
Вступ. Нині розробка засобів захисту рос�

лин від негативного впливу шкідливих фак�

торів довкілля набула особливої актуальності й

екологічного значення. Ефективність вирішен�

ня цієї непростої, але вельми нагальної проб�

леми тісно пов’язано з необхідністю вивчення

механізмів відповіді рослин на дію екзогенних

чинників, зокрема хімічних. Важливим аспек�

том досліджень такого ґатунку є пошук швид�

ких, надійних і загальнодоступних методів кіль�

кісної оцінки відповіді рослин на зовнішні впли�

ви. Відомо, що відповідь рослин на дію екзо�

факторів формується на різних рівнях органі�

зації рослинного організму, ґрунтується на

взаємодії молекулярних, біохімічних та фізіо�

логічних процесів і характеризується певним

набором числових показників. З�поміж остан�

ніх на особливу увагу заслуговують функціо�

нальний стан рослинного генома як цілісної

високоорганізованої структури та швидкість

росту як генетично детермінований загально�

прийнятий інтегральний кінетичний показник

відповіді. Останнім часом для дослідження

функціональної активності генетичного апара�

ту рослин і його реакції на дію різних чинників

застосовують ДНК�РНК�гібридизацію та micro�

array�технології [1�3]. Водночас експеримен�

тально доведена нами можливість використо�

вувати для цього величину відношення РНК/ДНК

[4] може значно полегшити і прискорити ви�

значення показника активності генома рослин,

зокрема пшениці, вирощених за різних умов.

У нашій роботі як хімічний чинник застосо�

вано комплексний агропрепарат, який почина�

ють впроваджувати у фітобіологію. До його скла�

ду входять: основна діюча речовина — N�метил�

ізатін�бета�тіосемікарбазон — метисазон (мар�

боран), відомий своєю антивірусною, антибак�

терійною та протипухлинною дією [5, 6], і роз�

чинники — поліетиленгліколь�400 (ПЕГ�400) та

диметилсульфоксид (ДМСО). Вплив цього

препарату на розвиток рослин вивчено недо�

статньо. Нечисленні дані отримано в основно�

му на морфофізіологічному рівні [7]. Крім того,

показано здатність препарату викликати про�
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лонговані зміни у перебігу процесу нуклеїно�

вого метаболізму в клітинах листків пшениці

[8, 9] і посилення експресії певних захисних

генів у рослинах тютюну [10]. Водночас лиша�

ються нез’ясованими ще чимало питань щодо

механізмів дії цього чинника на рослини. 

Мета роботи — дослідити залежність між змі�

нами функціонального стану генома та швид�

кості росту листків пшениці за різних концент�

рацій препарату метисазону і його складників.

Матеріали і методи. Дослідження проводи�

ли на моделі листків 8�мидобових проростків

пшениці (Triticum vulgare (Will)), вирощених у

лабораторних умовах на твердому субстраті

(пісок) при 23�25 °С та природному освітленні.

Для отримання контрольних зразків рослин�

ного матеріалу використовували попередньо

зволожене зерно пшениці. Для дослідних варі�

антів таке насіння додатково обробляли про�

тягом 1 год розчинами різних хімічних чинни�

ків: препарату ізатізон, який містить 2 % мети�

сазону, ДМСО і ПЕГ�400+ДМСО. Робочими кон�

центраціями цих чинників були вихідна (1) та

розведення 1:10, 1:50, 1:100. 

Швидкість росту листків оцінювали згідно з

[11] за даними добового приросту надземної час�

тини проростків. Для цього відбирали по 100

рослин (7�ми� та 8�мидобових) контрольного і

дослідного варіанта, фотографували й визна�

чали довжину та приріст листків за допомогою

програми NIH Image 1.59 Software.

Спектрофотометричну оцінку кількісного

вмісту нуклеїнових кислот (НК) безпосеред�

ньо в листках проростків пшениці здійснюва�

ли за процедурою (Спірін, 1958) з деякими мо�

дифікаціями умов послідовного гідролізу од�

ного й того самого рослинного зразка різними

хімічними чинниками (0,5 М КОН, 67 °С, 1 год,

а потім 0,5 М HClO4, 90 °С, 20 хв) [12] з подаль�

шим спектрофотометричним аналізом лужних

(РНК) і кислотних (ДНК) фракцій стандарт�

ним способом. Отримані дані дали змогу обчис�

лити величину відношення РНК/ДНК.

Статистичну обробку даних здійснювали за

допомогою програми STATA 11.0. 

Результати та їхнє обговорення. Отримані

експериментальні результати щодо впливу

метисазону, суміші ПЕГ�400+ДМСО та ДМСО

на ростові процеси листків пшениці представ�

лено на рис. 1(А). Їхній аналіз показав відмін�

ності між зазначеними хімічними чинниками

щодо їхнього впливу на швидкість росту лист�

ків. Встановлено, що в межах досліджуваних

концентрацій за дії препарату метисазону і

ПЕГ�400+ДМСО тенденції змін цього параме�

тра в проростках пшениці були подібними. За

обробки зерна пшениці вихідними розчинами

цих речовин та їхніми розведеннями 1:10 від�

мічалося порівняно з контролем різке зростан�

ня показника швидкості росту в середньому в

1,9 раза для сумарного препарату метисазону

та у 1,7 раза для розчину ПЕГ�400+ДМСО. Од�

нак, зі зниженням концентрацій цих чинників

прослідковувалося зниження величин швид�

кості росту листків проростків, при цьому їхні

показники залишалися вищими за контрольні.

Проте у випадку ДМСО помітна стимуляція

ростових процесів листків (у 2,3 раза) була

зафіксована лише за дії низьких концентрацій

(1:50 і 1:100).

Одночасно з визначенням величин добової

швидкості росту листків пшениці досліджува�
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Рис. 1. Вплив різних концентрацій метисазону, суміші ПЕГ:400+ДМСО і ДМСО на швидкість росту

листків проростків пшениці на 8>му добу (А) та величину співвідношення РНК/ДНК у них (Б).

БА



ли чутливість рослин до зміни концентрацій

трьох хімічних чинників на рівні реакції їхньо�

го генома. Користуючись результатами попе�

редніх робіт [4, 13], для характеристики загаль�

ного функціонального стану рослинного гено�

ма ми застосували кількісний показник відно�

шення РНК/ДНК. Результати моніторингу

змін величин відношення РНК/ДНК у листках

проростків, вирощених за різних концентра�

цій трьох хімічних екзогенних факторів — пре�

парату метисазону, суміші речовин ПЕГ�400+

ДМСО і ДМСО, представлено на рис. 1(Б). По�

казано, що рівень активності генома листків

пшениці під впливом зниження концентрацій

(від вихідної до 1:100) сумарного препарату

метисазону та ПЕГ�400+ДМСО поступово під�

вищувався, але не перевищував рівень конт�

рольних значень. За дії ДМСО спостерігалася

інша тенденція: зниження концентрації чин�

ника зменшувало і рівень активності геномної

ДНК досліджуваних проростків.

Зіставлення показників активності генома

(«відношення РНК/ДНК») та відповідних зна�

чень добового приросту («швидкість росту»)

листків пшениці виявили різноспрямовані

зміни цих параметрів у всіх досліджених рос�

линах пшениці. Це підтверджується також і

даними щодо існування доволі сильної нега�

тивної кореляції (r=�0,73, p<0,05). Встанов�

лення того факту, що зазначені параметри на�

лежать до скорельованої множини, дає змогу

за зміною одного з них прогнозувати характер

змін іншого. Проведений регресійний аналіз

залежностей досліджуваних показників від

параметра «хімічний чинник» виявив суттєві

відмінності між ними (табл. 1). Результати по�

рівняння значень коефіцієнта детермінації R2,

який становить 0,98; p<0,001 для «відношення

РНК/ДНК» та 0,53; p<0,001 для «швидкості

росту», свідчать про суттєво більшу порівняно

з «швидкістю росту» чутливість параметра

«відношення РНК/ДНК» до дії хімічних чинни�

ків. Це є вагомою підставою вважати параметр

«відношення РНК/ДНК» цілком придатним

для кількісної експрес�оцінки впливу екзоген�

них хімічних чинників на рослинні організми.

Така спрямованість досліджень відкриває

перспективи для кращого розуміння механіз�

мів дії екзогенних чинників на рослини, об�

ґрунтування оптимальних концентрацій не

тільки композиційного складу препаратів, але

й їхніх окремих компонентів, що дає змогу

вдосконалювати існуючі та створювати нові

засоби захисту рослин. 

Висновки. Встановлено особливості впливу

низки хімічних чинників (препарат метисазон,
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Таблиця 1

Дані регресійного аналізу параметрів «співвідношення РНК/ДНК», 

«швидкість росту листків» і «хімічний чинник»

  

 ( / ) =  + ( . .)+  ( . .) =  + ( . .)+  
   

   
  ( ) 

   

   7,10*** 1,68*** 

1:10  6,80*** 1,18** 

1:50  3,20*** 0,38 

1:100  0,60 0,18 

-400 +    

   6,85*** 1,08** 

1:10  7,05*** 1,48*** 

1:50  1,22*** 0,08 

1:100  0,70 0,22 

   

   1,65*** 0,58 

1:10  0,20 0,18 

1:50  7,19*** 2,28*** 

1:100  6,60*** 1,98*** 

 ( ) 11,00*** 1,82*** 

R2 0,98 *** 0,53*** 

Примітки. *** статистична значимість p<0,001; ** статистична значимість p<0,01; * статис>

тична значимість p<0,05.
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Перелік літератури

суміш ПЕГ�400+ДМСО і ДМСО) на відношен�

ня РНК/ДНК (активність генома) та швидкість

росту листків пшениці. Аналізом залежностей

цих параметрів від параметра «хімічний чин�

ник» виявлено найвищу чутливість параметра

«відношення РНК/ДНК» до дії хімічних

факторів. Це є вагомою підставою рекомен�

дувати його як кількісний показник впливу

екзогенних хімічних чинників на рослинні

організми.
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Quantitative estimation of genetically determined response 
in wheat leaves to the impact of chemical factors
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Summary. By using the parameters «RNA/DNA ratio» and «growth rate» of leaves of wheat seedlings observed

features of the impact of a number of chemical factors (drug metysazon, a mixture of PEG�400+DMSO and DMSO) at

these objects. Was found the highest sensitivity of parameter «RNA/DNA ratio» to the action of chemical factors: this

is serious reason to recommend it is as a quantitative index of impact of exogenous chemical factors on plant organisms.

Keywords: RNA/DNA ratio, metysazon, PEG�400, DMSO, growth rate, wheat.


