. Це ж спостерігається і на тери
торії Північної Буковини та Північної Бессарабії, де близько 
60% виявлених місцезростань S. torminalis приурочені до фор
мації Querceta roboris (рис. 1.). Тут берека зростає у першому та 
другому ярусах 24 асоціацій, які належать до 7 субформацій: 
Querceta roboris, Fageto-Querceta, Fraxineto-Querceta, Carpineto- 
Querceta, Carpineto-Tilieto-Querceta, Carpineto-Sorbeto-Querceta, 
С arpineto- Acereto-Querceta.

У складі першої субформації y  свіжих та вологих умовах 
існування на сірих лісових грунтах асоціації за участю береки 
приурочені, головним чином, до схилів південної, південно- 
східної та південно-західної експозицій і лише в умовах Ро
манове ького лісництва (кв. 2 л/д. 10-14) та кв. 14 л/д. 3-4) Хо
тинського лісгоспу - північної експозиції.

У деревостанах цих асоціацій домінує Quercus robur з 
домішкою поодиноких екземплярів Cerasus avium, T ilia cordata 
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та Sorbus torminalis, рідко зустрічається Fraxinus exelsior V дру
гому ярусі (зімкнутість крон 0,1-0,2) трапляються клен подовий 
(Acer campestre L.), Carpinus betulus, в'яз граболистий (Ulmus 
carpimfolia Rupp, ex Suckow.) та S. torminalis.

При середній зімкнутості крон 0,5-0,6 і наявності маточників 
береки у  першому ярусі в межах Хотинського лісництва (кв. 22 
л/д. 18; 34) Хотинського лісгоспу відзначена незначна кількість 
(40-80шт/га) підросту S. torminalis у  віці близько 10 років.

Підшсок у  більшості випадків слабо виражений, сформова
ний поодинокими екземплярами бузини чорної, ліщини звичай
ної (Corylus avellana L.), бруслин європейської та бородавчастої, 
зрідка дереном справжнім, свидиною кров'яною та гордовиною. 
В умовах Клішківського (кв.48 л/д. 5) та Сокирянського 
лісництв (кв. 12 л/д. 10) Хотинського лісгоспу підлісок, у складі 
якого налічується 5-7 видів, утворює окремий, добре виражений 
ярус.

Трав'яний покрив досліджуваних асоціацій характеризується 
значною різноманітністю. Найчастіше зустрічаються Сагех 
sylvatica Huds., Сагех pilosa, та Stellaria holostea і Asarum 
europaeum.

У складі буково-дубової субформації берека зростає лише у 
другому ярусі трьох асоціацій: Fageto (sylvaticae)-Quercetum 
(roboris) asarosum, F.- Q. galiosum (odorati) та Carpineto (betuli)- 
Fageto (sylvaticae)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae), що 
описані нами у  середній та верхній частинах схилів північно- 
східної та східної експозиції. У більшості випадків підлісок у 
цих угрупованнях виражений слабо, і лише у  межах Рухотинсь- 
кого лісництва (кв.30 л/д. 7) Хотинського лісгоспу утворює доб
ре виражений ярус (зімкнутість 0,4-0,5) заввишки 2,0-2,5м.

Поновлення основних порід відбувається задовільно: Acer 
platanoides - 1700-2000 шт/га, Acer campestre - 2000-2100 шт/га, 
Fagus sylvatica - 500-700шт/га, Carpinus betulus - 900-1100шт/га. 
Проективне покриття трав'яного ярусу 60-65%. У його складі 
нараховується від  11 до 26 видів, серед яких домінують 
підмаренник запашний (Galium odoratum (L.) Scop) (25-30%), 
Carex pilosa (45-50%) та Asarum europaeum (25-30%).

Лише дві асоціації: Fraxineto (exelsior)-Quercetum (roboris)
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convallariosum (majalis), Fraxineto (exelsior)-Acereto (pseudo- 
platanoiditis)-Quercetum (roboris) convallariosum (majalis) за уча
стю береки в межах Романістського (кв.19 л/д. 4, 5 л/д. 4-5) 
лісництва Хотинського лісгоспу, на правому березі р. Дністер, 
належить до ясенево-дубової субформації.

Тут на сірих лісових грунтах в умовах зсувистого рельєфу з 
виходами на поверхню грунту материнських порід берека по
одинокими екземплярами зростає у  першому та другому ярусах. 
Другий ярус обох асоціацій (зімкнутість 0,2-0,3) утворюють 
Acer campestre з домішкою S. torminalis.

Підлісок рідкий утворений Coiylus avellana та Cornus mas, 
досягає висоти 3,0м. В умовах Романківського лісництва (кв.19 
л/д. 4) зустрічається плющ звичайний (Hedera helix L.), окремі 
екземпляри якого підіймаються по стовбурах дерев на висоту до 
2,0м. Трав'яний покрив триярусний. Проективне покриття - 60- 
80%. Найпоширенішими є конвалія звичайна (ConvaUaria majalis 
L.), купина пахуча (Polygonatum odoratum (M ill.) Druce) (7-10%), 
Stellaria holostea (5-10%).

Для обох асоціацій характерна наявність природного понов
лення береки, підріст якої у  віці 3-5 років поодиноко (1-2шт на 
100м2) трапляється у  межах всього виділу, досягаючи 25-30 см у 
висоту.

У складі субформації Carpineto-Querceta берека зафіксована 
нами у  складі 8-ми асоціацій, які у  більшості випадків приуро
чені до схилів південно-західної та південно-східної експозицій. 
Значно рідше вона зустрічається на північних та північно- 
західних схилах (Хотинське (кв.9 л/д. 2), Клішківське (кв.40 л/д. 
4) та Кучурівське (кв. 16 л/д. 3) лісництва Хотинського і 
Чернівецького лісгоспів).

У описаних асоціаціях деревостан здебільшого одноярусний. 
Участь граба як домінанта ярусу коливається в межах від  60 до 
80%. Рідко до складу ярусу входять T ilia cordata, Cerasus avium, 
Ulmus сагріпіШіа, Acer platanoides, Acer campestre. Берека в умо
вах цих асоціацій зростає поодинокими екземплярами як компо
нент першого та другого ярусів. У складі першого ярусу (свіж і 
умови існування) на світло-сірих та сірих лісових грунтах, бере
ка досягає у  віці 50-60 років висоти 22 м та 36-40 см у  діаметрі 
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стовбура.
Природне поновлення основних лісоутворювачів у  більшості 

випадків задовільне. Підріст середньої густини здебільшого 
сформований липою серцелистою; грабом звичайним, кленом 
гостролистим, ясеном звичайним та дубом звичайним, досягає 
висоти 1,5-2,0 м. В межах Романківського (кв. 12 л/д 4) та Хо
тинського (кв. 9 л/д. 2) лісництв Хотинського лісгоспу спо
стерігається незначна кількість (1-2 шт на 100 м2) підросту бере- 
ки віком 7-10 років та 0,8-1,0 м заввишки. В умовах асоціації 
Carpineto (betuli)- Quercetum (petraeae) stellariosum (holosteae) 
(Клішківське (кв. 2 л/д. 4) та Хотинське (кв. 34) лісництва Хо
тинського лісгоспу) при зімкнутості крон деревного ярусу 0,4- 
0,6, підріст береки у  віці старше 10-ти років зустрічається знач
но частіше - 35-40 шт/га.

У складі підліску досліджуваних асоціацій відмічено 3-7 
видів, серед яких найчастіше трапляються свидина кров'яна та 
бруслина європейська. Іноді підлісок чітко виражений 
(зімкнутість крон 0,4-0,5), заввишки 2,0-2,5м (Романківське 
(кв.12 л/д. 4) лісництво Хотинського та Чорнівське (кв. 89 л/д. 8) 
Чорнівецького лісгоспів) або взагалі відсутній (Ломачинецьке 
лісництво (кв.42 л/д. 15) Хотинського лісгоспу).

У більшості ж  випадків підлісок рідкий, утворений свидиною 
кров'яною, ліщиною та дереном справжнім, який зростає окре
мими куртинами, а гордовина та бруслина європейська пред
ставлені окремими екземплярами.

Трав'яний покрив більшості асоціацій добре розвинутий 
(проективне покриття - 70-90%). До його складу входить від 7 
(Кучурівське лісництво (кв. 16 л/д. 3) Чернівецького лісгоспу) 
до 43 (Хотинське (кв. 9 л/д. 2) лісництво Хотинського лісгоспу) 
видів вищих судинних рослин. Найбільшу роль відіграють Сагех 
pilosa, Stellaria holostea, Aegopodium podagraria, Asarum 
europaeum, Galium odoratum, Convallaria majalis та підмаренник 
проміжний (Galium intermedium Schult.). Решта видів представ
лені поодиноко.

Лише дві асоціації за участю береки, описані нами у  межах 
Ломачинецького лісництва Хотинського лісгоспу, належать до 
субформації Carpineto-Tilieto-Querceta. Гут на сірих лісових
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грунтах поодинокі екземпляри S. tonninaiis є компонентом пер
шого ярусу, досягаючи 16-18м у  висоту при діамегрі стовбура
20-24 см. У складі деревного ярусу, окрім дуба звичайного, лигш 
серцелистої та граба звичайного зафіксовані поодинокі екземп
ляри Acer platanoides, Fraxinus exelsior, Cerasus avium.

Підлісок представлений поодинокими екземплярами Euony- 
mus europaea, E. vemicosa, та Viburnum latitana і чітко виражено
го ярусу не створює.

Серед підросту основних лісоутворювачів поновлення береки 
не відмічене.

Проективне покриття трав'яного ярусу, сформованого 17-21 
видом вищих судинних рослин, складає 70-80 %. Домінують тут 
Carex pilosa га SteJlaria holostea.

Особливої уваги заслуговує асоціація Carpineto (betuli)- 
Sorbeto (torminalis)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae), яка 
належить до грабово-береково-дубової субформації, де берека є 
співдомі нантом і у  віці 25-30 років досягає висоти 12-14 м та 8- 
12 см у  діаметрі стовбура (Ломачинецьке лісництво (кв.45 л/д. 5) 
Хотинський лісгосп).

Поновлення досліджуваного виду нами не відмічено, що 
ймовірно, пов'язане з високим ступенем зімкнутості крон (0,8- 
0,9) та незначною кількістю плодоносних дерев береки.

Підлісок представлений окремими екземплярами бруслини 
європейської та свидини кров'яної.

Видовий склад трав'яного ярусу невеликий - 17 видів, серед 
яких домінує Carex pilosa.

У складі грабово-кленово-дубової субформації берека на 
досліджуваній території виявлена у  двох асоціаціях в межах Хо
тинського (кв.37 л/д.7) та Романківського (кв.2 л/д. 10-14) ліс
ництв Хотинського лісгоспу. Тут вона зростає поодинокими ек
земплярами у  складі першого та другого ярусів, сформованих в 
основному дубом звичайним, кленом польовим та грабом зви
чайним з домішкою лигш серцелистої, черешні та в'яза граболи
стого.

Підлісок не виражений, утворений поодинокими екземпляра
ми калини гордовини, бруслини європейської, ліщини звичай
ної, бузини чорної та дерена справжнього.
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Поновлення береки у зазначених умовах не спостерігається.
Трав'яний ярус з проективним покриттям 70-80 % створюють

21-30 видів, серед яких домінують GaJeobdolon luteum Huds, 
Vinca minor L., Stellaria holostea.

Ліси формації оука лісового (Fageta sylvaticae) не території 
досліджень поширені, головним чином, на Прут-Дністровському 
межиріччі у  Передгір'ї та нижньому гірському поясі. На Прут- 
Дністровському межиріччі бучини приурочені до Хотинської 
височини. Ближче до Прута їх стає більше. Ростуть вони, в ос
новному, на території з почленованим рельєфом в умовах 
свіжих грудів, рідше - свіжих сугрудків. На Прут-Сіретському 
межирічгчі, крім чистих бучин, утворилося багато похідних 
мішаних букових лісів, які приурочені до умов свіжих вологих 
грудів.

У складі даної формації за участю береки виявлено 12 
асоціацій, які можна розділити на 5 субформацій: чисті букові, 
дубово-букові, грабово-букові, липово-букові та березово- 
букові ліси.

Асоціації першої субформації поширені на схилах південно- 
східної та східної експозицій. Перший ярус утворює бук лісовий 
з домішкою поодиноких екземплярів дуба звичайного, береки та 
ялини. У другому ярусі (Сторожинецьке лісництво (кв. 11 л/д. 
12) Сторожинецького лісгоспу) рідко зростають берека та клен 
гостролистий. У свіжих та вологих умовах існування цих 
асоціацій поновлення основних порід відбувається задовільно, а 
серед підросту у віці 3-5 років та понад 10 років зростає берека: 
20-25 шт/га та 1 -5 шт/га відповідно до вказаних вікових груп.

Дуже зріджений підлісок утворюють свидина кров’яна, гл ід  
ліщина, вовчі ягоди (Daphne mesereum L.) та калина звичайна, 
або ж він взагалі відсутній.

Загальне проективне покрштя трав'яного ярусу складає 
близько 70-85 %. У його складі нараховується 25-30 видів, серед 
яких Stellaria holostea, Gallium intermedium, Carex pilosa - 
домінують.

Досить рідко у  трав'яному покриві цих асоціацій зростають 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Epipaclis purpurata Schmith, 
Neottia nidus avis (L .) Rich., а на зсувистих місцях відмічено
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CypripediiuTi calceolus L.
Поодиноко, у другому ярусі (Чорнівське (кв.57 л/д. 1) га 1у- 

рятське (кв.10 л/д. 3) лісництва Чернівецького лісгоспу) берека 
зростає і у  дубово-букових лісах, де виявлена нами у  складі 6 
асоціацій.

Деревостани за її участю приурочені до схилів південної, 
південно-східної та західної експозицій, крутизною 15-20 , а 
іноді й 50°. На сірих і світло-сірих лісових грунтах у  свіжих і 
вологих умовах берека досягає 16-18 м у  висоту з діамеїром 
стовбура 20-28  см. У першому ярусі цих асоціацій домінує 
Fagus sylvatica, поряд з яким зростають Quercus robur, Cerasus 
avium та дуже рідко зустрічаються Pinus sylvestris L. і Picea abies. 
Основними видами другого ярусу є Carpinus betulus та Fagus 
sylvatica. Acer campestre, T ilia cordata, Sorbus torminalis у  складі 
другого ярусу представлені окремими екземплярами. У межах 
Валя-Кузьминського (кв.1 л/д.1), Чорнівського (кв.57 л/д.1), Ту- 
рятського (кв.10 л/д.З) лісництв Чернівецького та Сторожинець- 
кого (кв. 10 л/д.20) лісництва Сторожинецького лісгоспів берека, 
зростаючи у  першому ярусі, цвіте і плодоносить, свідченням 
чого є її підріст та сходи у радіусі 50-100 м від маточника.

Поновлення основних порід деревного ярусу відбувається за
довільно і репрезентоване підростом всіх вікових груп.

Підлісок, сформований свидиною кров'яною, бруслинами 
європейською та бородавчастою, ліщиною, бузиною чорною, 
зріджений. Рідко у  його складі зустрічається жостір проносний 
(Rhamnus cathartica L.) (Ревнянське (кв .8 л/д. 9) лісництво 
Чернівецького лісгоспу).

У більшості випадків трав'яний покрив добре розвинутий 
(проективне покриття -  в ід  50 до 80%). Найбільшу участь у  
формуванні травостою беруть Asarum europaeum, Carex pilosa, 
Aposeris foetida (L.) Less., Galium odoratum, Galium intermedium. 
Stell aria holostea. У решти асоціацій трав'яний покрив зріджений, 
але у  його складі нараховується до 33 видів (Ревнянське 
лісництво (кв.8 л/д. 9). Для досліджених асоціацій звичною є 
участь у  складі трав'яного ярусу орхідних: Epipactis helleborine, 
Epipactis purpurata, Listera ovata (L ,) R. Br., Platanthera bifolia (L.) 
Rieh., Neottia nidus-avis, Cypripedium calceolus, Cephalanthera
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damasonium (M ill.) Druce.
У свіжих га вологих умовах існування грабово-букової суб- 

формації граб виступає в ролі домінанта першого ярусу асо
ціацій за участю S. torminalis, яка скрізь зростає поодинокими 
екземплярами. Поряд з ним поодиноко зафіксовані Acer campes- 
tre, T ilia cordata, Quercus robur, Quercus petraea, Acer platanoides. 
В таких умовах берека характеризується добрим ростом і роз
витком, досягаючи висоти від 18 до 25 м (Чорнівське лісництво 
(кв.10 л/д. 1) Чернівецький лісгосп) та діаметра 28-44 см. По
новлення основних порід у  більшості випадків задовільне, а в 
межах Чорнівського (кв. 10 л/д.1) та Ревнянського (кв.9 л/д. 1) 
ліснинтв Чернівецького лісгоспу на незначній площі наявні по
одинокі підріст (віком 5-7 років) та сходи береки.

Підлісок у складі цих асоціацій практично відсутній, лише 
поодиноко зростають окремі екземпляри бруслин європейської 
та бородавчатої, свидини кров'яної, вовчих ягід  та глоду. Дуже 
рідко зустрічаються гордовина та ліщина, які в окремих випад
ках досягають висоти до 3,0 м.

У складі трав’яного покриву цих асоціацій зростає від 19 до 
36 видів вищих судинних рослин, найчастіше домінують Galium 
odoratum, G. intermedium, Carex pilosa, Stellaria holostea, Viola 
reichenbachiana Jord. ex Boreau, Galeobdolon luteum та Galium 
aparine L. Дуже рідко у першому ярусі травостою зустрічаються 
Epipactis heleborine, Epipactis purpurata, Platanthera bifolia.

У липово-букових насадженнях досліджуваної території бе
река відмічена нами лише у  складі однієї асоціації - Tilieto 
(cordatis)-Fagetum (sylvaticae) asarosum, в межах Садгірського 
(кв. 7 л/д. 2) лісництва Чернівецького лісгоспу. У свіжих га во
логих умовах на сильно зсувистих берегах одного з лівих при- 
токів р. Гукеу берека досягає 15 м, виходячи у перший ярус.

Підріст бука, липи, дуба звичайного, клена польового та кле
на гостролистого віком до 10 років рідкий (1300-1500 шт/га) і 
суцільного ярусу не утворює. Відновлення S. tomunalis не спо
стерігається.

Підлісок відсутній, трав'яниий покрив розміщений 
нерівномірно, куртинами. Проективне покриття його складає 35- 
40 %, з яких 25-30 % припадає на Asarum europaeum. Решта 19
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видів, серед яких відмічено Epipactis helleborine, зростають по
одинокими екземплярами.

До складу березово-букової субформації за участю береки 
входять лише дві асоціації в межах 1 арнавського лісництва 
(кв.48 л/д З, КВ.39 л/д. 2) Чернівецького лісгоспу.

В умовах асоціації Betuleto (pendulis)-Fagetum (sylvaticae) 
galiosum (odorati) S. tomnnalis, досягаючи висоти 18-20 м та 
діаметра 36-40 см, виходить у  перший ярус поряд з буком 
лісовим, березою повислою та дубом звичайним. Поновлення 
вказаних порід відбувається незадовільно (70-75 піт/га бука), 
зате наявна значна кількість сходів граба - 320000-330000 шт/га.

У формуванні підліску бере участь 6 вцців, які не утворюють 
суцільного чітко вираженого ярусу.

Трав'яний ярус утворюють 34 види, серед яких найбільш по
ширеними є Galium odoratum, Galium aparine та Viola 
reichenbachiana. Зрідка зустрічаються зозулині сльози яйцелисті.

У складі асоціації Fageto (sylvaticae)-Betuletum (pendula) 
galioso (odorati)-asarosum (europaei) берека відмічена у  нижній 
частині схилу західної експозиції на правому березі р.Жижія, де 
сформувалися свіжі умови існування. Деревостан двоярусний: 
перший ярус утворюють Betula pendula, Fagus sylvatica з незнач
ною домішкою Quercus robur. Зімкнутість крон першого ярусу - 
0,4-0,5. У складі другого ярусу домінує Acer campestre з 
домішкою Carpinus betulus та S. tormmalis (висота 8-10 м., 
діаметр стовбура 12-16 см).

Підріст представлений в основному грабом, кленом польовим 
та черешнею, у  віці 5-7 років досягає висоти 0,3-0,5 м.

На досліджуваній площі біля маточників, які зростають у  
прогалинах, були виявлені окремі сходи береки (1-2 игг/м2).

Підлісок тут практично відсутній або представлений окреми
ми екземплярами Swida sanguinea, Corylus avellana.

Трав'яний ярус утворюють 34 види, серед яких домінують 
Galium odoratum, Asarum europeum, інші ж  зустрічаються по
одиноко та розсіяно.

У складі формації граба звичайного (Carpinetum betuli) S. 
torminalis виявлена нами у 2-х асоціаціях: Carpinetum (betuli) 
spassiherbosum, Tilieto (cordatae)-Carpinetum (betuli) stellariosum 
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(holosteae).
Грабові ліси утворилися на місці зведених букових та дубо- 

вих на світло-сірих опідзолених грунтах.
Деревостан першої асоціашї сформований у свіжих умовах на 

крутому схилі яру (крутизна 25-30°) і представлений одноярус- 
ним насадженням повнотою 0,7-0,8. Домінантом ярусу виступає 
граб звичайний, поряд з яким зростають поодинокі екземпляри 
дуба звичайного та береки. Підріст і підлісок відсутні, виявлені 
лише сходи граба (4000-4500 шт/га) та береки (80-100 шт/га).

У трав'яному ярусі зростають окремими екземплярами 7 
видів вищих судинних рослин. Мертвий покрив потужністю 3-5 
см складає 75-80 % площі.

Одноярусний деревостан другої асоціації в основному утво
рений грабом з домішкою липи серцелистої та окремими екзем
плярами Quercus robur, Fraxinus exelsior, Cerasus avium та Sorbus 
torminalis. В межах цієї асоціації добре розвинутий підріст ви
щезазначених порід, який у  віці 8-10 років досягає висоти до 2,0 
м та утворює окремий, чітко виражений ярус.

Природне поновлення береки в цих умовах не відбувається.
В підліску зростають окремими невеликими куртинами 

ліщина, бруслина європейська та калина звичайна.
У трав'яному покриві домінує Stellaria holostea, інші ж 22 ви

ди відмічені поодиноко.
Отже, оптимальні умови для росту і розвитку береки на тери

торії досліджень створюються у  фітоценозах з домінуванням 
дуба звичайного, але через незначну кількість маточників, при
родне відновлення даного виду відбувається незадовільно.
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Gavriliuk V.O., Turlaj О. I.

Geobotanical character of plants9 grouping of North Bucovina and 
North Bessarabia with participation of Sorbus torminalis (L.) Crantz

The classification scheme of forest’ vegetation of North Bucovina and 
North Bessarabia with participation of Sorbus torminalis (L.) Crantz and 
geobotanical character of plants’ grouping with its participation within the 
limits of Vashkivetsko-Glibotskogo, Chotinskogo, Novoselelitsko- 
Kelmenetskogo and Sokirianskogo geobotanical regions is quoted.
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УДК 614.876 : 546.3 : 57.042

Дудченко Т.М., Лавренчук Г.Й., Серкіз ЯЛ. 

Життєздатність клітин in vitro під впливом 
радіонуклідів !37Cs у комбінації з важкими металами

Досліджено вплив радіонуклідів цезію на життєздатність 
клітин у культурі за умов сумісної дії з важкими металами. 
Встановлено пригнічення росту клітин в моношарових куль
турах та підсилення негативних ефектів на клітини in vitro 
радіонуклідами 137Cs при комбінованій дії з важкими мета
лами. Барій, нікель та хром збільшують сорбцію l37Cs 
клітинами. Свинець та мідь інгібують цей процес.

Іонізуюче випромінювання та сполуки важких металів — ши
роко росповсюдженні компоненти довкілля. Проблема сумісної 
д ії важких металів (ВМ) та радіації на біологічні об'єкти зали
шається маловивченою. У відомій нам літературі є окремі пові
домлення про експериментальні дослідження комбінованої д ії 
важких металів та іонізуючого випромінювання [6,10], в той час 
як дослідженню впливу кожного з цих факторів окремо присвя
чена значна кількість робіт.

Важкі метали, більшість з яких належить до ряду 
мікроелементів і є життєво необхідними для організму, у  вели
ких концентраціях являються високотоксичними для організму 
[2,12]. Найбільш прийнятні механізми генотоксичності такі: 
безпосередня взаємодія металів із ДНК, з її  нуклеофільними 
центрами, що індукує однонитьові розриви ДНК, зшивки ДНК - 
білок тощо; вплив металів на ДНК без прямої взаємодії - пору
шення розходження хромосом у мітозі, анеуплодія, інтенсифіка
ція процесів перекисного окислення, пригнічення активності 
ферментів синтезу, порушення репарації ДНК [4,9].

Нині є достатньо даних, які свідчать про наявність в опромі
нених клітинах ссавців довгоіснуючих пошкоджень ДНК, що в 
подальшому приз водить до нестабільності генома, зростання 
кількості мікроядер, збільшення частоти летальних мутацій [7- 
8, 10].
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Метою даної роботи було досліджетіня життєздатності клітин 
лінії' Ц29 В умовах сумісної д ії радіонуклідів 13 Се та іонів важ
ких металів.

М атеріали й методи
Дослідження проводили на асинхронній популяції клітин 

лінії 1̂ 929 (трансформовані метилхолантреном фібробласти ми
шей). Клітини розсівали в кількості (5-10) * 10і хл/мл на по
кривні скельця розміром 9 * 1 8  мм у пляшечки з-під пеніциліну, 
де їх вирощували в поживному середовищі Ігла із додаванням 10 
% ембріональної сироватки та антибіотиків (2 мг/мл ген- 
таміцину) гіри 37° С. Водні розчини солей важких металів 
(СиС12*2Н20 , ВаС12, ИіС12, СЮ3, (СН3С 0 0 )2РЬ*ЗН20 )  додавали 
в куль тур аль не середовище в середньоефективних концен
траціях (ЕС50), що були визначені нами в попередніх 
дослідженнях [11. Разом з солями вищевказаних металів до по-

137живного середовища додавали радіонукліди Се в кількості, 
яка при експозиції 1 год формувала поглинуту дозу іонізуючої 
радіації 1 Гр. Ізотоп та метали двічі відмивали чистим середо
вищем, додавали чисте поживне середовище, в якому продовжу
вали культивування клітин протягом 5 діб. Паралельно культи- 
вували клітини з додаванням тільки Се та без будь-яких 
домішок (інтактний контроль). З першої по п ’яту добу моношар 
клітин на покривному скельці фіксували 96° етанолом та фарбу
вали гематоксилін-еозином. Оцінювали життєздатність Ь929- 
клітин за показниками виживання клітин в культурі, аналізуючи 
кінетику їх  росту протягом 5-ти діб, мітотичний індекс (МІ) та 
індекс гігантських багатоядерних клітин. Статистичну обробку 
експериментальних даних проводили за методом Стьюдента.

Сорбційна здатність Сб клітинами оцінювалась за по
тужністю експозиційної дози ( мкР/год ). Виміри проводили 
дозиметром ДБГ - 01Н при фіксованій геометрії, одинаковій 
кількості клітин та ідентичних усіх  інших умовах.

Результати досліджень та їх обговорення
Результати дослідження кінетичних характеристик 

проліферативної активності контрольних та дослідних культур



наведені на рис. 1. Видно, що вже на 2-у добу культивування 
радіонукліди Cs та сумісна дія li7Cs з іонами важких металів 
пригнічують ріст клітинної популяції в моношаровій культурі й 
приводять до істотного зниження їх  виживання на 6-у добу 
відносно інтактного контролю. При д ії 137Cs показник виживан
ня для Ь929-клітин на 5-6-у доби дещо вищий, ніж у  комбінації 
радіонуклідів з металами. Очевидно, що Ва2і, Ni2\ Cu2+, Сг6+ і 
РЬ у  поєднанні з радіонуклідами 137Cs підсилюють негативні 
ефекти в клітинах in vitro.

Ч ас  культ ивування, доби

Рис. 1. Кінетика росту І,-клітин у  культурі при сумісній д ії137Св із
важкими металами

На рис. 2 зображена мітотична активність клітин при 
сумісній д ії Сб та іонів важких металів. Оцінюючи зміни 
мітотичного індексу при культивуванні, можна констатувати, 
що для більшості варіантів досліду МІ нижчий, ніж в інтактному 
контролі, для якого характерне суттєве збільшення величини 
показника на 2 добу. В подальшому МІ поступово зменшується 
майже до початкових значень: на кривих росту цей проміжок 
відповідає стаціонарній фазі росту культури. Тільки при дії Сб 
та РЬ2+ на 2 добу культивування цей показник перевищує кон
трольні значення.
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Рис. 2. Зміна мітотичного індексу (°/0о) культури кліпшн лінії і  при 
сумісній дії /57С$ та іонів важких металів

При подальшому культивуванні МІ різко зменшується. Що 
стосується впливу Си2' і і37Сб та Сг6+ і І37Сз, то вже на 1 добу 
культивування величина МІ значно менша в порівнянні із 
сумісною дією радіонукліду з РЬ2+, Ва2+ та Мі2', проте на 3-6 
доби цей показник знаходиться на тому ж рівні, що і в контролі.

Зауважимо, що коливання мітотичної активності в процесі 
культивування свідчить про синхронізацію поділу клітин. Цей 
ефект спостерігали як на контрольних клітинах, так і на прегіа- 
ратах з Си2' + '"С е , №2' + ,37Св та Сг6+ + 137С5. При д ії на 
клітини Ва2+ + і ,7Сй та  тільки 1 і7Сз мітотичний індекс істотно
нижчий від контрольних величин. На препаратах культур при

137спільній д ії металів та радіонуклідів Сз спостерігали апоптоз, 
патологічні мітози (триполюсні) та атипію в морфології клітин.

Крім проліферативної та мітотичної активності була про
аналізована кількість гігантських багатоядерних клітин, які ви
никають у  популяції при сумісній д ії важких металів та 
радіонуклідів 137Сб (табл. 1). Ефект появи багатоядерних клітин 
у  результаті д ії іонізуючого випромінювання та інших чинників 
фізичної або хімічної природи відомий давно [3,5], проте 
феномен цього явища не з’ясований. За даними деяких авторів
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[11] причинами виникнення полікаріоцитів можуть бути або 
аномалії мітозу, або пошкодження мікротрубочок та патології 
цитотомії.

Таблиця 1
Індекс гігантських багатоядерних кіітин (°/т) в культурі Т-клітин 
________ пРи комбінованій д ії13 Ся з важкими металами

Варіанти
досліду

Час культивчдзання, доби
1 2 3 4 5 6

Контроль 0 17 12 12 2 10
'37Сз 13 71 35 22 22 16
Ва2++ І37Св 25 25 22 14 11 7
№2,+ ,37С8 13 44 8 27 21 18
Сг6'+ І37С$ 0 21 23 41 23 14
Си2++,37С8 13 34 19 19 17 9
РЬ2++ '"Се 24 33 54 23 11 6

Із наведених даних видно, що найбільша їх кількість виникає
1 47на другу добу при д ії радіонуклідів Сб. Високий їх рівень спо-

•2*ь 137 2+ 137стерігається також при спільній д ії № та С б, РЬ та Сб, а 
також Сг6 ’ та 137Сб. При подальшому культивуванні рівень 
гігантських клітин у  всіх групах зменшується, оскільки вони 
гинуть та елімінують з культури.

Результати експериментальних досліджень сорбційної здат-
117 1 47пості клітинами Сб, а також Се у  присутності іонів важких2̂  .2-\ б ьметалів подані в таблиці 2, з якої видно, що Ва , ІМг та Сг 

срияють сорбції на мембрані клітин і проникненню в їх  цито
плазму 137С8, а Си2* та РЬ2!, навпаки, блокують адсорбцію та 
поглинання радіоактивного цезію клітинами.

Таблиця 2
Сорбція клітинами лінії Т929 137Ся при його сумісній дії

з іонами важких металів
Варіанти
досліду ,37С8 І37Сз + 

Ва2+
,37С5 + 

Мі2"
137С8 + 

Сг6+
,37С8 + 
Си2+

137Сз + 
РЬ2'

Потужність 
дози, мкР/год 8.0+1 13.4±2* 9.6±2 9.4±1 7.2±2 6.8+2
* різниця з контрольними даними (для радіонуклідів Сл) достовірна
(р<0.05)
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Висновки
1. Встановлено величини сорбції 137Сз клітинами лініі 1^29 при 

сумісній д ії з іонами металів.
2. Показано інгібуючий вплив ізотопів І37Сз й сукупної його дії 

з іонами металів на ріст та поділ клітин іп уііто.
3. Виявлено високий рівень гігантських багатоядерних клітин у  

популяції лінії Л»929 Для груп №2++137Св, РЬ *+ Сз та 
Сг6++137Сз, що свідчить про їх  значний вплив на репродук
тивну загибель клітин.
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The viable of sells in vitro under the influence 
of radionuclides I37Cs and heavy metals

Combined influence of radionuclides (137Cs) and heavy metals on the cell 
vitality in culture has been investigated It has been detected that radionu
clides (137Cs) in combination with heavy metals retarded the cell growth and 
amplified the harmful influence on the cells in vitro. Ba2 , Ni2' and Cr6 
increase the sorbtion of I37Cs by cells. Pb and Cu ingibit this process.
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УДЇС 581.13

Вайда П.В., Григорюк І.П., Н іколайчук B.L

Вплив гіпоксії на метаболізм амінокислот та 
синтез білка в рослинах озимої пшениці 
за різних умов мінерального живлення

Стаття містить результати дослідження впливу гіпоксії на 
кореневу систему озимої пшениці. Метаболізм амінокислот 
та білків озимої пшениці досліджували з використанням міт
ки І4С за умов різних доз мінерального живлення.

Обширна територія України, на якій вирощується озима пше
ниця, характеризується високою неоднорідністю природно-клі
матичних умов - її висівають як у  зоні з недостатньою кількістю 
опадів, так і в регіонах, де в окремі періоди вегетації спостеріга
ється значне перезволоження грунтів. У зонах надмірного зволо
ження в результаті надлишку вологи може виникати заболочен
ня грунтів, що створює несприятливі умови для росту та розвит
ку рослин. Явище перезволоження може мати місце і при надмі
рних поливах рослин в умовах зрошувального землеробства.

Зазначимо, що говорячи про вплив перезволоження на ріст і 
розвиток та продуктивність рослин, ми маємо справу власне не з 
шкідливим ефектом надлишку води в зоні кореневої системи, а з 
кисневою недостатністю - гіпоксією, яка виникає в таких умо
вах, а  також на ущільнених важких грунтах.

Отже, вивчення адаптаційних можливостей рослин до умов 
гіпоксії має важливе як теоретичне, так і практичне значення, 
оскільки вирощування рослин на перезволожених і важких ущ і
льнених грунтах є не менш проблематичним, ніж отримання 
врожаїв в аридних зонах.

Актуальність цього питання для України зростатиме у  зв’язку 
з розширенням в окремих регіонах системи зрошувального зем
леробства, а також із застосуванням на полях важкої техніки.

Треба сказати, що не дивлячись на значну кількість публіка
цій [1-9], які стосуються перебігу тих чи інших процесів у  рос-

204



липах при анаеробіозі, чимало питань, зокрема, пов’язаних з ме
таболізмом амінокислот і синтезом білка в умовах гіпоксії, ще 
недостатньо вивчені. При цьому, на наш погляд, дослідниками 
мало уваги зверталось і на з’ясування взаємоз’язку в діяльності 
окремих органів, у першу чергу коренів і надземної частини, в 
умовах часткового затоплення рослин.

Відомо, що негативний вплив гіпоксії на рослинні організми 
залежить від глибини й тривалості її дії. Це зумовлено тим, що 
кисень безпосередньо зв ’язаний з процесами біологічного окис
лення і його недостача веде, перш за все, до розбалансування 
дихального та енергетичного обміну, від яких, насамперед, і за
лежить оптимальна функціональна активність клітин. Дослі
дження, проведені з деякими видами рослин, виявили, що окремі 
з них при нормальному газообміні листків можуть переносити 
достатньо тривалу відсутність аерації в зоні кореневої системи. 
При цьому нормальний газообмін листків в умовах тимчасового 
анаеробіозу коренів дозволяє їм досить швидко адаптуватися до 
умов гіпоксії. І тільки тоді, коли надходження кисню недостатнє 
до всього організму, пристосувальні властивості рослин значно 
знижуються, оскільки регуляторні системи в таких умовах ста
ють практично не діючими.

Враховуючи все це, нами проведені модельні експерименти з 
вивчення впливу гіпоксії в зоні кореневої системи, яка, як пра
вило, спостерігається в практиці сільськогосподарського вироб
ництва, на метаболізм амінокислот і синтез білка в рослинах 
двох сортів озимої пшениці, різностійких до умов зволоження.

Дослідження проводились на проростках, оскільки саме на 
початку онтогенезу пшениця найчастіше потрапляє в умови 
надмірного зволоження. Рослини вирощували в посудинах ємні
стю 3 кг піску при оптимальній (60 %  від ПВ) вологості на різ
ному рівні мінерального живлення (ИбоРзоКзо-. ^ 0РбоК<ю, 
N180̂ 120̂ 120)-

Через певний час у  проростки вводили мічену за *С глутамі- 
нову кислоту й переводили частину з них в умови надмірного 
зволоження (заливали), створюючи гіпоксію в зоні кореневої 
системи, а решту вегетували при оптимальному водозабезпечен- 
ні. Потім, після відповідної фіксації коренів, стебел і листків,
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визначили радіоактивність зразків з допомогою сцинтиляційно
го й торцевого лічильників.

Результати досліджень оброблялись методом варіаційної ста
тистики.

Іїри вивченні реакції двох сортів пшениці (Білоцепківська 
177 - більш вологолюбна, Одеська 66 - більш посухостійка) на 
надмірне зволоження, що, як правило, супроводжується гіпоксі
єю в зоні кореневої системи рослин, нами виявлено, що 5-ти до
бове перебування проростків в умовах часткового затоплення 
викликало накопичення вільних амінокислот у  коренях обох 
пшениць. Причому, цей процес, як видно з таблиці 1, більш ін
тенсивно проходив у  Білоцерківської 177. Гіпоксія дещо стиму
лювала в коренях і надходження мітки 14С у  білки.

Таблиця 1
Вплив гіпоксії на інтенсивність синтезу мічених по 14С амінокис- 
________  лот і білків у  проростках озимої пшениці___________

Сорти 
озимої 

пшениці 
та варіан
ти дослі

ду

Радіоактивність у тисячах імпульсів за 100 секунд на 1 г сирої 
маси зразків

корені стебла листки
аміно

кислоти білки аміно
кислоти білки аміно

кислоти білки

імпу
льси

% від 
кон
тро
лю

імпу
льси

% від 
кон
тро
лю

імпу
льси

% від 
кон
тро
лю

імпу
льси

% від 
кон
тро
лю

імпу
льси

% від 
кон
тро
лю

імпу
льси

% від 
кон
тро
лю

Одеська
66
(конт
роль)

9,34
0,02 100

15,04
0,48 100

22,94
0,30 100

24,24
1,20 100

22,04
0,62 100

41,04
0,66 100

Одеська
66
(гіпоксія)

13,04
0,03 139,8 17,74

0,34 118,0
19,14
0,22

83,4
23,44
0,39 100,4

23,04
0,43 104,5

26,24
0,18 64,6

Білоцерків
ська 177 
(конт
роль)

10,14
0,23 100

16,54
0,92 100

27.24
0,01

100
31,84
1,10 100

19,24
0.31 100

28.34
0.75 100

Білоцерків
ська 177 
(гіпоксія)

28,84=
0,67 298,1

17,94 
0,601 108,5

23,24
0,14 85.3

23.44
0,43 73,6

28,74
0,99 149,5

40,14
0,38 141,7
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У стеблах, порівняно з коренями, навпаки, спостерігалось га
льмування інтенсивності синтезу мічених амінокислот і білка, 
особливо в сорту Білоцерківська.177.

Що стосується листків, то при 5-ти добовому частковому за
топленні рослин у  цих органах відмічено значне зростання вміс
ту вільних амінокислот і білка в пшениці сорту Білоцерківська 
177, в той час як у  сорту Одеська 66, навпаки, спостерігалося 
помітне зниження інтенсивності білкового синтезу.

При дослідженні впливу на рослини озимої пшениці більш 
тривалої гіпоксії (10 днів) за різних умов мінерального живлен
ня, нами виявлено, що вона стимулювала синтез вільних аміно
кислот та білка в коренях проростків, насамперед у сорту Біло
церківська 177 на мінеральному фоні ИбоРзоКзо (табл. 2).

Однак у варіантах з вищим рівнем мінерального живлення 
синтез білків з мічених амінокислот у  коренях Білоцерківської 
177 в умовах тимчасового анаеробіозу був уже значно уповіль
нений, а при нормі добрив М ^ Р )20*420 - явно загальмований.

Метаболізм амінокислот та синтез білка в стеблах і листках 
рослин досліджуваних сортів пшениці за умов 10-ти денної гі
поксії виявився в цілому менше розбалансованим у  сорту Оде
ська 66, за винятком норми добрив І^оРбоКбо-

Отже, рівень мінерального живлення в умовах часткового 
анаеробіозу рослин, помітно вплинувши на синтез вільних амі
нокислот і білків у  коренях проростків, лише незначною мірою 
регулював ці процеси у  стеблах та листках.

Отримані результати показують, що в умовах недостатньої 
аерації кореневої системи на ранніх етапах онтогенезу рослин в 
обох сортів пшениці відбувався не тільки інтенсивний розпад 
старих білків, але й синтез певної кількості нових. При цьому 
сорт Одеська 66, що загалом краще адаптований до умов посу
хи, в цілому виявився і більш стійким до гіпоксії. Це, можливо, 
зв ’язано з фізіологічними особливостями цієї пшениці, зокрема, 
меншими порушеннями в енергетиці клітин при переході від 
високоенергоефективного аеробного дихання коренів до мало- 
енергоефективного - анаеробного, що має місце при тимчасово
му затопленні рослин. Через це, мабуть, сорт Одеська 66 може 
краще адаптуватися до несприятливих умов середовища.
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Таблиця 2
Вплив гіпоксії та рівня мінерального живлення на інтенсивність синтезу 

мічених за І4С амінокислот і білків у проростках озимої пшениці_____

Сорти озимої 
пшениці та 

Варіанти до
сліду

Радіоактивність в тисячах імпульсів за 100 секунд на 1 г. сирої 
маси зразків

корені стебла листки
вільні

амінокис
лоти

білки
вільні

амінокис
лоти

білки
вільні

амінокис
лоти

білки

Одеська 66 - нормальне зволоження (контроль)
N6oPзoKзo 9,6± 20,8± 6,8± 14,8± 1,5± 3,7±

0,05 1,28 1,24 1,03 0,01 0,39
ЫэдРбоКбо 7,4± 10,7± 3,0± 6,4± 1,4± 5,2±

0,14 0,42 0,02 0,25 0,02 0,09
N18()Р 12оК) 20 11,8± 1'9,1± 7,1± 11,5± 4,5± 12,6±

0,05 0,40 0,12 0,42 0,10 0,40
Одеська 66 -  надлишок вологи (гіпоксія)

ИбоРзоКзо 17,5± 48,5± 5,88± 13,1± 1,0± 3,9±
0,07 2,66 0,04 1,07 0,01 0,22

КпРвоКбо 21,8± 11,8± 3,0± 7,3± 1,8± 5,6±
0,40 0,48 0,03 0,07 0,005 0,20

N180? 12оК 120 24,7± 34,4± 6,6± 13,4± 3,9± 10,7±
0,13 0,81 0,10 0,75 0,16 0,03

Білоцерківська 177 -  нормальне зволоження (контроль)
ИбоРзоКзо 5,2± 12,1± 9,6± 16,8± 16,6± 3,65±

0,41 1,10 0,20 0,55 0,06 0,45
^РбоКбо 21,0± 21,2± 3,5± 7,3± 1,74± 5,2±

0,32 0,50 0,02 0,64 0,17 0,39
Ні8оРі2оК]20 24,8± 35,7± 12,0± 16,4± 4,7± 12,5±

0,65 1,07 0,14 0,65 0,02 0,17
Білоцерківська 177 - надлишок вологи (гіпоксія)

N6oPзoKзo 16,9± 63,9± 5,8± 10,7± і,о± 3,6±
1,5 2,03 0,18 0,74 0,01 0,37

ИздРбоКбо 33,2± 27,7± 3,8± 8,6± 2,0± 7,2±
0,66 1,18 0,07 0,44 0,66 0,49

Мі8оРі2оКі20 29,4-Ь 27,8± 5,8± 12,0± 3,0± 9,6±
0,20 0,04 0,12 0,79 0,15 0,15
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The article deals with the results of the investigation of the influence of
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of aminoacids and protein synthesis in winter-wheat plants under different
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УДК 612.1:612.481+591.481.2:612.481+615.36

Мардар Г.Г., Савчук Г.Г., Каваре B.I., 
Кіптенко Л.І., Трибовська С.В. 

Реакція крові, аденогіпофіза та кори наднирників білих 
щурів на іонізуюче опромінення і препарат Ерсол

На основі проведених дослідів на щурах з використанням 
гематологічних, гістологічних, морфометричних та ульт
рамікроскопічних методів дослідження встановлено, що загаль
не іонізуюче опромінення (1,5 Гр, 2 неділі) викликає 
лімфопенію, зсув лейкоцитарної формули вліво, зниження гор- 
мондепонуючих властивостей еритроцитів периферичної крові, 
а також (при дії опромінення 2 Гр, 2 місяці) - дистрофічні та де
генеративні зміни в аденогіпофізі та корі надниркових залоз. 
Препарат Ерсол в значній мірі проявляє радіопротекторні вла
стивості.

Досвід життя після аварії на ЧАЕС на забруднених 
радіонуклідами територіях, необхідність проведення робіт по 
перебудові “Укриття” задля екологічно безпечного стану поста
вили проблему дослідження впливу іонізуючого опромінення та 
пошуку препаратів з радіопротекторнимм властивостями в ряд 
найбільш актуальних. Більшість наукових досліджень присвяче
но вивченню впливу великих доз опромінення, в той час як на
селення здебільшого піддається впливу малих доз радіації, 
оцінка впливу яких на живі організми через складність пробле
ми до кінця не з'ясована [3].

Відомо, що кров та ендокринна система є найбільш чутливи
ми до іонізуючого випромінювання [2, 3], тому показники їх 
реакції повинні найкраще демонструвати дію даного фактора.

Розроблений в Чернівецькому державному університеті на 
основі ультрафіолетовоопроміненої крові препарат Ерсол добре 
зарекомендував себе як детоксикант по відношенню до деяких 
техногенних ксенобіотиків і стимулятор окремих ланок імунної 
системи [5, 8, 9]. Можливо, цей препарат м іг би використовува
тися для підвищення опірності і реактивності організму за умов 
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опромінення.
Мета даної роботи - дослідження закономірностей реакції 

крові, аденогіпофізу і кори надниркових залоз шурів на 
радіоактивне опромінення щурів малими дозами та вивчення 
можливої протекторної д ії препарату Ерсол.

Матеріал і методи
На самцях білих безпородних шурів з масою тіла 150-200 г 

були проведені дві серії дослідів. Перша - включала 4 групи по 
10 особин у  кожній. Інтактні тварини служили контролем, тва
ринам 2-ї групи вводили препарат Ерсол, щури як 3-ї, так і 4-ї 
груп піддавались рентгенівськму опроміненню, тварини 4-ї гру
пи, окрім того, отримували препарат Ерсол. Експеримент тривав 
15 діб. Фракційне рентгенівське опромінення щурів у дозі 2,58 
мКл/кг щоденно здійснювали рентгенівським діагностичним 
апаратом 12 П6 з потужністю дози 0,258 мКл/с. Сумарна доза 
опромінення дорівнювала 1,5 Гр. Препарат Ерсол вводили 
внутрішньом'язево на початку та через кожні 5 днів до завер
шення досліду; доза - 150 мг/кг.

На 16-й день шурів першої серії забивали під легким ефірним 
наркозом і одразу ж забирали кров для гематологічного та 
гістохімічних аналізів. Визначали рівень гемоглобіну, гематок
риту, кольоровий показник, швидкість осідання еритроцитів 
(ШОЕ), кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, лейко
цитарну формулу за звичайними методиками [6], а також ци- 
тохімічними методами - рівень депонованих інсуліну [7] і кате- 
холаміггів в еритроцитах [4].

У другій серії експерименту, що продовжувався 2 місяці, ви
користали ЗО щурів, котрих розділили на 3 групи: 1-ша - 
інтактні тварини, щури 2-ї та 3-ї груп піддавались загальному 
опроміненню, яке проводили на установці "Носив" (глибина 6 
см) у  дозі 2 Гр, щури 3-ї групи, окрім опромінювання, отриму
вали препарат Ерсол. В цій серії препарат вводили у  дозі 300 
мг/кг. Після закінчення дослідів тварин декапітували, забирали 
гіпофіз і наднирники, котрі фіксували в 5 %-му нейтральному 
формаліні, заливали в парафін. Виготовляли зрізи і забарвлюва
ли їх  гематоксилін - еозином. При збільшенні мікроскопа (оку
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ляр 10, об'єктив 90) і за допомогою окуляр-мікрометра вирахо
вували процентний вміст, діаметр ендокриноцитів та їх ядер.

З метою електронномікроскопічного дослідження тканину 
гіпофіза і кори наднирників розміром 1 мм3 фіксували у розчині 
1 %-го забуференого чотириокису осмію при температурі 4°С, 
після чого промивали в буферному розчині Міллонінгу і прово
дили дегідратацію у  спиртах зростаючої концентрації та в аце
тоні. Потім тканини заключали в суміш епоксидних смол за за
гально прийнятою методикою [1]. Ультратонкі зрізи отримували 
на ультрамікротомі УМПТ-6 і після конграстування цитратом 
свинцю досліджували, використовуючи електронний мікроскоп 
ЕВМ-100 БР з прискоренням напруги 75 кВ. Одержані дані об
робляли статистично з урахуванням критерію Стьюдента.

Результат та їх обговорення
Гематологічні показники білих щурів першої серії досліду 

представлені у  табл.1. Сам по собі препарат, окрім підвищення 
кількості сегментоядерних нейтрофілів на 15,8 % (р < 0,05), не 
викликав суттєвих змін стану периферичної крові.

У опромінених тварин спостерігався лейкоцитоз та тромбо
цитопенія, в лейкоцитарній формулі відбулося зростання у 
декілька разів кількості юних і паличкоядерних форм ней
трофілів (у 5,7 та 2,4 рази відповідно), зменшення кількості 
лімфоцитів, а  також зниження кількості інсуліну (з 2,65 ± 0,05 
у.о. до 2,11+0,07 у.о .) і катехоламінів ( з 2,50 ± 0,14  у.о. до 2,00 
± 0,10  у.о.) в еритроцитах. Зміни даних показників вказують на 
можливе пошкодження мембранних апаратів клітин, 
пригнічення резистентності організму, а також на зниження 
рівня обмінних та адаптаційних процесів в організмі [2, 3, 4]. 
Результати нашого досліду узгоджуються з даними
А.С.Звєркової (зі співавторами) [2], котрі встановили 
збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів у  дітей із 
найбільш забруднених радіонуклідамии сіл Київської області та 
м. Києва через 4 роки після аварії на ЧАЕС. Аналогічні, але 
стійкі кількісні зміни периферичної крові розглядаються як оз
наки мієлодиспластичного синдрому [3]. Причину даного син
дрому у  людей важко визначити через наявність різного роду
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захворювань. Наші досліди на щурах свідчать, що омолодження 
нейтрофільного ряду лейкоцитів, та зниження кількості 
лімфоцитів і рівня депонованих гормонів в еритроцитах - спе
цифічна ознака тривалої д ії малих доз іонізуючого опромінення 
на організм тварин.

Таблиця 1
Гематологічні показники білих щурів за умов рентгенівського оп- 

_ромінення і препарату Ерсол (М±т, п=10)_________
Контроль Ерсол Опр Опр + Ер

сол
Еритроцити,Т/л 8.30 ± 8.221 7.761 7.891

0.37 0.35 0.28 0.31
Г емоглобін, г/л 135.20 ± 136.601 122.801 128.401

4.36 4.32 4.22 4.32
Г ематокрит,% 43.80 ± 44.001 41.701 42.601

1.69 1.54 1.44 1.51
Кольоровий пок. 0.50 ± 0.511 0.471 0.491

0.01 0.02 0.01 0.01
ШОЕ, мм/год 2.70 ± 2.801 3.001 2.801

0.16 0.14 0.22 0.21
Лейкоцити, Г/л 12.25 ± 12.211 14.171 12.741

0.59 0.57 0.51* 0.60
Лейкоцитарна формула:
Нейтрофіли: юні, % 0.30± 0.401 1.701 0.701

0.16 0.17 0.23** 0.23**"
паличкоядерні, % 1.401 1.301 3.401 2.401

0.17 0.16 0.39** 0.28**
сегментоядерні, % 23.40± 27.001 23.701 23.101

0.88 0.97* 1.16 1.26
Еозинофіли, % І.60± 1.501 2.601 2.001

0.17 0.24 0.39* 0.27
Лімфоцити,% 68.60± 66.201 61.901 66.801

1.33 1.24 1.22** 1.41*я
Моноцити, % 4.60± 4.001 5.501 5.001

0.39 0.27 0.48 0.35
Тромбоцити, Г/л 578.30± 609.101 466.501 516.201

21.66 30.71 24.50** 24.77
Примітка: * - вірогідна різниця відносно контролю (р < 0,05); **- 

вірогідна різниця відносно‘контролю (р <0,01); *” - вірогідна різниця відносно 
досліду без Креолу (р <0,05); **" - вірогідна різниця відносно досліду без Ерсо- 
лу (р <0,01); ОПР - рентгенівське опромінення



За умов рентгенівського опромінення на тлі препарату Ерсол 
достовірно знижується кількість юних форм нейтрофілів на 
58,48 % (р < 0,05) та зростає кількість лімфоцитів на 7,84 % (р < 
0,05), підвищується рівень катехоламінів в еритроцитах до 3,19 
± 0,43 у.о. Отже, препарат Ерсол запобігає прояву деяких змін у 
системі крові і, таким чином, проявляє певні протекторні вла
стивості по відношенню до д ії радіаційного чинника.

Результати другої серії дослідів представлені у  таблиці 2. У 
щурів, котрі піддавалися загальному опроміненню у  дозі 2 Гр, 
спостерігалося зменшення відносної маси гіпофізу на 37,7 % 
(р<0,001) порівняно з контролем. Загальна реакція гіпофізу ви
ражалася у  зростанні гіперемії органа, посиленні фази виведення 
секрету із хромофільних клітин, дегрднуляції і зменшенні 
кількості цитоплазми в ацидофілах і гідратації клітин ба- 
зофільного ряду. В цитоплазмі усіх  різновидів ендокриноцитів 
розвивалися дистрофічні зміни (дрібнопетлиста будова, поява 
вакуолей). Особливо це характерно для базофілів, цитоплазма 
котрих розріднювалася, втрачала зернистість і здатність до 
інтенсивного забарвлення, слабо контурувалася. Зустрічалися 
клітини із щільною цитоплазмою і гіперхромним ядром. 
Відбулося зростання кількості базофілів на 51,5% (р<0,001) при 
тенденції до зменшення ацидофілів. Просліджувалося зменшен
ня діаметру ацидофільних клітин на 18,5 % (р<0,01).

Електронномікроскопічне дослідження гонадотропних ен
докриноцитів показало глибокі зміни: просвітлення ядер, кон
денсацію хроматину, набухання мітохондрій і зменшення крист, 
гіпертрофію комплексу Гольджі, вакуолізацію ендоплазматичної 
сітки (ЕПС), появу великих електронно прозорих вакуолей.

У корі наднирників щурів за д ії опромінення в дозі 2 Гр 
відбулося потовщення капсули, набряк залози, розширення кро- 
веносних судин, серед кортикоцитів спостерігалися клітини з 
шкнотичними ядрами на тлі вакуолізації і появи зернистості в 
цитоплазмі. Відносна маса залози зменшилась на 18,5% (р<0,01) 
(табл.З). Товщина клубочкової зони знизилась на 12,3% 
(р<0,05). Середній діаметр клітин пучкової зони зменшився на 
14,6% (р<0,01).
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ал л. . Таблиця 2
Морфометричш показники адепогіпофізу щурів за умов радіаціино-

Контроль ОПР ОПР+Ерсол
Відносна маса гіпофізу, мг 3,97±

0,21
2,47±

0,17***
3,57±
0,37

Ацидофіли, % 32,80±
4,18

24,93±
2,01

30,57±
0,25

Базофіли, % 12,30±
1,27

18,63±
0,17***

13,97±
0,33

Хромофобні клітини, % 54,90±
3,16

56,11± 
1,03

55,46±
0,11

Діаметр А-клітин, мкм 8,40±
0,27

6,85±
0,24**

8,14±
0,58

Діаметр ядер А-клітин, мкм 5 ,10± 
0,75

4,16±
0,32

4,71 ± 
0,28

Діаметр Б-клітин, мкм 12,60±
1,17

13,82±
0,46

13,05±
1,13

Діаметр ядер Б-клітин, мкм 7,30±
0,99

8,52±
0,23

8,00±
0,48

Діаметр Х-клітин, мкм 7,10±
0,29

6,23±
0,12*

6,93±
0,40

Діаметр ядер Х-клітин, мкм 3,60±
0,12

3,15± 
0,14*

3,52±
0,47

Діаметр капілярів, мкм 8,20±
0,90

9,03±
0,22

8,29±
0,16

Примі піка: * - вірогідна різниця відносно контролю (р <0,05); **- вірогідна 
різниця відносно контролю (р <0,01); ***- вірогідна різниця відносно контро
лю (р <0,001); ОПР - радіоактивне опромінення дозою 2 Гр

Електронномікроскопічне дослідження пучкової зони пока
зало значні зміни органел і мембран адренокортикоцитів: ядерна 
мембрана слала розпушеною, нечіткою, осміофільною; окремі 
мітохондрії набули вигляду електроннопрозорих вакуолей з по
одинокими кристами і волокнистим матриксом; розширювались 
і ставали прозорими міжмембранні простори; значній ваку- 
олізації піддавалась гладка ЕПС; зменшилась кількість рибосом, 
гранул глікогену та, частково, ліпідних включень.
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Таблиця З
Морфометрії чні показники кори наднирників щурів за умов радіа- 

ційного опромінення у  дозі 2 Гр і препарату Ерсол (М+т, п=10)

Відносна маса залози, мг
Контроль ОПР ОПР+Ерс

ол
24,14±
0,27

17,09±
0,86**

19,97±
0,92

Клубочкова зона

Товщина, мкм 78,35 ± 
2,35

56,37 ± 
3,41*

62,28 ± 
2,26

Діаметр клітин, 
мкм

13,90 ± 
0,33

10,09 ± 
0,48**

11,16 ±
0,59

Діаметр ядер, 
мкм

6,05 ± 
0,12

5,06 ± 
0,22**

5,63 ± 
0,21

Пучкова зона

Товщина, мкм 386,21± 
6,15

267,70± 
4,83***

294,30± 
6,31**

Діаметр клітин, 
мкм

14,33 ± 
0,16

10,23 ± 
0,53**

11,27 ± 
0,67

Діаметр ядер, 
мкм

6,16 ± 
0,25

4,99 ± 
0,15***

5,58 ± 
0,21

Сітчаста зона

Товщина, мкм 221,63±
4,81

171,70 ± 
5,61**

188,40 ± 
4,12

Діаметр клітин, 
мкм

13,88 ± 
0,37

9,03 ± 
0,51*

9,67 ± 
0,57

Діаметр ядер, 
мкм

5,53 ± 
0,28

4,64 ± 
0,14**

5,08 ± 
0,17

Примітка: * - вірогідна різниця відносно контролю (р < 0,05); **- 
вірогідна різниця відносно контролю (р < 0,01); *** - вірогідна різниця 
відносно контролю (р <0,001); ОПР - радіоактивне опромінення дозою 2 Гр

Таким чином, реакція гіпофізу і кори наднирників на оп
ромінення малими дозами однонаправлена і стосується пору
шень морфофункціонального стану, появи дистрофічних змін в 
ендокриноцитах, що, без сумніву, буде викликати зміни їх  
функцій.

За умов опромінення щурів дозою 2 Гр на тлі препарату Ер
сол останній запобігає різкому зниженню відносної маси 
гіпофізу (табл. 2). Ацидофільні клітини - овальної або 
відросчатої форми, з центрально розміщеним ніжносітчастим 
ядром, цитоплазма багата на секреторні гранули, але їх  кількість 
не досягає контрольного рівня. Діаметр ацидофілів та процент-
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нии вміст базофілів не відрізнявся від вказаних показників 
інтактних щурів. Базофільні клітини локалізовані в зовнішньому 
шарі трабекул. Зустрічаю тьсяклітини з частково ваку- 
олізованою цитоплазмою.

Електронномікроскопічне дослідження гонадотропоцитів 
аденогіпофізу даної групи тварин виявило помірно виражені 
дистрофічні зміни органел: зрідка зустрічалися ядра з частково 
конденсованим хроматином, матрикс мітохондрій просвітлений, 
окремі кристи вакуолізовані, гранулярна ЕПС розвинена 
помірно.

У корі надниркових залоз за досліджуваних умов спо
стерігали зменшення кількості клітин з вакуолізованою цито
плазмою, а також зменшення відсотка клітин з дрібними та 
ггікнотичними ядрами порівняно з групою тварин, що оп
ромінювались. За ультрамікроскопічного дослідження спо
стерігалися менш виражені зміни органел в адренокортикоцитах 
пучкової зони порівняно з тваринами, котрі піддавались тільки 
опроміненню; в цитоплазмі розміщувалась велика кількість 
мітохондрій, їх матрикс мав середню електронну прозорість. 
Деякі мітохондрії зберігали розширені ділянки між 
внутрішньою та зовнішньою мембранами. Гладка ЕПС теж 
містила вакуолізовані цистерни, зменшувалась кількість рибо
сом, гранул глікогену і ліпідних включень. Цитоплазматична 
мембрана і міжклітинні простори були розширені.

Враховуючи відновлення гематологічних показників, віднос
ної маси гіпофізу, наднирників відсотка базофілів, діаметра аци- 
дофілів, а також поліпшення гістологічних та електронно- 
мікроскопічних показників морфології гіпофізу і наднирників в 
опромінених щурів під впливом препарату Ерсол, можна дійти 
висновку, що даний препарат проявляє протективні властивості 
щодо системи крові, а також запобігає деструктивним змінам 
гіпофіза та кори наднирників, спричиненими загальним радіа
ційним опроміненням.
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