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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АДФ – аденозиндифосфат 

АК – аскорбінова кислота 

АО – альтернативна оксидаза 

АПО – аскорбатпероксидаза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АФК – активні форми кисню 

Ацил-КоА – ацил-кофермент А 

БЛ – брасинолід 

БС – брасиностероїди 

ВЕРХ – високоефективна рідинна хроматографія 

ВЖК -  вільні жирні кислоти 

Г-3-Ф - гліцерил-3-фосфат 

Г6ФД - глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа 

ГБЛ – 28-гомобрасинолід 

ГКС - 28-гомокастастерон 

ГР – глутатіонредуктаза 

ГФАТ - глицерол-3-фосфат-ацилтрансфераза 

ДАГ – диацилгліцерола 

ДГАР – дегідроаскорбатредуктаза 

ДГАТ – діацилгліцеролацилтрансфераза 

ДГК – діацилгліцеролкіназа 

ДНТБ – 5,5-дитіобіс (2-нітробензойна кислота) 

ЕБЛ – 24-епібрасинолід 

ЕГТА – етиленгліколь-біс(2-аміноетилефір)N,N,N,N-тетраоцтова кислота 

ЕДТА – етилендиамінтетраоцтова кислота 

ЕКС - 24-епікастастерон 

ІФ3 – інозитол трифосфат 

ЛФК - лізофосфатидна кислота 
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МАГ –моноацилгліцерол 

МДГАК – монодегідроаскорбінова кислота 

МДГАР – монодегідроаскорбатредуктаза 

НАД - нікотинамідаденіндинуклеотид 

НАДФ - нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат 

НАДФH – нікотинамідаденіндінуклеотидфосфат відновлений 

О
•−

 – супероксид 

СОД – супероксид дисмутаза 

ТАГ – тріацилгліцерол 

ФДАТ – фосфоліпід:діацилгліцерин ацилтрансфераза 

ФІ-ФЛС – фосфатидилінозитол-гідролізуюча фосфоліпаза С  

ФК – фосфатидна кислота 

ФЛD – фосфоліпаза D 

ФЛС – фосфоліпаза С 
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Фст-бут – фосфатидил бутанол 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зважаючи на те, що усі метаболічні процеси рослин є 

надзвичайно динамічними, потужним засобом регуляції продуктивності рослин, у 

тому числі за дії стресів, є використання фітогормонів [1-3] та синтетичних, ріст-

стимулюючих, біологічно активних сполук, серед яких чільне місце належить 

стероїдним гормонам брасиностероїдам (БС)  [4]. При  екзогенному застосуванні 

на сільськогосподарських культурах вони здатні стимулювати ріст рослин та їх 

продуктивність. За два останні десятиріччя було ідентифіковано та синтезовано 

серію БС різної структури [5]. БС діють у малих концентраціях на молекулярному 

рівні організації рослин [6], задіяні у просторово-часовій інтеграції сигнальних 

шляхів з системами інших гормонів [7]. Внаслідок, таких синергічних або 

антагоністичих взаємодій забезпечуюється реалізація програми розвитку [8] та  

регуляція ключових фізіологічних реакцій рослин [9], що визначають 

інтенсивність росту [10] і стійкість рослин до дії стресів [11].  БС індукують 

зростання ендогенного рівня абсцизової кислоти (АБК) в клітинах одноклітинних 

водоростей хлорели за дії короткочасного теплового стресу [12]. Тепловий стрес 

та гормони можуть викликати накопичення БС у багатьох інших видів рослин [13, 

14]. Зокрема, в листі кукурудзи БС забезпечують підвищення толерантності 

рослин до водного дефіциту шляхом регулювання біосинтезу абсцизової кислоти 

[15]. 

 Рецепція БС в клітинах рослин відбувається за допомогою кіназ BAK1 і 

BRI1, що утворюють рецепторний комплекс гормону [16, 17] з подальшим 

формуванням сигналів, що викликають різноманітні клітинні відповіді [18]. Серед 

таких – підвищення стійкості до широкого спектру біотичних стресів та патогенів 

[12, 19-22] та абіотичних стресів, таких як оксидативний, температурний [21, 23], 

сольовий, дія важких металів та пестицидів.  Крім того, БС залучені в регуляцію 

редокс стану клітини [24]. Даний механізм може забезпечувати реалізацію 

стресової стійкості рослин індукованою дією БС [25].  Важливим напрямком 

досліджень останніх років є з„ясування ролі фосфатидної кислоти (ФК) в 
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регуляції трансдукції БС сигналів [26], що вказує на актуальність дослідження 

взаємодії шляхів клітинної сигналізації за участі фосфоліпідів і БС. 

  Таким чином, широке коло аспектів біології клітинної сигналізації БС є 

об‟єктом інтенсивних досліджень. Однак, на сьогодні деталі механізму їх 

реалізації у клітинах рослин  не є повністю з‟ясованими  [24], що унеможливлює 

формування цілісної картини участі БС в регуляції метаболізму клітини та  

оптимізацію їх застосування у технологіях аграрного виробництва.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у відділі молекулярних механізмів регуляції 

метаболізму клітини Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України в 

рамках бюджетної теми Інституту «Роль фосфоліпаз та антиоксидантних систем в 

гормональній та стрес сигналізації» (№  0110U000378) та проектів:  «Розробка 

способів підвищення олійної продуктивності з допомогою фізіологічно активних 

сполук та модифікації ліпідного метаболізму для використання як джерела 

біодизелю», цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України 

“Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії” (№ 0113U003668) та  

проекту Державного фонду фундаментальних досліджень України «Взаємодія 

гравітропічного та стресового сигналів у реалізації реакцій направленого росту на 

різних рівнях організації рослин» (№ 0114U005043).  

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є з‟ясування первинних 

реакцій метаболізму клітин рослин на дію брасиностероїдів за умов сольового 

стресу. Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

1. З використанням флуоресцентно-міченого BODIPY-фосфатидилхоліну 

визначити вплив  БС на активність ФХ-ФЛС (ЕС 3.1.4.3). 

2. Провести аналіз впливу БС на склад та вміст жирних кислот ріпаку за дії 

сольового стресу. 

3. Вивчити роль кальцію в реалізації біологічної дії БС. 

4. Вивчити вплив БС на активність ферментів, задіяних у контролі рівня 

активних форм кисню в клітинах рослин за дії сольового стресу: 

супероксиддисмутази, аскорбатпероксидази, глутатіонредуктази. 
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5. Визначити in vivo вплив БС на активність електронтранспортного ланцюгу 

мітохондрій клітин ріпаку. 

Об‟єкт дослідження – полігідроксильні стероїдні гормони рослин 

брасиностероїди. 

Предмет дослідження – участь БС у процесах формування ліпідних 

сигнальних посередників, регуляції активності ланцюгу транспорту електронів в 

мітохондріях (мЛТЕ), процесах метаболізму АФК за дії стресів. 

Методи дослідження – методи ізотопного мічення фосфоліпідів клітин (
33

P), 

методи флуоресцентного мічення тканин фосфатидилхоліном (фосфоліпід) із 

флуорофором BODIPY; полярографія рослинних тканин, методи інгібіторного 

аналізу для визначення активності цитохромного та альтернативного шляхів 

дихання; тонкошарова хроматографія фосфоліпідів рослинних тканин; рідинна 

хроматографія ліпідів рослин для аналізу жирнокислотного складу тригліцеридів, 

біохімічні методи визначення активності ферментних систем. 

 Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено активацію 

фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С на підставі виявленого 

накопичення діацилгліцеролу (ДАГ) у рослин ріпаку за умов дії брасиностероїдів 

та в умовах засолення. Визначено роль діацилгліцеролу у якості безпосереднього 

попередника синтезу запасних ліпідів а також фосфатидної кислоти (ФК), як 

вторинного посередника ліпідної природи у клітинах рослин. Виявлено, що дія 

24-епібрасиноліду зумовлювала швидку продукцію вторинних посередників 

сигнальних мереж: ДАГ та ФК, що свідчить про активацію ФХ-ФЛС рослин 

ріпаку та рижію. За дії сольового стресу у рослин ріпаку встановлено більш 

інтенсивну активацію ФЛD, порівняно з такою у ФХ-ФЛС. Вміст тригліцеридів 

був специфічно зниженим у насінні мутантних рослин арабідопсису із 

нокаутованими ізогенами ФХ-ФЛС, що вказує на  участь ФХ-ФЛС в синтезі 

ліпідів. БС сприяли підвищенню вмісту запасної олії та продуктивності насіння 

ріпаку за умов засолення. Вперше виявлено індукцію накопичення ендогенних БС 

за дії стресів. Показана участь іонів кальцію в реалізації біологічної дії БС 
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 Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

свідчать, що брасиностероїди є перспективними біологічно активними сполуками 

застосування яких у малих концентраціях здатне індукувати активність 

фосфоліпаз, що обумовлює адаптацію метаболізму клітин рослин та сприяє 

забезпеченню  врожайності олійних культур на засолених ґрунтах, що є 

перспективним для використання у технологіях аграрного виробництва в зонах 

ризикованого землеробства. Результати проведених досліджень, можуть бути 

використані в навчальних курсах з біоорганічної хімії, біохімії, молекулярної 

біології та біотехнології для поглиблення уявлень щодо ролі фітогормонів та їх 

синтетичних аналогів в регуляції метаболізму клітини за оптимальних та 

несприятливих умов довкілля. Аналіз вказаних процесів забезпечує формування 

цілісної картини уявлення щодо молекулярних основ гормональної сигналізації, 

їх участі в метаболізмі клітини як основи в процесах росту рослин та їх розвитку. 

 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною роботою 

автора, в якій проаналізовано відповідну наукову літературу, проведено 

лабораторні досліди і статистичний аналіз одержаних результатів. Методологія та 

схема дослідження, систематизація та обговорення отриманих результатів 

відпрацьовані разом з науковим керівником професором В.С.Кравцем. 

Експериментальні дослідження, аналіз отриманих результатів, їх узагальнення та 

інтерпретація виконані автором особисто. Результати робіт, що були опубліковані 

у співавторстві та увійшли до дисертації, одержані здобувачем. Дослідження 

рівнів продуктів ФХ-ФЛС та діацилгліцеролкіназ з використанням 

флуоресцентних зондів, радіоактивної мітки (Р
33

), тонкошарової хроматографії 

мічених ліпідів, полярографія рослинних тканин, аналіз активності 

антиоксидантних ферментів, виділення та аналіз вмісту жирних кислот виконані 

особисто дисертантом. Імуноферментний аналіз виділених та очищених автором 

проб брасиностероїдів із рослин кукурудзи проведено у творчому співробітництві 

з Інститутом біоорганічної хімії НАН Білорусі в Лабораторії хімії стероїдів під 

керівництвом академіка В.А. Хріпача. 
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Апробація результатів дисертаційної роботи. Матеріали дисертаційної 

роботи були представлені на 2-му Міжнародному симпозіумі «Регулятори росту 

рослин: внутрішньоклітинна гормональна сигналізація та застосування в 

сільському господарстві» (м. Київ, Україна, 2007 р.), міжнародній конференції 

«Современная физиология растений: от молекул до экосистем» (м. Сиктивкар, 

Росія, 2007 р.), та VI-й Міжнародній науковій конференції «Регуляция роста, 

развития и продуктивности растений» (м. Мінськ, Білорусь, 2009 р.), симпозіумі 

«Растение и стресс» (м. Москва, Росія, 2010 р.), Х Українському біохімічному 

з‟їзді (м. Одеса, Україна, 2010 р.), першій конференції молодих учених «Біологія 

рослин і біотехнологія» (м. Біла Церква, Україна, 2011 р.), конференції 

«Біологічно активні речовини: фундаментальні і прикладні питання в отриманні і 

застосуванні» (м. Новий Світ, Україна, 2011 р.), на 3-ому Міжнародному 

симпозіумі «Внутрішньоклітинна сигналізація і дизайн біоактивних молекул» (м. 

Львів, Україна, 2012 р.), конференції «Біологічно активні речовини: 

фундаментальні і прикладні питання в отриманні і застосуванні», (м. Новий Світ, 

Україна, 2013 р.), ХХІХ Науковій конференції біоорганічної хімії та нафтохімії 

(м. Київ, Україна, 2014 р.), XI Українському біохімічному конгресі (м. Київ, 

Україна, 2014 р.), ХХХ Науковій конференції біоорганічної хімії та нафтохімії (м. 

Київ, Україна, 2015 р.). 

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи викладені у 7 статтях у 

фахових наукових журналах та в тезах 12 доповідей. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Стан досліджень впливу брасиностероїдів на метаболізм клітин та ріст 

рослин 

 

Брасиностероїди (БС)  є гормонами рослин, що відносятся до унікальної 

групи рослинних стероїдних гормонів. У низьких концентраціях БС здатні діяти у 

якості важливих регуляторів обміну речовин [9].  БС, до яких також відносять 24-

епібрасинолід (ЕБЛ) вперше виявлений у рослин Aegle marmelos, в клітинах 

сприймаються за участю BRI1 рецепторної кінази [27] і зумовлюють активацію 

сигнального каскаду, який викликає низку клітинних відповідей [18]. Також 

припускають можливість існування рецептор-незалежних ефектів дії ліпофільних 

БС на метаболізм і клітинні мембрани [28, 29]. Дослідження брасиностероїдів 

надало нове бачення гормональних функцій стероїдів в живих організмах, в тому 

числі у якості рослинних гормонів [30]. При  екзогенному застосуванні на 

харчових та технічних культурах вони здатні стимулювати ріст рослин та їх 

продуктивність. За два останні десятиріччя було ідентифіковано та синтезовано 

серію БС різної структури. Було досліджено їх фізіологічні властивості та 

вирішено багато питань, пов'язаних з комерційним виробництвом, та офіційним 

статусом БС у якості нових с/г хімічних засобів. З часу відкриття БС, з'явилося 

більше тисячі статей, що стосуються різних аспектів дослідження БС, які в 

основному підсумовані в монографіях та оглядах [31, 32]. Встановлено, що 

похідні БС позитивно регулюють експресію низки генів, функції яких пов'язані з 

збільшенням клітини та організації клітинної стінки [33], впливають на  

осморегуляцію клітин рослин [34], відновлюють організацію мікротрубочок та 

елонгацію клітин БС-дефіцитних мутантів [35], впливають на проліферацію 

клітин [36]. Останні молекулярно-генетичні дослідження мутантів з дефіцитом БС 

та мутантів, не чутливих до БС, встановили важливу роль БС у процесах росту та 

розвитку і сприяли ідентифікації декількох компонентів сигнального каскаду БС 

[37-39]. Гени, що залучені в регуляцію клітинного поділу, диференціацію судин та 

взаємодію фітогормонів також були визначені у якості регуляторних генів БС [37, 

40]. Існує зв'язок між дією БС та підвищенням стійкості до різноманітних 
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стресових умов навколишнього середовища, однак механізми що пов'язують 

рецепцію БС та названі фізіологічні реакції є маловідомими. Показано, що дія БС 

достовірно підвищує термотолерантність [41, 42]. Оброблені БС паростки B. 

Napus мали підвищений рівень синтезу та накопичення білків теплового шоку. 

Показано також підвищення стійкості БС-оброблених рослин до температури, 

солі, води, фітопатогенів та інших стресових факторів [31, 43, 44].  

Низка рослинних генів, включаючи гени які беруть участь у метаболізмі 

ліпідів є чутливими до БС [33]. Цікаво відмітити, що в той час як засолення 

ґрунтів стає все більш серйозною загрозою для сільського господарства в 

посушливих регіонах [45], брасиностероїди, вочевидь, здатні збільшувати 

стійкість і продуктивність рослин [46]. Зважаючи на те, що усі метаболічні 

процеси рослин є надзвичайно динамічними, перспективним є також 

використання ріст-стимулюючих біологічно активних сполук серед яких – 

брасиностероїди та їх синтетичні похідні, що діють на молекулярному рівні.  

Перспективними є дослідження ефектів дії фітогормонів, які можуть 

генералізовано спрямовувати метаболічні шляхи ліпідного обміну. Як приклад 

було показано, що синтетичні цитокініни впливають на накопичення олій в 

проростках Lavandula dentata [47], а ауксини ризобактерій збільшували 

накопичення олій у Brassica juncea  [48]. 

1.1.1. Вплив брасиностероїдів на поділ клітин 

 

Попередні роботи, в яких використовувався аналіз другого міжвузля бобів, 

показав, що брасиностероїди (БР) впливають на поділ клітин так само, як і на їх 

елонгацію [49]. Встановлено також, що брасиностероїди стимулюють клітинний 

поділ (в наявності ауксинів і цитокінінів) в культурі паренхімних клітин 

Helianthus tuberosus [50], та в протопластах китайської капусти і петунії [51, 52], а 

також стимулюють проліферацію клітин суспензійних культур тютюну BY-2 [53] 

та підвищують мітотичний індекс клітин кореневих апексів огірків [54]. 

Сповільнений поділ клітин зареєстрований у мутанту dwf7-1. Результати 

досліджень індукції росту калюсу, регенерації пагонів, застосування проточної 
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цитофлюорометрії та аналіз експресії генів підтверджують роль брасиностероїдів 

в регуляції поділу клітину арабідопсису [55].  

Встановлено, що брасинолід впливає на кінетику клітинного циклу в 

клітинних культурах тютюну, а також регулює експресію генів, пов‟язаних з S-

фазою циклу, включаючи гістон Н2В та групу білків високої мобільності-1. 

Встановлена роль брасиностероїдів в процесах поділу клітин арабідопсису. За 

обробки суспензії культур клітин мутантів det2 24-епібрасинолідом зростає рівень 

транскриптів гену, який кодує циклін D3 (CycD3) – білок, залучений в регуляцію 

переходу від фази G1- до S-фази клітинного циклу. CycD3 також регулюється 

цитокінінами, а 24-епібрасинолід може замінити цитокінін зеатин у індукції росту 

калюса і клітинних культур aрабідопсису. Позитивний вплив БС на експресію 

цикліну D3 відбувається за іншим, на відміну від цитокініну, механізмом, який, 

крім того, не залежить від рецептору брасиностероїдів BRI1 [56]. Водночас, в 

подальшому було встановлено, що циклін D3, разом з іншими циклінами та 

циклін-залежними кіназами, є генами, які регулюються брасиностероїдами та які є 

прямими мішенями фактору транскрипції сигналінгу брасиностероїдів BZR1 [57]. 

Додатковим підтвердженням існування зв‟язку між експресією цикліну D3, 

поділом клітин та сигналізацією брасиностероїдів є те, що мутанти 

брасиностероїдів характеризуються зменшеним розміром меристем коренів та 

зміненою експресією генів специфічних маркерів клітинного циклу, що 

відновлюється до нормального рівня за рахунок штучної експресії цикліну D3 

[58]. Мутант, дефіцитний на брасиностероїди, cpd, характеризується послабленим 

поділом клітин у листкових пластинках – в їх мезофілі, та, особливо, в епідермісі. 

Штучно посилена експресія гену цикліну D3 відновлює поділ клітин листків у 

цього мутанту до рівня норми. Формування брасиностероїдів та їх сигналінг по-

різному контролюють баланс між поділом та ростом клітин в листках. Аналіз 

маркерів клітинного циклу в листках у зазначеного мутанту свідчить про те, що 

акумуляція специфічних білків мітозу не залежить від транскрипції та корелює з 

підвищенням активності циклін-залежних протеїнкіназ [59]. Фактор транскрипції 

PagBEE3L, експресія якого стимулюється брасиностероїдами, посилює 
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проліферацію клітин ксилеми, що стимулює початковий ріст у товщину стовбурів 

тополі [60].  

 

1.1.2. Роль брасиностероїдів у диференціації клітин 

 

Окрім відомої ролі ауксинів і цитокінінів в диференціації судин, існують 

переконливі свідчення також на користь ролі брасиностероїдів у цьому процесі. 

Наномолярні концентрації брасиноліду стимулюють формування трахей у 

рослинах H. tuberosus та ізольованих клітинах мезофілу Zinnia elegans, двох 

первинних модельних системах, що використовуються для вивчення ксилогенезу 

[50, 61]. У системі Zinnia, брасиностероїди регулюють експресію декількох генів, 

пов'язаних з утворенням ксилеми [62]. Високі рівні експресії BRU1 в 

паратрахейних клітинах паренхіми, що оточують судинні елементи в епікотилях 

сої, також свідчать про роль брасиностероїдів і ксилоглюкан-ендотрансгліколази 

(XET) у формуванні ксилеми [63], до того ж, брасиностероїди були 

ідентифіковані в клітинах  камбію Pinus silvestris [64]. У арабідопсису при 

повторному мікроскопічному аналізі  мутантів по брасиностероїдах була 

встановлена їх роль у диференціації судин. Мутант cpd характеризується 

унікальним фенотипом поділу камбію, в якому формуються клітини флоеми 

замість клітин ксилеми [65]. У мутанту dwf7 також встановлене збільшення клітин 

флоеми порівняно з клітинами ксилеми, а число судинних пучків зменшується від 

восьми у дикого типу до шести у зазначеного мутанту. Більш того, інтервал між 

судинними пучками є нерегулярним у мутанту; два судинні пучки можуть 

об‟єднуватися без шару клітин паренхіми між ними [66]. БР модулює кількість 

судинних пучків і разом з полярним транспортом ауксину детермінує радіальний 

розподіл судинних тяжів у пагонах [67]. Експресія генів, зокрема факторів 

транскрипції HD-ZIP, відіграє роль в регуляції брасиностероїдами диференціації 

клітин прокамбію у елементи ксилеми [68]. В цьому процесі відіграють роль 

рецепторна кіназа BRI1 та її близькі гомологи, що зв‟язують БС, BRL1 та BRL2 

[69]. Біосинтез брасиностероїдів різко підвищується в клітинах прокамбію перед 
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диференціацією елементів трахей у Zinnia [70]. Під час запрограмованої загибелі 

клітин в процесі диференціації елементів трахей брасиностероїди можуть 

стимулювати аутофагію шляхом регуляції транскрипції малого ГТФ-зв‟язуючого 

білку RabG3b [71]. 

 

1.1.3. Вплив брасиностероїдів на видовження рослинної клітини 

 

Контроль за видовженням клітин, критичним для росту і диференціації усіх 

органів рослин, відбувається за рахунок координованих змін у механічних 

властивостях клітинної стінки, клітинної гідравліки, біохімічних процесах та 

експресії генів [72]. Первинні клітинні стінки дводольних і деяких однодольних 

рослин складаються з целюлозних мікрофіламентів, прикріплених 

нековалентними зв‟язками до геміцелюлози (перш за все до ксилоглюканів), яка, в 

свою чергу, занурена в пектиновий гелевий матрикс [73]. Для того, щоб 

відбувалось видовження клітин, кероване тургором, клітинна стінка повинна 

швидко зменшити або зруйнувати геміцелюлозні зв‟язки, що супроводжується 

об'єднанням нових полімерів для запобігання потоншення і ослаблення клітинної 

стінки. Регулювання синтезу і активності ферментів, які беруть участь у 

модифікації клітинної стінки, таких як, наприклад, ксилоглюкан-

ендотрансгліколаза, глюконаза та експансини, є основним завданням гормонів, 

залучених до процесів росту клітин. Відповідно до цієї моделі, у сої, помідорів і 

aрабідопсису [74] було продемонстровано, що брасиностероїди регулюють 

експресію генів XETs та експансинів, і зумовлюють ослаблення клітинної стінки в 

епікотилях сої [75], а також у  гіпокотилях  рапсу та огірків [76, 77]. 

Під час видовження епікотилів сої, обробка брасиностероїдами 

проявляється у збільшенні пластичності клітинної стінки впродовж двох години з 

наступним підвищенням  рівнів мРНК гену BRU1 [75]. Регуляція експреcії BRU1 в 

цих умовах є специфічною для брасиностероїдів і відбувається на пост-

транскрипційному рівні [78]. Рекомбінантний білок BRU1 здатен до специфічного 

трансглікозилювання ксилоглюканів in vitro і характеризується подібністю за 
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амінокислотною послідовностю до більшості XETs різних видів рослин. BRU1 

більш виражено експресується у внутрішніх, ніж у зовнішніх тканинах стебла, 

особливо у клітинах флоеми та паренхіми, що оточують ксилемні елементи [63].  

Окрім сої, XETs, регульовані БР, також були ідентифіковані у помідорів [79, 

80] і арабідопсису. Ген арабідопсису TCH4 кодує XET, подібний за 

амінокислотною послідовністю до BRU1, а експресія TCH4 зростає протягом 30 

хвилин після обробки його брасиностероїдами з максимумом через дві годин дії 

[81]. Фактори довкілля, закрема, дотик, темрява і температура також впливають 

на експресію гену TCH4. TCH4 виражено експресується в тканинах, що 

розширюються, особливо у вирощених у темряві гіпокотилях, та органах, які 

зазнають модифікації клітинної стінки, як наприклад, судинні елементи [82]. 

XETs у арабідопсису кодуються великою родиною генів, з яких тільки частина 

регулюється брасиностероїдами [83]. 

Карликове зростання БС-дефіцитних мутантів і специфічна здатність 

брасиностероїдів відновлювати карликовий фенотип, переконливо свідчить, що 

брасиностероїди відіграють роль у забезпеченні нормального росту рослин. 

Аналіз мутантів арабідопсису cbb, dwf4, cpd і dim з використанням електронної 

мікроскопії вказує на те, що за дефіциту брасиностероїдів пригнічується ріст 

клітин в довжину [65, 81, 84, 85]. Експресія генів, пов‟язаних з процесами росту 

клітини, зокрема TCH4, є також послабленою у цих мутантів [81]. Відомо, що 

полімеризація кортикальних мікротрубочок є важливим процесом у визначенні 

орієнтації росту клітин. Брасиностероїди змінюють орієнтацію мікротрубочок, що 

сприяє росту рослини в довжину [86]. У мутанту dim перед початком росту клітин 

знижується експресія специфічного гену тубуліну. З використанням аналізу 

імунофлуорисценції α-тубуліну у БС-дефіцитного мутанту було встановлено, що 

брасиностероїди зумовлюють реорганізацію мікротрубочок і стимулюють ріст 

клітин безпосередньо без зростання рівня експресії гену цього тубуліну [87].  

Окрім змін властивостей клітинної стінки, брасиностероїди можуть також 

впливати на процеси транспорту води через аквапорини та впливати на активність 

H
+
-АТФази вакуолей, яка пов'язана з ростом клітин [34, 88]. Зв‟язування 
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брасиностероїдів з рецепторами BRI1 зумовлює їх активацію та тимчасову 

асоціацію з Н
+
-АТФазою типу Р, що зумовлює її активацію та наступну 

гіперполяризацію плазматичних мембран. Це веде до подовження клітинної 

стінки та стимулювання росту клітин [89, 90]. Чутливість ростових процесів 

коренів до брасиностероїдів пригнічується за нокауту генів неспецифічних 

фосфоліпаз С, npc3 та npc4, що, разом зі швидким підвищенням рівнів 

діацилгліцеролу за дії брасиностероїдів свідчить про роль фосфоліпаз в регуляції 

росту клітин за дії брасиностероїдів [91]. В регуляції ростових процесів 

брасиностероїдами також відіграє роль модуляція перерозподілу ауксину. Нокаут 

гену ACTIN2 посилює дефосфорилювання фактору транскрипції BZR1 та 

активацію експресії генів, чутливих на брасиностероїди. Брасиностероїди 

зумовлюють зміни структури актину, релокалізацію в клітинах транспортеру 

ауксину PIN2, а також стимулюють зміни росту коренів в синергії з ауксином 

[92].   

З іншого боку, брасиностероїди пригнічують ріст гіпокотилів у темряві. В 

цьому механізмі відіграє роль сигналінг іонів кальцію. Зв‟язування 

брасиностероїдів з рецепторами стимулює їх гуанілатциклазну активність. Це 

веде до підвищення рівнів циклічного ГМФ в цитозолі, активації каналів, 

чутливих до циклічних нуклеотидів CNGC2, наступного входження кальцію до 

клітин та регуляції експресії генів, незалежно від канонічного механізму, в якому 

відіграє роль дефосфорилювання факторів транскрипції BZR1 та BES1 [93]. 

 

1.1.4. Вплив брасиностероїдів на проростання насіння та старіння  тканин рослин 

 

Знижена фертильність або чоловіче безпліддя – загальна властивість 

більшості мутантів по генах біосинтезу та сигналінгу брасиностероїдів. Пилок – 

це багате джерело ендогенних брасиностероїдів. Дослідження in vitro, проведені 

на Prunus avium, свідчать, що ріст пилкової трубки частково залежить від вмісту 

брасиностероїдів [94]. Як у арабідопсису, так і у Brassica juncea обробка 

брасинолідом індукує формування гаплоїдного насіння, яке розвивається у 
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нормальні рослини [95]. Про важливу роль брасиностероїдів як важливих 

елементів чоловічої фертильності свідчить той факт, що чоловіче безпліддя, яке 

спостерігається у мутанту cpd, виникає через нездатність росту пилку [65]. 

Водночас, пилок мутанту dwf4 є життєздатним і стерильним внаслідок зменшеної 

довжини тичинкових ниток, що зумовлює потрапляння пилку на стінку, а не на 

поверхню рильця маточки [96]. Фактор транскрипції сигналінгу БС, BES1, 

зв‟язується з промоторами декількох генів, які регулюють розвиток пиляків та 

пилку. Експресія цих генів змінюється у мутантів, дефіцитних на брасиностероїди 

[97]. Мутант dwf5-1 з фертильністю дикого типу є також єдиним мутантом, що 

має тичинки, довші ніж гінецей [98]. БС є регуляторами часу закладання квіток. 

БС за рахунок рецептору BRI1 cтимулює формування квіток за рахунок 

пригнічення експресії гену FLOWERING LOCUS С (FLC), ключового репресору 

цього процесу [99] шляхом зв‟язування фактору транскрипції BES1 з регулятором 

транскрипції REF6, який відіграє роль в модифікації хроматину [100]. Аналіз 

мутантів за БС та гіберелінів свідчить, що БС взаємодіють з гіберелінами в 

регуляції часу формування квіток [101]. Про роль БС в регуляції розвитку геніцею 

та насіннєвого зачатку свідчить той факт, що CYP85A2, цитохром Р450, який 

відіграє роль в біосинтезі БС, є супресором мутації гену SEUSS адаптеру 

транскрипції, залученого до процесів регуляції формування та закладки квіткових 

органів [102]. Результати аналізу досліджень CYP85A1, іншого цитохрому Р450, 

залученого до біосинтезу БС, свідчить на користь їх ролі у формуванні жіночих 

гамет у арабідопсису [103].  

Насіння трансгенної лінії dwf5-1 формує насіння, не здатне до нормального 

розвитку і вимагає для повного проростання екзогенної обробки 

брасиностероїдами. Оскільки інші мутанти не вимагають наявності 

брасиностероїдів в середовищі проростання, існують свідчення на користь 

можливої ролі ендогенних брасиностероїдів в процесах проростання насіння 

арабідопсису [82]. 

AБК та гібереліни є антагоністами у процесах індукції та завершення стану 

спокою насіння. Встановлено, що брасиностероїди можуть відновлювати дефект 



 19 

проростання у мутантів, нечутливих до гібберелліну, а також у мутантів за генами 

його біосинтезу. Мутанти, дефіцитні на вміст брасиностероїдів, det2 і bri1 є більш 

чутливими до пригнічення проростання абсцизовою кислотою, ніж рослини 

дикого типу. Таким чином, наявні дані свідчать, що сигналінг БС може 

відігравати роль в процесах переходу насіння від стану спокою, індукованого 

АБК, до стимуляції процесів проростання [104]. 

БС та гібереліни взаємодіють незалежно одне від одного з механізмом дії 

світла в процесі регуляції подовження та росту пагонів та фотоморфогенезу 

проростків [105-107]. Ендогенні БС зареєстровані в насінні декількох видів 

рослин, зокрема гороху [108], арабідопсису [109] та Lychnis viscaria (смолевці) 

[110]. Аплікація БР посилює проростання деяких паразитичних видів 

покритонасінних рослин [111, 112], злаків [113, 114], арабідопсису [104] і тютюну 

[115]. Передобробка брасинолідом стимулює проростання і пробудження старого 

насіння рису [114], а обробка насіння ячменю прискорює подальший ріст 

проростків [113]. Однак не відомо, на якому рівні відбувається стимулюючий 

ефект БС на зерно злаків – в процесі росту проростків чи також на рівні власне 

проростання. Було встановлено, що обробка БС не впливає на початкові стадії 

росту проростків кресу. Також відомо, що БС не впливають на проростання в 

темряві насіння рослин кресу без ендосперму [116].  

Окрім злаків та кресу, ефекти БС на власне проростання були досліджені на 

паразитичних покритонасінних, на арабідопсисі та тютюні. Проростання насіння 

паразитичних рослин заразихи і стриги, яке містить ендосперм, пригнічується на 

світлі, на відміну від арабідопсису і тютюну [111, 112, 117]. БС, етилен та 

гібереліни не здатні заміщати дію стриголу в індукції проростання насіння в стані 

спокою. Водночас, пробудження цього насіння нівелює пригнічення біосинтезу 

етилену, підвищуючи здатність до генерації цього фітогормону [117]. Обробка БС 

стимулює проростання пробудженого на світлі і в темряві насіння заразихи і 

стриги. Таким чином, БС власне не здатні екранувати дію стриголу і порушувати 

стан спокою насіння зазначених вищу рослин. БС стимулюють проростання 

насіння паразитичних покритонасінних на етапі після порушення стану їх спокою 
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шляхом попередження інгібіторного ефекту світла. Вони діють в цьому процесі 

незалежно від гіберелінів та, можливо, шляхом стимулювання дії етилену. 

 У арабідопсису БС зумовлюють проростання попередньо стратифікованого 

насіння, дефіцитного за геном біосинтезу брасиностероїдів (у мутанту det2-1) і 

нечутливого до брасиностероїдів мутанту bri1-1, яке пробуджувалося на світлі 

[104]. Проростання насіння мутантів det2-1 та bri1-1 більш виражено 

пригнічувалося за дії АБК, ніж проростання насіння рослин дикого типу. Це 

вказує на те, що БС здатні частково протидіяти інгібіторній дії АБК та 

проростання насіння. Обробка брасиностероїдами анулює пригнічення 

проростання насіння у мутанту з сильним алелем, дефіцитного за геном 

біосинтезу гіберелінів, ga1-3, порушення стану спокою якого, як і проростання, 

вимагає обробки насіння гібереліном. Обробка БС також частково нівелює 

фенотип проростання виражено нечутливого до гіберелінів мутанту sly1 (sleepy1), 

який може бути відновленим за  обробки гібереліном. Новий алель мутанту sly1 

був зареєстрований під час скринінгу проростання насіння, залежного від БС, що 

свідчить на користь наявності механізмів спряження дії БС та гіберелінів у насінні 

[104, 118]. Ця гіпотеза була вподальшому підтверджена спостереженнями за 

фенотипом проростання у мутанту арабідопсису gpa1 [119]. Ген GPA1 кодує 

альфа-субодиницю гетеротримерного G-білку. Насіння з gpa1-нуль мутацією в 

100 разів менш чутливе до гіберелінів, штучно посилена експресія гену GPA1 

зумовлює формування надчутливості насіння до вказаних фітогормонів. Насіння 

мутантів gpa1 також повністю нечутливе до відновлення проростання 

брасиностероїдами, коли рівні гіберелінів у насінні знижені. Наявні дані свідчать 

на користь ролі БС у стимулюванні проростання насіння арабідопсису шляхом 

регуляції росту ембріонів. Брасинолід підвищує рівень проростання насіння рису, 

однак не впливає на осьовий ріст ембріонів [120]. Спряження шляхів 

гормональної сигналізації вкрай важливе для регуляції проростання, а 

інгібіторний ефект АБК нівелюється БС, гіберелінами та етиленом [104, 121, 122]. 

Карликовий мутант арабідопсису sax1 (надчутливий до АБК і ауксину) 

характеризується послабленим біосинтезом БС і численними дефектами дії АБК, 
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ауксинів, гіберелінів, етилену і БС в проростках, однак ступінь пригнічення 

проростання насіння за дії АБК у sax1 не відрізняється від такого у рослин дикого 

типу [123]. Протеїнкіназа BIN2, репресор сигналінгу брасиностероїдів, 

зв‟язується, фосфорилює та стабілізує фактор транскрипції ABI5 за наявності 

АБК, що опосередковує негативний вплив АБК на проростання насіння. 

Епібрасинолід блокує регуляцію ABI5, здійснюваною BIN2, що усуває 

негативний вплив дії АБК на проростання [124]. 

 БС стимулюють подовження проростків і проростання пробудженого 

насіння тютюну, однак несуттєво впливають на розривання оболонки насіння і 

наступну індукцію βGlu I в ендоспермі у мікропіле [115]. Обробка БС, на відміну 

від гіберелінів, стимулює розрив ендосперму насіння тютюну, яке пробуджується 

на світлі. БС і гіберелін індукують розрив ендосперму у насіння, пробудженого в 

темряві, однак виключно гіберелін посилює індукцію βGlu I. Процес 

стимулювання розриву ендосперму брасиностероїдами залежний від їх 

концентрації з оптимумом брасиноліду 0,01 мкМ [115].  

  Для мутанту арабідопсису dwarf5 (dwf5), дефіцитного по брасиностероїдах 

за рахунок дефекту гена стерол-∆7-редуктази, характерне неправильно 

сформоване насіння. Рівень проростання цих мутантів більш низький, ніж у 

рослин дикого типу [98]. Мутант гороху lk, для якого характерні особливо низькі 

рівні БС, є нокаутованим за геном стерол-5α-редуктазы – у цих рослин насіння є 

також неправильно сформованим [125]. Аналіз мутантів, дефіцитних на 

брасиностероїди, свідчить, що брасиностероїди позитивно регулюють розмір 

насіння та його ріст шляхом збільшення об‟єму насінин та ендосперму, а також 

росту клітин інтегументів. Вони також необхідні для прискорення розвитку 

ембріонів шляхом стимулювання росту та поділу клітин ембріонів. 

Брасиностероїди, сформовані в ендоспермі та ембріонах, відіграють роль в 

збільшенні розміру насіння, тоді як його ріст вимагає формування цих гормонів у 

материнських тканинах. BZR1, фактор транскрипції сигналінгу БС, безпосередньо 

стимулює експресію генів, які позитивно регулюють розмір насіння, та негативно 

регулює експресію генів, які негативно його регулюють [126]. БР шляхом індукції 
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експресії специфічних генів (HLL, ANT та AP2) за рахунок активації фактору 

транскрипції BZR1 також відіграють роль в закладанні та розвитку насіннєвої 

бруньки, що позитивно регулює кількість насінин [127].  

Експресія генів CYP85А1 (DWARF/С-6 оксидаза), CYP90В8, CYP92А6, 

CYP734А11 та LKA посилюється на початкових етапах пробудження насіння, тоді 

як експресія CYP90А9, CYP90А10, CYP85А6 та LKB підвищується також у 

одноденних проростків. Менш вираженим є підвищення рівня експресії гену LK. 

Більш того, експресія генів CYP85А1 та CYP85А6 досягала значного рівня в 

пагонах і коренях, на відміну від насінин. Транскрипти  генів біосинтезу БС - 

LKB, LA, CYP90А9 та CYP90А10, а також гену рецептору БС LKA (кодує 

компонент рецептору БС у гороху, гомолог BRI1 арабідопсису) були 

зареєстровані у дозрілому насінні. Це свідчить про те, що ці мРНК можуть бути 

використані для біосинтезу і сприйняття БС, як тільки насіння проросте. Рівні 

мРНК гену CYP90A9 підвищуються в період дозрівання насіння і досягає 

найвищого рівня у дозрілому насінні. Більш того, у насінні, яке дозріває, 

підтримуються високі рівні експресії генів LKB і LK. Факт наявності високих 

рівнів мРНК генів біосинтезу БС - LKB, LK і CYP90A9 – в такому насінні може 

свідчити про те, що ці гени відіграють особливо важливу роль в біосинтезі БС на 

ранніх етапах проростання [128]. Виражене підвищення рівня фосфорилювання 

декількох компонентів передачі сигналу брасиностероїдів зареєстроване на ранніх 

етапах проростання насіння рису [120]. Якщо БС дійсно необхідні для стимуляції 

проростання, проростання насіння мутантів за генами синтезу і механізму дії БС 

може бути блоковане більш низькими концентраціями АБК, ніж проростання 

рослин дикого типу. Дійсно, проростання мутантів біосинтезу БС за геном det2-1 і 

нечутливих до БС мутантів bri1-1 (за геном рецептору БС) більш суттєво 

пригнічується АБК також за її більш низьких концентрацій, ніж проростання 

рослин дикого типа. Таким чином, сигналізація БС відіграє важливу роль в 

процесі пригнічення інгібування проростання за дії АБК [104].  

 Мутанти біосинтезу і трансдукції сигналу БС, bri1-5 и det2-1, володіють 

подібною до gpa1 мутанту чутливістю до гіберелінів. У мутантів gpa1 насіння є 
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повністю нечутливим до відновлення проростання за дії брасиноліду за знижених 

рівнів гіберелінів. На основі спостережень за впливом брасиноліду на фенотип 

мутанту за геном, який кодує альфа-субодиницю гетеротримерного G-білка, був 

зроблений висновок про те, що БС за допомогою GPA1 посилюють механізм 

проростання насіння, який регулюється гібереліном [119]. Фенотип мутантів за 

втратою функцій гену gcr1 (що кодує семи-трансмембранний рецептор, 

асоційований з гетеротримерними G-білками) свідчить про те, що GCR1 відіграє 

позитивну роль в проростанні насіння, зумовленому гіберелінами та БС. Рослини, 

нокаутовані за геном GCR1, менш чутливі до регуляції проростання цими 

фітогормонами.
 

Вказаний фенотип має аналогію до такого у рослин gpa1. 

Водночас, послаблення чутливості до гібереліну і БС у мутантів gcr1, gpa1 та 

agb1 (за β-субодиницею гетеротримерного G-білка) є адитивним і має синергію у 

подвійних та потрійних мутантів, відповідно. Таким чином, GCR1, на відміну від 

типового семи-трансмембранного рецептору, діє незалежно від гетеротримерних 

G-білків у деяких аспектах проростання насіння [129]. 

Окрім зниженого рівня фертильності, більшість мутантів по 

брасиностероїдах також характеризуються збільшеною тривалістю життя та 

затриманим старінням. Старіння рослин арабідопсису дикого типу 

розпочинається через 60 днів, тоді як мутанти, дефіцитні на брасиностероїди, 

залишаються зеленими та ініціюють появу нових квіток через наступні 100 днів. 

Тривалість затримки старіння рослин корелює зі зниженням рівня фертильності у 

мутантів, зокрема bri1, які характеризуються затриманим розвитком. Нездатність 

до трансдукції сигналу БС на початку старіння у не здатних до розмноження 

мутантів призводить до подовження тривалості життя [66] – фертильний мутант 

dwf5-1 не проявляє затримки старіння [98]. Старіння листків і тканин сім'ядолей 

сповільнюється за дії цитокінів in vitro, тоді як введення 24-епібрасиноліду 

прискорює процеси старіння в цих системах [130-132]. Затримка старіння 

мутантів арабідопсису, дефіцитних на брасиностероїди, може відбуватися через 

те, що брасиностероїди беруть участь у прискоренні старіння нормальних рослин. 

Водночас, залишається невідомим, чи відіграють БС ключову роль в ендогенних 
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механізмах старіння вегетативних тканин. БС стимулюють експресію декількох 

генів, які сприяють старінню листків [133]. 

 

1.1.5. Участь брасиностероїдів у регуляції руху продихів 

 

Головну роль у газообміні рослин відіграють пори продихів. Регуляція 

апертури продихів відбувається завдяки коливанням тургору замикаючих клітин у 

відповідь на зміни середовища, таким чином забезпечуючи надходження СО2 для 

фотосинтезу та водночас запобігаючи надмірному випаровуванню вологи та 

патогенної інвазії [134]. Рух продихів регулюється багатоскладовими зовнішніми 

факторами, такими як доступність СО2, світло, температура та вологість, та в 

багатьох випадках це здійснюється за допомогою фітогормонів, зокрема 

абсцизовою кислотою, яка відіграє головну роль у закриванні продихів у 

відповідь на нестачу вологи. Крім того, останні дослідження показали, що етилен, 

жасмонова кислота, саліцилова кислота та брасиностероїди також залучені до 

контролю руху продихів [135-138], однак дослідження участі брасиностероїдів у 

цих процесах та їх місце у адаптації рослин до різноманітних стресів ще тільки 

набувають свого розвитку [139, 140]. 

Контроль продихів БС залежить від зовнішніх умов та типу тканини. 

Залишається не відомим, чи прямо залучені БС до регуляції функцій продихів. 

Зокрема БС виступають антагоністами абсцизової кислоти у регуляції елонгації 

клітин, проростання насіння та стійкості до стресу [141-144]. Існують данні також 

про перетин сигнальних шляхів регуляції руху продихів БС та АБК [145].  

Відповідає  антагоністичним взаємодіям між АБК та БС  гіперчутливість до АБК 

БС-дефіцитних рослин арабідопсису sax1 [146]. Однак у рослин Vicia faba БЛ 

здатний до стимуляції закривання продихів та інгібування їх відкривання подібно 

до АБК [137]. Крім того, БС взаємодіють з АБК для індукції закривання продихів 

та підвищення стійкості до посухи [147]. Однак з іншого боку БС відіграють 

позитивну роль у  регуляції фотосинтезу [148], а рослини з ушкодженим 

біосинтезом БС мають редуковану продихову апертуру, провідність та здатність 
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до асиміляції СО2 [149-151]. Крім того показано, що активація фотосинтезу БС 

відбувається тільки в певних концентраційних межах [152]. Таким чином можна 

припустити, що відповідь продихів на БС є залежною від концентрації та 

відбувається скоріш за все у тісній взаємодії з іншими фітогормонами [153]. 

Регуляція руху продихів за дії сольового стресу – один з шляхів адаптації 

рослин за дії цього чинника [151], участь АБК в якому глибоко вивчена, тоді як 

механізми залучення брасиностероїдів у регуляцію руху продихів залишається не 

з‟ясованою. Останні дослідження показали, що сигналінг БС та регуляція 

розвитку продихів інтегруються GSK3/SHAGGY-подібною кіназою [154, 155]. 

Показано, що активація стресстійкості за дії БС відбувається з підсиленням 

утворення Н2О2 через активацію НАДФН оксидаз [151, 152, 156], та підвищення 

рівня Н2О2 відіграє важливу роль у регуляції апертури продихів БС [139]. 

Залучення НАДФН оксидаз та ліпідного сигналінгу, зокрема утворення 

фосфатидної кислоти за активації фосфоліпази D, є також активними учасниками 

регуляції руху продихів за дії стресових гормонів [157], що привертає увагу до 

цих ланок сигнального каскаду у якості сигнальних месенджерів БС у продихах 

рослин та потребує подальшого вивчення.  

 

 

1.1.6. Роль брасиностероїдів в технологіях вирощування олійних культур 

 

Виробництво біопалива з рослинних олій на сьогодні є визнаним напрямком 

в галузі розробки відновлювальних джерел енергії. Більш того, стрімке 

виснаження запасів викопного палива обумовлює необхідність збільшення 

масштабів та підвищення ефективності технологій виробництва біопалива 

рослинного походження.  Рослини ріпаку на даний час є третьою найбільш 

поширеною культивованою олійною культурою в світі. Олія ріпаку 

використовується в харчових цілях і також є важливим джерелом продукції 

біодизельного палива. Майже в усіх рослин запасна олія насіння зберігається 

переважно у вигляді ліпідів тригліцеридів (ТГ), що слугують джерелом енергії, 

необхідним для початкового росту проростків в умовах відсутності ефективного 
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фотосинтезу. У рослин, шляхи біосинтезу ліпідів є надзвичайно складними (Рис. 

1.1.6.1). Незважаючи на те, що більшість етапів біосинтезу ліпідів були 

охарактеризованими як на біохімічному, так і на молекулярному рівні [158] до 

теперішнього часу не було досягнуто ефективного метаболічного контролю над їх 

перебігом. Жирні кислоти (ЖК), що є винятково важливими компонентами 

тригліцеридів, спочатку виникають з пулу ацетил-коферментів А (КоА), 

локалізованого в пластидах. У подальшому, незалежні метаболічні процеси 

локалізовані у пластидах і ендоплазматичному ретикулюмі (ЕР) беруть участь у 

біосинтезі всіх основних гліцероліпідів клітин, включаючи депоновані ТГ [159, 

160]. 

На сьогодні проводяться численні спроби розробки олійних культур з 

поліпшеною олійною продуктивністю або тих, що акумулюють олії з 

поліпшеними властивостями або бажаним складом ЖК. Деякі біотехнологічні 

підходи були реалізовані з використанням методик генної інженерії [161, 162] та 

були спрямовані переважно на маніпуляції з метаболічними ланками шляхів 

біосинтезу ТГ/ЖК [163, 164].  Однак стає очевидним, що олійна продуктивність 

рослин є комплексною фенотипічною рисою яка знаходиться під контролем 

множинних ферментних комплексів [165]. Було визначено, що низка генних 

локусів (QTL) визначає кінцеве накопичення запасних олій у насінні [166]. Саме 

тому, маніпуляції що спрямовані на контроль окремих ферментів шляху 

біосинтезу ліпідів зазвичай виявляються недостатньо ефективними [167].  

На противагу цьому, перспективними є дослідження ефектів дії 

фітогормонів та синтетичних фізіологічно активних речовин (ФАР), які можуть 

спрямовувати метаболічні шляхи в клітині, включно з обміном ліпідів. Як 

приклад було показано, що синтетичні цитокініни впливають на накопичення олій 

в проростках Lavandula dentata [47], а ауксини ризобактерій збільшували 

накопичення олій у Brassica juncea  [48]. Низка рослинних генів, включаючи гени 

які беруть участь у метаболічному обміні ліпідів є БС чутливими [33]. Цікаво 

відмітити, що в той час як засолення ґрунтів стає все більш серйозною загрозою 

для сільського господарства в посушливих регіонах [45], брасиностероїди 
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проявляють здатність збільшувати стійкість і продуктивність рослин [46]. Тим не 

менш, продуктивність рослин ріпаку часто обмежується впливом екологічних 

стресових факторів. Саме тому, дослідження спрямовані на розуміння реакцій 

рослин в стресових умовах та способів поліпшення продуктивності мають 

першочергове значення. Відомо, що сольовий стрес зумовлює пригнічення 

фотосинтезу, загального обміну речовин, фізіологічних реакцій та зниження 

життєздатності рослин [168]. Незважаючи на те, що сольовий стрес за певних 

умов може викликати накопичення олії у  водоростей Chlamydomonas reinhardtii 

[169]  у випадку олійних рослин стресова дія виявляється у значній втраті олійної 

продуктивності [170]. На даний час розглядаються декілька підходів спрямованих 

на пошук хімічних  речовин, які можуть забезпечити зниження рівня 

пригніченості метаболізму в стресових умовах і підтримки олійної 

продуктивності зокрема. Серед них - рослинні гормони, які діють за рахунок 

стимуляції природних механізмів захисту рослин. Як приклад було показано, що 

брасиностероїди стимулюють ріст і фотосинтез рослин [171], а також 

контролюють активність антиоксидантних систем [156]. 

  

Рис. 1.1.6.1. Спрощена схема метаболічних шляхів біосинтезу тригліцеридів у 

рослин. G3P, гліцерил-3-фосфат; LPA, лізофосфатидна кислота; PA, фосфатидна 

кислота; DAG, діацилгліцерол; PC, фосфатидилхолін; LPC, лізофосфатидилхолін; 

FFA, вільні жирні кислоти; TAG, тригліцериди  

Також визначеною є роль БР в адаптації рослин до дії важких металів [172]. 

Їх роль під час дії сольового стресу є вірогідною. БС покращували проростання 
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насіння ріпаку в умовах сольового стресу і покращували їх посухостійкість [173]. 

Роль БС в регуляції функцій продихового апарату також була визначена [174], що 

може мати вирішальне значення для ефективного використання вологи рослинами 

в умовах засолення. Більш глибоке вивчення механізмів впливу брасиностероїдів 

на метаболічні процеси у клітині та виявлення молекулярних мішеней, через які 

цей вплив здійснюється дасть змогу проводити ефективну регуляцію росту 

рослин, що вирощуються у якості джерела біодизелю, шляхом розробки нових 

ефективних ФАР на основі брасиностероїдів, що сприятиме розширенню ареалу 

вирощування цих рослин, зокрема і в зонах ризикованого землеробства. 

 

1.2. Роль фосфоліпаз в регуляції метаболізму клітин абіотичних стресів 

 

1.2.1. Роль фосфоліпаз в регуляції сольового та осмотичного стресів 

 

Сольовий стрес є одним з найпоширеніших стресів спричинений 

природніми та антропогенними факторами. Висока осмотичність є невід‟ємним 

компонентом токсичності сольового стресу. Сольовий стрес спричинює 

негативний вплив на рослини, пригнічуючи процеси фотосинтезу, що призводить 

до сповільнення чи зупинки росту. Фосфоліпіди клітин не тільки відіграють роль 

структурних елементів мембран, але також є джерелом сигнальних сполук [175]. 

Крмі того, різні ізоформи фосфоліпаз, які метаболізують фосфоліпіди, залучені у 

адаптації рослин до дії солі. Експресія двох ФІ-ФЛС - A.thaliana AtPLC1 і N. 

tobacco NtPLCδ1 значно зростає в умовах сольового стресу [176, 177]. Це ж саме 

було виявлено для  ізоформ AtPLDδ [178]  і локалізованої на плазматичній 

мембрані Vr-PLC3 з V. radiata [179].  

Була також виявлена посттрансляційна регуляція активності фосфоліпаз. 

Так,  рівень ІФ3, продукту фосполіпази С зростає в 15 разів вже після 5-10 хв дії 

сольового чи гіперосмотичного стресу (Drøbak and Watkins 2000).  Ці результати 

погоджуються  з іншими даними, де IФ3 і ФстІнз(4,5)Ф2 акумулюється у відповідь 

на сольового стрес чи осмотичний стрес, індукований дією сорбітолу  у рослин 

A.thaliana [180].  Сольовий стрес також індукує експресію фосфатидилхолін-
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гідролізуючої фосфоліпази С – ФХ-ФЛС4 у коренях рослин арабідопсису після 6 

годин дії, тоді як активація неспецифічних фосфоліпаз виявляється вже після 30 

хв дії солі, що було визначено по накопиченню флуоресцентного продукту ДАГ 

[181]. 

Багато досліджень вказують на ФК і як ключову сигнальну молекулу у 

реакціях рослин до засолення. Важливу роль у формуванні ФК у рослин 

арабідопсису у відповідь на дію солі відіграє ФЛDα [182]. Дослідники  

повідомляють про те, що рівень ФК значно зростає при сольовому стресі у рослин 

дикого типу. У мутантних рослин ФЛDα цього ефекту не спостерігалося. 

Важливість формування ФК у реакціях рослин до дії солі також підтверджуються 

фактами, що мутантні рослини арабідопсису  ФЛDα (Yu et al. 2010 ) та ФЛDα3 є 

більш чутливі до дії сольового стресу [183]. Було також показане залучення 

шляху формування ФК через ФЛС і ДАГ кінази при дії стресу [184]. Більше того, 

автори визначали  утворення ФК через ФЛС шлях як ключовий, оскільки не було 

помічено активації ФЛD при аналізі вмісту Фст-бут, маркера активності ФЛD. ФК 

здійснює активний вплив на організацію клітинного цитоскелету при дії 

сольового стресу шляхом регуляції асоційованого з мікрофіламентами 

білкаMAP65-1[185]. Мутантні рослини pldα1 демонструють неупорядковану 

організацію мікрофібрил за цих умов. ФК також активують МАПК в рослинах сої, 

тоді як ФК, утворена із ДАГ може бути джерелом ЛФК фофоліпазою А2 у рослин 

Chlamydomonas [186, 187]. Мітохондріальна ФЛА2 також може забезпечувати 

утворення жирних кислот, які можуть регулювати іонні канали і вирівнювати 

електричні потенціали ззовні і всередині мітохондрій [188]. Ці ефекти сприяють 

стабілізації дихального ланцюга і запобігають акумуляції АФК. Інші механізми із 

залученням фосфоліпідної сигналізації можуть включати сигналізацію кальцієм 

[180]  або МАП кіназами [182]. ФЛD і ФЛС беруть участь у регуляції рівня 

проліну у рослин T. Halophila у відповідь на дію стресу, що було визначено з 

використанням специфічних інгібіторів (Ghars et al. 2012). Так, ФЛС негативно 

регулює рівень проліну, тоді як ФЛD стимулює, але тільки у випадку жорсткого 

стресу, і не впливає на рівень проліну за відсутності дії солі. В іншій роботі було 
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визначно, що ФЛС може підвищувати рівень проліну при дії іонного стресу, але 

не у випадку неіонного гіперосмотичного стресу в рослин арабідопсису [189]. 

Багато інших ліпідних месенджерів залучені у регуляцію адаптації до дії 

сольового стресу. Так, фосфатидиінозитол-3-фосфат відіграє значну роль у 

сигналізації АФК з сигналізацією фосфоліпідів через фосфатилиінозитол-3-кіназу 

[190]. 

Цікаво відмітити, що рослини з надекспресією фосфоліпаз ФХ-ФЛС4 

арабідопсису [191]  і PLCδ1 тютюну tobacco [177] характеризуються підвищеною 

резистентністю до дії сольового стресу. 

Посуха спричинює різку втрату води клітиною і пригнічення активності 

метаболізму. ФЛС і ФЛD залучені у реакції рослин на дію посухи. Рослини Zea 

mays з надекспресією ФІ-ФЛС1 (ZmPLC1) характеризуються кращою адаптацією 

до дії посухи, тоді як антисенсова лінія рослин навпаки є більш чутливою [192]. 

Надекспресія ФІ-ФЛС2 в рослин каноли підвищує толерантність рослин до 

посухи і активує процеси фотосинтезу [193]. Толрантність до посухи забезпечує і 

надекспресія гену PLDα1 з рослин арабдіопсису у продихових клітинах рослин  

каноли [194]. Ця толерантність, вірогідно, забезпечується більш ефективною 

регуляцією продихового апарату. З іншої сторони рослини мутантні по ізоформах 

фосфоліпаз є більш чутливим до дії посухи. Наприклад, антисенсові pldα1 

рослини арабідопсису є більш чутливим до дії посухи, характеризуються 

зменшеним водним потенціалом рослин і пригніченим процесом фотосинтезу 

[195].  

Ці ефекти можуть мати пояснення у необхідності регуляції активності 

фосфоліпаз при дії стресу. Експресія ізоформи AtPLDδ як і активність 

формування ФК значно підвищується у тканинах рослин Арабідопсису у 

відповідь на дегідратацію [178]. У антисенсовій лінії AtPLDδ рівень ФК був 

значно знижений, що свідчить про необхідність цієї ізоформи ФЛD у формуванні 

Фк за дії посухи [196]. ФЛDα1 може регулювати активацію закривання 

продихових клітин на ранніх стадіях посухи, забезпечуючи швидку 

короткострокову реакцію. Однак, рослини із надекспресією PLDα1 є більш 
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чутливими до довготривалої дегідратації. Ці ефекти можуть мати пояснення в 

тому, що постійна активність ФЛDα1 зумовалює ініціацію процесів деградації 

фосфоліпідів мембрани, що було проаналізовано при дослідженні виходу 

електролітів з тканини і рівня перекисних форм ліпідів. Рослини з надекспресією 

PLDα є більш стійкими до дії дегідратації тільки на початку дії стресу [196]. Крім 

фосфоліпаз різні ліпідні кінази забезпечують регуляцію адаптації рослин до дії 

стресу. Зокрема, надекспресія фосфатидилінозитлкінази (ZmPIS) з рослин Zea 

mays у рослинах тютюну підвищує толерантність до посухи  [197]. Ці ефекти 

корелюють із збільшенням рівня основних ліпідів і індукцією експресії генів, які 

кодують ензими, залучені до фосфоліпідної сигналізації – ДАГ кінази (ZmDGK1, 

ZmDGK3), ФЛС (ZmPLC) і ФЛD (ZmPLD) [198]. Значна кількість ФК при дії 

посухи може бути фосфорильована до диацилгліцеролпірофосфату [199]. 

Фосфоліпази також безпосередньо приймають участь у ліпідному обміні, що 

раніше спостерігалося у рослин за умов дефіциту фосфору [200]. Було показано, 

що деякі з фосфоліпаз беруть участь у біосинтезі запасних ТГ [201]. Крім того, 

фосфоліпази добре відомі у якості агентів залучених у стрес-сигналінг клітин. Як 

приклад, фосфоліпаза D активувалась в умовах засолення у тютюну [202], а 

гіперекспресія ізоформи фосфоліпази Dα призводила до поліпшення 

посухостійкості та солестійкості рослин [203, 204]. Реалізаці дії фітогормонів та 

інших фізіологічно активних речовин в клітині на рівні метаболізму клітин 

рослин відбувається за участю фосфоліпаз - ферментів, які гідролізують 

фосфоліпіди мембран, формуючи вторинні посередники, залучені у клітинний 

сигналінг [205]. Фосфоліпази відіграють важливу роль у синтезі ліпідів та 

регуляції метаболізму клітин на рівні формування сигнальних систем. Цікаво, що 

ферменти нового типу ФХ-ФЛС рослин [206] активувалися після дії 

брасиностероїдів у клітинах тютюну BY-2 [207]. Збільшення експресії генів 

фосфоліпаз є важливим чинником підвищення олійної продуктивності рослин 

[208]. Регуляція активності багатьох фосфоліпаз відбувається за участю G-білків, 

експресія гену G-білку AGG3 у рослин рижію Camelina sativa обумовлювала 

зростання як  стійкості до стресів, так і їх олійної продуктивності [209]. Вплив 
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фосфоліпаз на ліпідний метаболізм також може опосередковуватись 

накопиченням ендогенних гормонів, включаючи брасиностероїди, що справляють 

значний вплив на олійну продуктивність рослин [210]. Питання щодо ролі 

фосфоліпаз у комплексних механізмах контролю олійної продуктивності рослин 

за нормальних умов росту, а також в умовах дії стресів є актуальним та потребує 

детальних досліджень.  

 

1.2.2. Роль фосфоліпаз в регуляції стійкості до дії температурних стресів 

 

Багато рослин легко постійно адаптуються до середньодобових коливань  

температури. Однак різкі зімни у температурі можуть викликати ефект 

температурного стресу. Наразі відомо, що у процес регуляції адаптації до дії 

температурного стресу залучені фосфоліпази. 

Важливу роль у цих процесах забезпечує ФК. Порівнюючи метаболізм 

рослин арабідопсису із близьким видом T. salsuginea, який є стійким до дії холоду 

було виявлено, що у останніх за звичайних умов рівень ФК зазвичай низький, тоді 

як при заморожуванні спостерігається зростання рівня ФК у 100 разів [211]. 

Також було виявлено, що у плазматичних мембранах відбувається заміна 

фосфатидилхоліну на фосфатидилетанол. Швидке формування ФК (< 5хв) у 

рослин арабідопсису за дії холодового стресу відбувається, вірогідно, переважно 

через шлях ФЛС із ДАГ кіназами [212]. Такий висновок можна зробити, 

зважаючи на те, що не було відмічено зміни рівня Фст-бут. Також у мутантних 

рослин по генах ФЛD не було змін у рівні ФК. Однак, у калусній тканині C. 

bungeana було досліджена активація ФЛD у мікросомальній і мітохондріальній 

фракціях мембрани у відповідь на заморожування [213]. Ці ефекти можуть 

пояснюватися підвищенням експресії CbPLD після 6-ти діб дії стресу [213]. До 

того ж значна кількість ФК у клітинній культурі тютюну BY-2  у відповідь на дію 

високотемпературного стресу формується переважно ФЛD шляхом [214].  

Фосфтатидилінозитольні ФЛС також залучені у сприйняття сигналів 

темпартурних стресів. Ізоформи PLC3 і PLC6 активно еспресуються у S. 
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lycopersicum у відповідь на підвищення температури. Зростання рівня ФК за цих 

умов корелює із зменшенням рівнів фосфатидилінозитолу і фосфатидилінозитол 

фосфату [215]. Також була виявлена роль ізоформи AtPLC9 у забезпеченні 

стійкості рослин арабідопсису [216]. Генетичні маніпуляці із геном AtPLC9 

корелювали із змінами в акумуляції рівнів ІФ3 і Са2+ у відповідь на дію високої 

температури. Більше того AtPLC9 впливає на рівень двох низькомолекулярних 

білків теплового шоку - HSP18.2 і HSP25.3 [216].  

Активація ФІ-ФЛС протягом дії стресу залежить від рівня її субстрату 

фосфтадилиінозитол-4,5-біфосфату, який формується ліпідними кіназами. 

Подвійні мутації у типі III фосфатидилінозитол-4-кінази (β1 і β2) призводить до 

зниження рівней фосфатидилінозитлфосфату і фосфатидилінозитол-4,5-біфосфату 

і пригнічення процесу формування ФК у відповідь на дію холоду [217].  

 

1.2.3.Структура і регуляція фосфоліпази D клітин рослин 

 

Фосфоліпаза D (ЕС 3.1.4.4.) є широко розповсюдженим в царстві рослин та 

тварин ферментом, який каталізує гідроліз фосфодиефірного зв‟язку структурних 

фосфоліпідів з утворенням фосфатидної кислоти і вільних водорозчинних сполук 

[218-220]. Фосфатидна кислота розглядається як важливий вторинний посередник 

сигнальних каскадів гормонів і стресів [221].  

Проведенння біохімічних і молекулярно-біологічних досліджень сприяло 

поглибленню уявлень щодо ролі ФЛD в клітинах тварин і рослин. Дані по 

структурі генів і білків ФЛD надають можливість здійснювати різноманітні 

маніпуляції з вказаним ферментом, що є важливим кроком на шляху до 

встановлення ролі ФЛD в клітинах та живих організмів в цілому [222]. Детальні 

дослідження механізмів регуляції активності ФЛD проводяться з метою 

розуміння того, яким чином різноманітні екзогенні та ендогенні стимули 

модулюють синтез ФК і забезпечують специфичність ефекту вказаного 

вторинного посереднику на метаболізм клітин.  



 34 

 ФЛD клітин тварин закодовона шістьма різними генами, серед яких 

найбільш дослідженими в плані регуляції активності є ізоферменти ФЛD1 і ФЛD2 

[223-225]. ФЛD1 (120 кДа) зафіксована переважно на ендомембранах клітини та 

транспортується до плазматичних мембранам за дії зовнішньоклітинного 

стимулу. З іншого боку, ФЛD2 (106 кДа) локалізована на плазматичній мембрані, 

володіє низькою активністю in vivo та помірно стимулюється відомими 

активаторами ФЛD1. На відміну від ФЛD клітин тварин, велика кількість генів 

різних ізоферментів ФЛD була встановлена у рослин, зокрема, для арабідопсису – 

ФЛDα(3), β(2), γ(3), δ, ε, δ(2) [226] і рису – ФЛDα(8), β(2), δ(3), κ, δ(2), φ [227]. 

ФЛDα3 [228], ФЛDδ (97,7 кДа) [229], ФЛDδ1 (124 кДа) [230], та ФЛDε [231] 

локалізовані переважно на плазматичній мембрані, ФЛDδ2 (118 кДа) зв‟язана з 

мембраною тонопласту [232], тоді як ФЛDα1 (91,8 кДа) транслокується між 

цитозолем і мембранами [233], а ФЛDγ (96 кДа) локалізована на 

внутрішньоклітинних мембранах [233]. Локалізація ФЛDβ (109 кДа) наразі чітко 

не встановлена [233]. ФЛDα1 є найбільш активним ізоферментом in vitro, тоді як 

ФЛDδ1 – найменше. Однак за відсутності активаторів у середовищі інкубації (in 

vitro) всі ізоферменти ФЛD клітин рослин неактивні.  

1.2.3.1. Особливості організації структури ФЛD 

 

Активний центр ФЛD. Для ФЛD клітин тварин та рослин характерна 

модульна структура, в якій сайти, відповідальні за катализ, оточені 

регуляторними послідовностями. Активний центр ФЛD складається з чотирьох 

консервативних послідовностей амінокислот (І-ІV), серед яких ІІ та ІV 

відрізняються високим ступенем консервативності у різзних живих організмів. 

Кожен з мотивів - ІІ та ІV - містить заряджену послідовність 

HxKxxxxDxxxxxxGSxN (скорочено НКD, х – будь-яка амінокислота), завдяки якій 

ФЛD каталізує реакцію гідролізу фосфоліпідів [234]. Мутації амінокислоти 

гістидину в послідовності НКD або лізину в С-кінцевому повторі НКD 

зумовлюють повну втрату активності ФЛD [230]. Амінокислоти гістидин (Н), 

лізин (К) і аспарагін (D) беруть безпосередню участь в утворенні або гідролізі 
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фосфодиефірних зв‟язків фосфоліпідів. Гістидин (Н) в даному випадку відіграє 

роль нуклеофілу, який атакує атом фосфору субстрату [234-236]. Лізини 

взаємодіють з атомом кисню фосфоліпіду в активному центрі ФЛD, тді як 

аспарагіни стабілізують конформацію активного центру ферменту [236]. 

Каталітичний центр ФЛD формується за умов взаємного зближення 

послідовностей HKD. Передбачають, що гідроліз фосфодиефірного зв‟язку 

фосфоліпіду, каталізований ФЛD, відбувається в два етапи або за так званим 

“пінг-понг” механізмом – послідовною атакою субстрату імідазольними кільцями 

гістидинів, кожен з яких входить до складу каталітичних послідовностей HKD. В 

результаті, залишок фосфатидної кислоти розщепленого фосфоліпіду тимчпсово 

зв‟язується ковалентним зв‟язком з імідазольною групою гістидину ФЛD, що 

зумовлює формування тимчасового посереднику, який легко розщеплюється за 

атаки води [237-239]. 

Послідовності ФЛD, які зв’язують ліпіди. Ліпіди відіграють роль 

модуляторів ФЛD у клітинах тварин та рослин. Активність ФЛD залежить від 

зв‟язування кофактору фосфатидилінозитол-4,5-бісфосфату. У тварин це 

пояснюється наявністю консервативної послідовності в межах активного центру 

(між доменами ІІІ і ІV), до складу якої входять залишки основних та ароматичних 

амінокислот [240, 241]. Вона забезпечує високий рівень активності ФЛD1 і ФЛD2, 

а також сприяє транслокації ФЛD1 до мембран у відповідь на дію позаклітинного 

сигналу [242, 243].     

Амінокислотна послідовність ФЛD клітин рослин, також збагачена на 

основні залишки, відіграє роль у зв‟язуванні поліфосфоінозитидів. Вказана 

структура разом з її інвертованим повтором (RxxxxKxRR і RKxRxxxxR) у ФЛDβ 

арабідопсису та помідорів оточує С-кінцеву послідовність НKD [230, 244]. 

ФЛDβ1 містить всі 4 залишки основних амінокислот (переважно аргініни), які 

зв‟язують поліфосфоінозитиди, тоді як один з них у ФЛDγ і ФЛDδ заміщений на 

неполярний або кислий. ФЛDδ містить у зазначеній структурі тільки два 

консервативні основні залишки амінокислот, а ФЛDα і ФЛDε – тільки один, інші 

заміщені на неполярні або кислі [226, 244]. Афінність ФЛD до 
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поліфосфоінозитидів базується на наявністі вказаних залишків амінокислот [230]. 

Окрім інвертованих повторів, язі зв‟язують поліфосфоінозитиди (загальна назва - 

PBR2), у склад ФЛDβ входить також інший сайт приєднання вказаних ліпідів 

(PBR1), локалізований з С-кінця N-терминальної послідовності НKD [245]. PBR1 

вважається доменом, незалежним в плані зв‟язування ФІ(4,5)Ф2 та деяких інших 

 

 

 

Рис. 1.2.3.1.1. Особливості організації та сайти регуляції фосфоліпаз D клітин 

тваринного та рослинного (Arabidopsis thaliana) походження. DRY – Cайт 

зв‟язування α-субодиниці гетеротримерного G-білка; Gβγ – β- та γ-субодиниці 

гетеротримерного G-білка; І і ІІІ – консервативні домени; ФІ5Ф – 

фосфатидилінозитол-5-фосфат; ФІ(4,5)Ф2 – фосфатидилінозитол-4,5-бісфосфат; 

ФІ(3,4,5)P3 – фосфатидилінозитол-3,4,5-трисфосфат. В дужках помічені ті 

ізоферменти ФЛD, для яких зазначена специфічна посттрансляційна модифікація 

чи специфічний домен. 

 

фосфоінозитидів. Він складений із залищків амінокислот з високим ступенем 

консервативності та містить багато бічних ланцюгів з заликами лізину, аргініну і 

гістидину. Специфічне зв‟язування с ними фосфатидилінозитол-4,5-бісфосфату 

відіграє важливу роль в регуляції ФЛDβ рослин зазначеним фосфоліпідом, 
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оскільки сприяє конформаційним перебудовам, які посилюють асоціацію 

ферменту з субстратом [245-247]. Однак ФЛDα і ФЛDδ містять заміни 

амінокислот  у вказаних сайтах приєднання ФІ(4,5)Ф2 [229, 245]. Фосфатна група 

в положенні 4‟-ОН інозитольного кільця фосфатидилінозитол-4,5-бісфосфату 

відіграє ключову роль у формуванні іонного зв‟язку з залишком лізину молекули 

ФЛDβ [245].  

 Іншим типом послідовностей ФЛD рослин, які зв‟язують фосфоінозитиди, є 

домен С2, що взаємодіє з ліпідами мембран в залежності від іонів кальцію. Цей 

домен не є суворо специфічним до ФІФ2. За низького рівня іонів кальцію 

негативно заряджені молекули ФІФ та ФІФ2 притягають позитивно заряджені 

залишки амінокислот R і K в домені С2, що сприяє полегшенню зв‟язування 

ФЛDα з субстратами, а у випадку ФЛDβ та ФЛDγ - також і процес каталізу [244, 

248]. Сайти зв‟язування ФІФ2 в домені С2 зареєстровані також у ФЛDα капусти 

[249] і мака [250].   

Домен РХ. ФЛD клітин тварин містить N-кінцевий домен РХ (назва 

походить від білка р47phox – субодиниці НАДФН оксидази фагоцитів). Він не 

відіграє важливої ролі в регуляції каталітичної активності ферменту in vitro. 

Навпаки, мутації домену РХ призводять до підвищення базової активності ФЛD in 

vivo [251]. ФЛDδ у арабідопсису та рису також характеризується наявністю 

домену РХ, до складу якого входить консервативна послідовність, збагачена на 

амінокислотні залишки проліну [227, 230]. Домен РХ ФЛD1 селективно зв‟язує 

фосфатидилінозитол-5-фосфат, що забезпечує транслокацію ферменту до 

поверхні мембран ендоцитозних везикул [242], а також асоціюється з 

фосфатидилінозитол-3-фосфатом і фосфатидилінозитол-3,4-бісфосфатом [252]. 

Цей домен містить в своїй структурі два сайти зв‟язування фосфоліпідів: один з 

них є високоспецифіченим до фосфатидилінозитол-3,4,5-трисфосфату та інших 

фосфоінозитидів, тоді як інший також приєднує фосфатидну кислоту, 

фосфатидилсерин та інші негативно заряджені ліпіди. Одночасне зв‟язування 

фосфоліпідів з цими сайтами синергічно подвищує афінність домену РХ до 

мембран [253, 254]. Домен РХ ФЛD1 відіграє важливу роль в регуляції 
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транслокації ферменту до сайтів ендоцитозу на мембранах за умов дії 

позаклітинних сигналів [243, 254], а також у ФЛD1 та ФЛD2 здатен стимулювати 

GTP-азну активність білка динаміна – регулятора ендоцитозу [255], RhoA [256] та 

Rac2 [257], або забезпечувати зв‟язування з ФЛD2 і активацію нею фосфоліпази 

Сγ1 [258], тирозинкінази Syk [259] та протеїнкінази Сδ [260].  

Домен РН. До складу ФЛD1 і ФЛD2 тварин [241], а також ФЛDδ рослин 

[227, 230] входить домен РН (домен гомології до білку плекстрину), який 

забезпечує специфіку локалізації цих ферментів у клітинах [241]. Домен РН 

локалізований з С-кінця домену РХ. Делеції або точкові мутації у вказаному 

домені ФЛD1 та ФЛD2 не впливають на активність ФЛD in vitro [252, 261], однак 

зумовлюють інактивацію цих ферментів in vivo у зв‟язку з порушенням їх 

локалізації в клітинах [241, 243]. Домен РН ФЛD2 зв‟язує ФІ(4,5)Ф2 з проміжною 

афінністю, але з високою селективністю [241], що свідчить про наявність в 

структурі ФЛD інших високоафінних сайтів асоціації з мембранами. Делеция 

цього домену в ФЛD1 різко знижує ступінь зв‟язування вказаного 

фосфоінозитиду [252], однак не впливає на активацію ФЛD1 і ФЛD2 останнім in 

vitro [240, 241]. Домен РН у ФЛD1 та ФЛD2 містить консервативні амінокислотні 

залишки цистеїну, які здатні пальмітуватися, що, таким чином, забезпечує 

вказаних зв‟язування ферментів з мембранами незалежно від фосфоінозитидів 

[262-264]. Пальмітоілювання специфічних залишків цистеїну в домені РН (C240 і 

C241) опосередковує транслокацію ФЛD1 в сайти ендоцитозу на мембранах за дії 

позаклітинного сигналу [243], переміщення ФЛD2 з ранніх ендосом на 

плазматичну мембрану [241], а також забезпечує базове фосфорилювання білку 

ФЛD1 по серину та треоніну [264]. Вважається, що домен РН ФЛD1, зв‟язаний з 

мембранами, зазнає подальшого ацилювання, що обумовлює стабілізацію 

взаємодії ферменту с ліпідним бішаром, збагаченим на субстрати [263]. 

Послідовності амінокислот CRIB-1 та -2 в структурі домену РН та за його межами 

забезпечують зв‟язування малої ГТФ-ази Rac2 [265].    

“Loop”-послідовність. Унікальною особливістю первинної структури 

ФЛD1 клітин тварин є наявність домену, який по формі нагадує петлю (“loop”), 
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що склдається з 116 амінокислотних залишків. Штучне вбудовування вказаної 

послідовності до ФЛD2 не змінює активність цього ізоферменту. “Loop”-домен 

ФЛD1 містить сайт негативної регуляції, який, можливо, відповідає за низьку 

базову активність ФЛD1 in vitro, порівняно з ФЛD2 [251, 261]. Зазначена 

консервативна послідовність ФЛD1 характеризується також наявністю сайтів 

розщеплення каспазами. Вплив каспаз на цю послідовність in vitro зумовлює 

послаблення чутливості ФЛD1 до протеінкінази С, однак підвищує її до малих 

ГТФ-аз [266]. З іншого боку, розщеплення ФЛD2 каспазою 3 в трьох різних 

сайтах на N-кінці не знижує активність цього ізоферменту [267].  

Сайти зв’язування іонів кальцію. На основі особливостей первинної 

структури N-кінцевих доменів зв‟язування ліпідів ФЛD поділяють на С2-ФЛD 

(ФЛDα, ФЛDβ, ФЛDγ, ФЛDδ та ФЛDε клітин рослин) і РХ/РН-ФЛD (ФЛDδ 

рослин та ФЛD1/2 тварин). Унікальною особливістю більшості ФЛD клітин 

рослин є наявність N-кінцевого консервативного домену С2, який зв‟язує іони 

кальція та фосфоліпіди [230]. Приєднання цих іонів з доменом С2 забезпечує 

транслокацію ФЛD до субстратних везикул та мембрани. Безпосереднє 

зв‟язування іонів кальцію в трьох петельних структурах домену С2 [226] 

зареєстроване для ФЛDα та ФЛDβ у арабідопсису [268]. Кальцій формує 

координаційний зв‟язок з 4-5 кислими залишками амінокислот в петлях домену 

С2 ФЛD. Провідну роль в координації іонів кальцію в домені С2 у ФЛDβ, γ та δ 

відіграють 2 залишки аспарагінової кислоти, а також один залишок аспарагіну або 

аспарагінової кислоти [230, 269]. У ФЛDα дві з вищезазначених амінокислот 

заміщені основними або нейтральними залишками [226, 269], тоді як домен С2 

ФЛDε не містить жодної амінокислоти, здатної зв‟язувати кальцій [231]. У ФЛDα 

інших рослин в утворення координаційних зв‟язків з цим іоном залучені: 

аспарагін та аспарагінова кислота [270], глутамін та глутамінова кислота [246], а 

також їх комбінація [247]. Вказані заміни амінокислот є умовою низької афінності 

ФЛDα та ФЛDε до іонів кальція, внаслідок чого ці ізоферменти гідролізують 

фосфоліпіди виключно за умов високих рівнів зазначених іонів [244, 268] або за 

наявності специфічного активатору в середовищі їх інкубації in vitro [231].  
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 Іони кальцію прямо зв‟язуються з молекулою ФЛDα, що зумовлює зміни її 

конформації [271], а також підвищує афінність активного центру ФЛDδ до 

субстрату [272]. В домені С2 ФЛDα з арабідопсису припускають наявність трьох 

низькоафінних [268], тоді як в домені С2 ФЛDβ – трьох високоафінних сайтів 

[273] зв‟язування цих іонів, що є умовою різниці в активації вказаних 

ізоферментів кальцієм. У домені С2 ФЛDα помідорів виявлені два високо афінні 

сайти зв‟язування кальцію [274]. В активному центрі ФЛDα2 білокачаної капусти 

зареєстроване низькоафінне зв‟язування іонів кальцію (константа дисоціації – в 

діапазоні 10-20 мМ) [271], тоді як у ФЛDβ з арабідопсису виявлені 4 високоафінні 

сайти приєднання цих іонів з константою дисоціації 29 мкМ та 20 низькоафінних 

сайтів з константою дисоціації 1,4 мМ [273].    

Інші функціональні послідовності ФЛD. ФЛD клітин тварин містять на N- 

і С-кінцях також інші функціональні послідовності амінокислот. Зокрема, N-

кінцева послідовність ФЛD1 людини (залишки 1-49 та 216-318, разом з доменом 

РН) відіграє ключову роль в стимулюванні цього ферменту протеїнкіназою Сα 

[275]. Більш того, послідовність з 155 N-кінцевих амінокислот ФЛD1 людини, 

особливо S2, приймає участь у взаємодії з полімеризованим F-актином [276]. Сайт 

зв‟язування актину ФЛD рослин містить амінокислотні залишки аспарагіну і 

треоніну, які відіграють безпосередню участь у взаємодії з цим білком [277]. С-

кінец ФЛD може виконувати функцію координатору локалізації цього ферменту в 

клітинах [278], брати участь в його взаємодії з малими GТPзами родини RhoА, а 

також відігравати вийнятково важливу роль для стабілізації активної конформації 

каталітичного центру ФЛD [279].   

 В первинній структурі ФЛDγ Brassica oleracea, а також ФЛD1 і ФЛD2 

маку зафіксовані потенціальні сайти фосфорилювання по серину, треоніну та 

тирозину [250, 280]. Фосфорильовані залишки амінокислот зареєстровані у 

ФЛDα1, ФЛDα2 [281], а також в С2-доменах ФЛDβ1 і ФЛDβ2 у арабідопсису 

[282]. За зв‟язування ФЛDα1 з α-субодиницею гетеротримерного G-білка (Gα) 

відповідає послідовність амінокислот “DRY”, локалізована з N-кінця С-повтору 

HKD. За вийнятком ФЛDγ2 та ФЛDδ, її містять також інші ізоферменти ФЛD у 
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арабідопсису [283]. Факт глікозилювання ФЛD [284] підтверджується наявністю в 

первинній структурі ФЛD арабідопсису [244] і маку [218, 250] сайтів 

глікозилювання. ФЛDφ рису [227], ФЛD11 тополі та ФЛD3 винограду [285] 

містять на N-кінці замість доменів С2, РН та РХ послідовність сигнального 

пептиду, роль якої, як і у випадку вказаних посттрансляційних модифікацій, 

також не з‟ясована. 

1.2.3.2. Молекулярні основи регуляції ФЛD 

 

  ФЛD є широко розповсюдженим в клітинах тварин, рослин, грибів та 

бактерій ферментом. Активність ФЛD модулюється гормонами, 

нейротрансміттерами та іншими агоністами. Зокрема, ФЛD задіяна в механізмі 

передачі сигналів цитокінінів, класичних гормонів рослин [286].  

               Регуляція ФЛD іонами кальцію. Кальцій відіграє важливу роль в 

модуляції ФЛD в клітинах рослин, зокрема, за дії цитокінінів [287]. Він відіграє 

роль кофактору ізоферментов ФЛD, які містять в своєму складі домен С2 [244, 

269, 273]. Іони кальцію активують ФЛDα і ФЛDβ шляхом зв‟язування з доменом 

С2 – це індукує зворотні конформаційні зміни, які забезпечують посилення 

асоціації субстрата та послаблення приєднання ФІФ2 [268]. Це, в свою чергу, 

передує транслокації ФЛDα з цитозолю до мембран, які містять ліпіди для 

гідролизу. Вказана зміна локалізації ФЛD в клітинах вважається початковим 

етапом на шляху до активації цього ферменту за дії різноманітних стресів, 

зокрема поранення. Кальцій також може впливати на структурну організацію 

мембран, що сприяє дії на них ФЛD [288]. Більщ того, кальцій також зв‟язується з 

активним центром ФЛDβ, що підвищує її афінність до активатору – ФІФ2, на 

відміну від субстрату – фосфатидилхоліну [273]. В свою чергу, зв‟язування ФІФ2 з 

активним центром ферменту підвищує його афінність до субстрату [245]. В цьому 

випадку можлива активація ФЛD, передчасно асоційованої з мембранами. У 

рослин зафіксовані ФЛD, активність яких залежить як від мілімолярних, так і від 

мікромолярних концентрацій іонів кальцію in vitro.    
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          Фосфоліпази D клітин рослин, активні в діапазоні концентрацій іонів 

кальцію 10-100 мM in vitro, гідролізують фосфоліпіди in vitro незалежно від 

наявності в суміші субстратів кофакторів ліпідного походження (ФІФ або ФІФ2). 

Зокрема, іони кальцію в діапазоні 1–100 мМ активують ФЛDα in vitro, виділені з 

білокачаної капусти [271],  вігни китайскої [289],  соняшника [290], а також ФЛD1 

і ФЛD2 маку [250]. Оптимум in vitro активності ФЛDα1 у арабідопсиса 

зафіксований за умов 25 мМ вказаного іону. За наявності в суміші субстратів 

виключно фосфатидилхоліну активніст цього ізоферменту стимулюється в 

діапазоні 20–100 мМ кальцію [244, 248]. За 50 мМ Са
2+

 активний також інший 

ізофермент ФЛD – ФЛDε [228]. Такі високі рівні вказаних іонів характерні 

виключно для тих ізоферментів ФЛD, у яких домен С2 володіє низькою афінністю 

до іонів кальцію [268].   

   ФЛD клітин рослин стимулюються також в умовах мікромолярних 

концентрацій іонів кальцію. Це, у випадку ФЛDβ, пояснюється високою 

афінністю домену С2 до вказаних іонів [268]. Оптимум активності ФЛDβ і ФЛDγ 

у арабідопсису зареєстрований в діапазоні 50–100 мкМ цих іонів. Порівняно з 

ФЛDβ і ФЛDα, ФЛDγ слабше стимулюється кальцієм. Підвищення концентрацій 

іонів кальцію понад 50 мкМ викликає зниження активності ФЛDγ і ФЛDβ [244]. 

Однак серед підтипів ФЛDγ – ФЛDγ1 и ФЛDγ2 – різниці в активації вказаними 

іонами зареєстровано не було [291]. Більш того, ФЛDα рицини в кислому 

середовищі (рН 4,5-5,0) також стимулюється in vitro в умовах 50 мкМ кальцію, 

хоча за підвищення рН цей фермент активний виключно в діапазоні мілімолярних 

(нефізіологічних) концентрацій вказаних іонів [248]. Активність іншого 

ізоферменту ФЛD – ФЛDδ – у арабідопсису зареєстрована в діапазоні як 

мікромолярних, так і мілімолярних концентрацій іонів кальцію in vitro. Оптимум 

активності ФЛDδ за наявності в суміші субстратів активатору – олеїнової кислоти 

– зареєстрований в умовах 100 мкМ цих іонів [229]. ФЛDε також активна in vitro в 

діапазоні мікромолярних концентрацій іонів кальцію, однак виключно за 

присутності олеїнової кислоти [231].  
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 В клітинах рослин існують також ФЛD, незалежні від кальцію – ФЛDδ1 у 

арабідопсису [230] та ФЛD насіння гірчиці [292]. Більш того, кальцій достовірно 

не змінює активність очищеної ФЛD1 клітин тварин in vitro [224]. Ефект 

вказаного іону на ФЛD1 опосередкований кальмодуліном, який взаємодіє з малим 

G-білком ARF [293], а також залежними від кальцію ізоферментами протеїнкіназ 

С (ПКС) або тирозинкіназами [294, 295].  

 Модуляція ФЛD ліпідами. ФЛD регулюється різноманітними ліпідами, 

особливу роль серед яких відіграють поліфосфоінозитиди, що розглядаються як 

важливі модулятори динаміки цитоскелету, транспорту мембран і активності 

ферментів [296]. ФЛD, чутливі до цих фосфоліпідів, приймають участь в передачі 

внутрішньоклітинних сигналів гормонів, зокрема, цитокінінів у рослин [297]. В 

клітинах тварин каталітична активність ФЛD1 і ФЛD2 залежить від ФІ(4,5)Ф2. 

Зв‟язування ФІ(4,5)Ф2 з ФЛD1 і ФЛD2 відіграє важливу роль в стимулюванні 

каталізу вказаних ферментів [240, 262]. Активація ФЛD2 фосфатидилінозитол-4,5-

бісфосфатом in vitro відбувається за алостеричним механізмом [240]. Активація 

експресії гену ферменту біосинтезу ФІ(4,5)Ф2 – фосфатидилінозитол-4-фосфат 5-

кіназы Іα – сприяє підвищенню рівня активності ФЛD в клітинах Cos7. ФЛD1 і 

ФЛD2 зв‟язуються з названим ферментом, однак активність виключно ФЛD2 

підвищується за одночасної експресії генів ФЛD та зазначеної 

фосфоінозитидкінази [298]. Гідроліз або зв‟язування ФІ(4,5)Ф2 білками 

синаптояніном, фодрином і спектрином [299, 300] веде до пригнічення ФЛD, тоді 

як гідролиз цього ліпіду, каталізований фосфатидилінозитол-специфічною 

фосфоліпазою Сγ, відіграє важливу роль в якості механізму активації ФЛD1 [301, 

302] за допомогою протеїнкінази С, стимульованої продуктом фосфоліпази С – 

діацилгліцеролом. ФІ(3,4,5)Ф3, на відміну від інших фосфоінозитидів, зв‟язується 

з доменом РХ ФЛD1 [254] і стимулює ФЛD [254, 303], а також сприяє 

транслокації ПКСδ до клітинного ядра [304], що веде до активації ФЛD.  

 У рослин поліфосфоінозитиди відіграють важливу роль в якості кофакторів 

ФЛDβ, γ та δ, без яких активність цих ізоферментів in vitro не реєструється. 

Найбільш выраженою специфічністю до ФІ(4,5)Ф2 володіє ФЛDβ з арабідопсису – 
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ця молекулярна форма стимулюється in vitro в широкому діапазоні концентрацій 

цього фосфоліпіду [305]. До інших фосфатидилінозитолмонофосфатів та -

бісфосфатів (ФІ(3,4,5)Ф3, ФІ(3,4)Ф2, ФІ4Ф, ФІ(3,5)Ф2, ФІ3Ф і ФІ5Ф) ФЛDβ менш 

селективна in vitro [245]. ФІФ і ФІ(4,5)Ф2 аддитивно підвищують активність 

ФЛDβ і ФЛDγ [244, 269]. На відміну від ФЛDγ2, ФЛDγ1 є більш специфічною до 

ФІ(4,5)Ф2 [291]. Таким чином, залежність від ФІ(4,5)Ф2 є також різною в межах 

окремих ізоферментів ФЛD. ФЛDα не залежить від поліфосфоінозитидів на тлі 

оптимальних рівнів іонов кальцию, однак стимулюється вказаними ліпідами in 

vitro в умовах мікромолярних концентрацій кальцію в кислому середовищі [269, 

305]. ФЛDδ у арабідопсису слабо залежить від ФІ(4,5)Ф2 – цей ліпід полегшує 

стимулювання ФЛDδ in vitro олеїновою кислотою, що підвищує афінність 

активного центру цього ферменту до субстрату [229, 272]. Активність ФЛDδ 

залежить виключно від ФІ(4,5)Ф2 [230], тоді як фосфатидилінозитол-3,4-

бісфосфат є кофактором ФЛDε в умовах мікромолярних концентрацій іонів 

кальцію [231]. Таким чином, ФІФ2 відіграє роль кофактору ФЛDβ, ФЛDγ, ФЛDε і 

ФЛDδ у арабідопсису. Однак з іншого боку, в екстрактах насіння гірчиці 

зафіксована активність ФЛD, незалежна від ФІФ2 [292]. Хоча реакція 

трансетерифікації ФЛD мембран проростків маку стимулюється за дії ФІФ2, її 

базовий рівень не залежить від цього ліпіду [306].  

 Ненасичені жирні кислоти, продукти розщеплення ліпідів – олеїнова, а 

також в меньшій мірі линолева і линоленова, на відміну від насичених, 

вважаються активаторами in vitro ФЛD2 тварин [307]. Стимулювання вказаного 

ферменту відбувається в синергії з ФІ(4,5)Ф2 [308, 309]. ФЛDδ і ФЛDε у 

арабідопсису також залежні від олеїнової кислоти in vitro [229, 231], однак це 

може бути пов‟язаним з модуляцією властивостей ліпідного бішару, з яким 

асоціюються ці ферменти [272]. Механізм інгібіторного ефекту N-

ацилетаноламінів (N–лаурилетаноламіну, N-міристоїлетаноламіну) на активність 

ФЛDα з арабідопсису, рицини і капусти in vitro [310] не досліджений.    

 Регуляція ФЛD G-білками. В клітинах рослин aктивність ФЛD 

стимулюється активатором гетеротримерних G-білків мастопораном. ФЛDα 
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зв‟язується in vitro з α-субодиницею G-білка (Gα) [283, 311]. Взаємодія ФЛDα1 з 

Gα стимулюється GTPазною активністю Gα. ФЛDα1 стимулює GTPазну 

активність Gα, не впливаючи на афінність до GTP. Активація Gα за дії GTP 

стимулює ФЛDα1, тоді як ФЛDα1 активує гідроліз GTP, що веде до інактивації G-

білків. Дисоціація ФЛDα1 від α-субодиниці G-білка відбувається за рахунок його 

конформаційних змін за обміну GDP на GTP і активації Gα [283]. Gα та Gβ 

зв‟язуються з ФЛDα1 in vivo за рахунок послідовності DRY в структурі ФЛD 

[312]. У зв‟язку з цим, вважається, що неактивний гетеротримерний G-білок 

пригнічує ФЛDα, асоційовану з мембраною; стимуляція G-білка позаклітинним 

сигналом сприяє іктивації ФЛDα. З огляду на вищезазначене, гетеротримерні G-

білки є важливими регуляторами ФЛD клітин рослин та тварин, однак мономерні 

G-білки – лише ФЛD у тварин.  

 GTPази Rho відіграють важливу роль в регуляції широкого спектру 

процесів у клітинах тварин, зокрема, транскрипції, клітинного циклу, секреції, 

трансформації клітин і перебудов цитоскелету [313]. Малі GTPази родини Rho 

розглядаються як модулятори активності ФЛD. Представники цих білків – Rac1, 

Cdc42, RalA та, особливо, RhoA – є алостеричними активаторами ФЛD1, які 

посилюють каталітичну активність цього ферменту [314]. За наявності не здатних 

до гідролізу аналогів GTP малі GTPази Rac1, Cdc42 і RhoA безпосередньо 

активують ФЛD1 [224, 315, 316] і ФЛD2 [317] in vitro. RhoA [318, 319], Rac1 [320] 

і Cdc42 [321] є стимуляторами ФЛD1 in vivo. C3-екзоэнзим з C. botulinum, який 

блокує активність білків Rho шляхом їх ADP-рибозилювання, пригнічує 

активацію ФЛD1 [304].    

 Регуляція ФЛD GTPазами Rho здійснюється за механізмом білок-білкових 

взаємодій. За зв‟язування RhoA з С-кінцем ФЛD1 [235, 322]  відповідають 

залишки основних амінокислот в межах послідовності 946-962 ферменту і сайт 

активації І белку RhoA. Останній у Cdc42 також відіграє важливу роль в механізмі 

зв‟язування і активації ФЛD1 [323]. Іншими важливими сайтами зв‟язування 

RhoA на С-кінці ФЛD1 людини є амінокислоти I870, Q975 і D999 [324].  
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 ФЛD, стимульована не здатним до гідролізу аналогом GTP, залежить від 

цитозольних факторів білкової природи, якими є фактори АDP-рибозилювання 

(ARF) - ARF1, ARF3, ARF5 і ARF6. Активність ФЛD1 in vitro [224, 252, 325] 

підвищується у 10-15 разів в умовах інкубації з білками ARF, тоді як ФЛD2 – 

тільки в 1,5-2 рази (однак незалежно від GTP) [261]. ARF1 і ARF6 відіграють роль 

активаторів ФЛD1 [326, 327], тоді як ARF6 – ФЛD2 [328] in vivo. ARF1 є більш 

селективним активатором ФЛD1, порівняно з ARF6 in vitro [329], тоді як ARF6, на 

відміну від ARF1, виражено стимулює ФЛD2 in vivo [325]. Мутантний білок 

ARF6, навпаки, блокує активацію вказаного ферменту [330]. АRF1 стимулює 

ФЛD1 in vitro в синергії з білками Rho [314, 329] і ПКСα [314].  

 Фосфорилювання як механізм регуляції ФЛD. Фосфорилювання білків 

по специфічних залишках амінокислот відіграє істотну роль в механізмах 

трансдукції сигналу, регуляції активності ферментів і формування білкових 

ансамблів [331-333]. В клітинах тварин різноманітні протеїнкінази модулюють 

ФЛD за рахунок прямих або непрямих механізмів. Стимуляція ФЛD в клітинах 

форболовими ефірами, зокрема РМА – аналогом діацилгліцеролу, активатором 

протеїнкінази С [334, 335], а також її пригнічення специфічними інгібіторами 

останньої [336, 337] свідчить на користь ролі ПКС як одного з ключових факторів 

регуляції ФЛD in vivo.  

  Активація рецепторів факторів росту стимулює розчинні тирозинові 

протеїнкінази родини Src. Зареєстровано, що інгибитори Src блокують активацію 

ФЛD2, обумовлену деполяризаціею в клітинах РС12 [338]. Представники родини 

Src – р60 Src і р56 Lyn – опосередковують активацію ФЛD в тромбоцитах [339]. 

ФЛD2, на відміну від ФЛD1, фосфорилюється по тирозинам і активується іншими 

представниками тирозинкіназ родини Src – Fyn та Fgr [340]. З іншого боку, 

тирозинова кіназа v-Src фосфорилює по тирозину ФЛD1 і ФЛD2 в клітинах COS-

7, не впливаючи на активність цих ферментів [341]. Фосфорилювання ФЛD2 по 

Y296 в домені РН, каталізоване рецептором епідермального фактору росту, 

забезпечує низьку активність ферменту in vitro виключно в клітинах пухлин. 

Водночас, тирозинкінази JAK3 і Src, які фосфорилюють ФЛD2 по Y415 і Y511, 
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відповідно, зумовлюють високий рівень активності вказаного ферменту in vitro і 

блокують негативний ефект фосфорилювання Y296. Y511 є біфункціональним 

сайтом стосовно регуляції активності ФЛD2. Дефосфорилювання по Y511 і Y296, 

здійснюване тирозинфосфатазами CD45 та PTP1B, стимулює ФЛD, тоді як по 

Y415 – індукує зниження активності цього ферменту in vitro [342]. 

Фосфорильовані залишки амінокислот Y179 і Y511 ФЛD2 забезпечують 

зв‟язування адапторного білка Grb2, що обумовлює високий рівень ліпазної 

активності ферменту в непухлинних лініях клітин [343]. З огляду на 

вищезазначене, нерецепторні тирозинові протеїнкінази/фосфатази модулюють 

ФЛD шляхом безпосереднього фосфорилювання/дефосфорилювання цього 

ферменту по амінокислотних залишках тирозину. Однак відомі приклади прямого 

фосфорилювання ФЛD1 і ФЛD2, не пов‟язаного з їх активацією – цей процес 

каталізується, зокрема, RET/PTC, протеїнкіназою карциноми щитоподібної залози 

[344].   

  Серин/треонінові протеїнкінази також приймають участь в регуляції ФЛD 

клітин тварин. Встановлено, що в механізмі активації ФЛD казеїнкіназою ІІ 

(ФЛD2) [345], циклін-залежною протеїнкіназою 5 (ФЛD2) [346], рибосомальною 

S6 кіназою 2 (ФЛD1) [347], а також протеїнкіназою, активованою 

аденозинмонофосфатом (ФЛD1) [348] відіграє важливу роль фосфорилювання по 

специфічних залишках серину і треоніну – S134 [346], T147 (в домені РХ) [347] та 

S505 [348], відповідно. Існують 

свідчення на користь регуляції ФЛD клітин рослин шляхом безпосереднього 

фосфорилювання. Інкубування фракцій плазматичних мембран клітин Brassica 

oleracea з кислою фосфатазою in vitro знижує активність залежної від ФІФ2 ФЛD 

на 80%, тоді як штучна інактивація фосфатази частково відновлює активність 

цього ферменту. Більш того, ФЛDγ вказаної рослини зв‟язується з антитілами до 

фосфо-серину/треоніну/тирозину [280]. Наявність трьох фосфорильованих 

последовностей ФЛDγ у Brassica oleracea [280] підтверджує роль цєї 

посттрансляційної модифікації в регуляції активності ФЛD у рослин. Посилення 

фосфорилювання ФЛDγ по S676, S680 та T674 за нокауту гену OXI1 
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(протеїнкінази, залученої до реакції на оксидативний стрес) [349], 

дефосфорилювання ФЛDα1 (по S776) за дії абсцизової кислоти [350] та 

пригнічення активації ФЛD пероксидом водню за дії інгібіторів тирозинових 

протеїнкіназ [351] вказують на роль цієї модифікації в регуляції ФЛD за дії 

гормонів та стресів, однак їх вплив на активність ферменту наразі не досліджений. 

 Ввлив цитоскелету на активність ФЛD. Білки цитоскелету також 

відіграють роль модуляторів ФЛD. Активність ФЛD залежить від ступеня 

полімеризації актину. За наявності активних мономерних GTPаз мономерний G-

актин інактивує ФЛD1 у фракціях мембран або негативно впливає на вказаний 

фермент, отриманий в результаті імунопреципітації [352, 353], однак стимулює 

очищений рекомбінантний фермент ФЛD1, експресований в клітинах комах [276]. 

Високоочищений полімеризований F-актин стимулює ФЛD1 in vitro, проте 

виключно за наявності активаторів – G-білків ARF і Rac1 [276, 353].  

В клітинах рослин полімеризований F-актин стимулює, тоді як мономерний 

G-актин, навпаки, пригнічує рекомбінантну ФЛDβ1 у арабідопсиса і капусти, а 

також її активність в клітинах тютюну in vitro [277, 353], порівняно з таковою для 

ФЛDα і ФЛDδ [277]. 

 Актин-зв‟язувальний білок фодрин [300], а також димерний і тримерний 

спектрин блокують ФЛD [300], і, таким чином, відіграють роль в локальній 

регуляції ФЛD, обумовленій актином. Водночас, ефект двох останніх білків може 

бути пов‟язаним з порушенням взаємодії ФЛD1 з ФІФ2 [354].     

 Тубулін у складі мономеру блокує ФЛD2 клітин тварин шляхом 

безпосереднього і зворотнього зв‟язування з ферментом [355]. У рослин 

стабілізатори та дестабілізатори мікротрубочок стимулюють накопичення 

фосфатидних кислот, продуктів ФЛD, in vivo [356], що, однак, може бути 

опосередкованим проникненням кальцію до клітин [357]. З огляду на 

вищезазначене, білки цитоскелету можуть відігравати важливу роль в якості 

регуляторів активності ФЛD у рослин та тварин, забезпечуючи необхідний рівень 

і специфичність локалізації формування фосфатидних кислот в клітинах. 
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 Регуляція ФЛD за механизмом білок-білкових взаємодій. У рослин 

відомо, що оксилена форма гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази зв‟язується з 

ФЛDδ у арабідопсису та стимулює її активність в механізмі дії абсцизової 

кислоти в продихах [358]. Білок, який зв‟язує ацил-КоА, АСВР1, фізично 

взаємодії з ФЛDα1 на плазматичній мембрані та відіграє роль в активації цього 

ізоферменту у відповідь на дію абсцизової кислоти в насінні [359].  

 Інші механізми регуляції. Відомо, що хлорид натрію [357], пероксид 

водню [351] та поліамін путресцин [360] стимулюють активність ФЛD in vitro, що 

свідчить про їх прямий вплив на фермент. Вплив пероксиду водню може бути 

також пов‟язаним з сульфенілюванням ФЛDα1 [361].  

 

1.3. Роль ДГК у формуванні вторинних посередників сигнальних мереж та 

регуляції метаболізму клітини 

 

Переважна більшість досліджень свідчить про швидке фосфорилювання 

ДАГ після його формування у відповідь на дію ряду позаклітинних чинників. 

Підвищення рівнів ФК в результаті активації ДГК зареєстроване за дії численних 

стимулів довкілля. Оскільки в процесі формування ФК також задіяна фосфоліпаза 

D, внесок ДГК в акумуляцію вказаного вторинного посередника може 

відрізнятися в залежності від природи позаклітинного сигналу, місця та часу його 

дії. ДГК, порівняно з фосфоліпазою D, можуть брати участь у формуванні 

мінорних рівнів ФК, відігравати ключову роль у накопиченні ФК, а також 

генерувати ФК без участі фосфоліпаз D.   

Активація ДГК та акумулювання ФК відбуваються за дії стресів різної 

природи. Аналіз результатів імпульсного мічення ФК в клітинах хламідомонад 

свідчить, що виражене формування ФК за рахунок ДГК відбувається разом з 

активацією фосфоліпаз D лише за швидкої дії високих концентрацій солей, за 

більш ніж 200 мМ хлориду натрію [362, 363]. Механізм формування ФК на 

початкових етапах дії сольового стресу в листках стійких та чутливих до солей 

сортів рису забезпечується ФЛС та ДГК, оскільки фосфоліпази D активуються на 
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подальших етапах його дії [364]. Акумуляція лізо-фосфатидної кислоти у 

Chlamydomonas, індукована сольовим стресом, забезпечується фосфоліпазою А2, 

яка розщеплює ФК, генеровану початково за рахунок ДГК [365]. Швидка 

активація ДГК холодовим стресом обумовлена підвищенням рівня жорсткості 

мембран [366, 367]. Результати аналізу генетичних та фармакологічних 

досліджень свідчать, що фосфатидилінозитол-4-кінази III типу, зокрема 

ізоферменти AtPI4KIIIα1, β1 та β2, залучені у постачання субстратів для 

активності ФІ-ФЛC та подальшого накопичення ФК у відповідь на короткочасну 

дію холодового стресу [368]. Зниження рівнів ФІФ за дії холоду відповідає 

підвищенню рівнів ФК, що свідчить про роль ДГК в цих процесах. Формування 

ФК за короткочасної дії холодового стресу забезпечується виключно ДГК, на 

відміну від фосфоліпаз D, та не змінюється у мутантів відомих компонентів 

сигналінгу холодового стресу hos1, los, та fry1. Це засвідчує, що акумуляція 

вказаного ліпіду відбувається незалежним від них шляхом або перед початком їх 

функціонування у вказаному механізмі [369]. Розщеплення галактоліпіду 

моногалактозилдіацилгліцеролу відбувається під час заморожування та 

відновлення від цього стресу. Однак лише під час заморожування встановлене 

його перетворення у 34:6-ФК (18:3/16:3-ФК) за рахунок, можливо, 

фосфорилювання діацилгліцеролу в якості проміжного продукту [370, 371].  

Специфічні взаємодії рослин-господарів (тютюну та арабідопсису) зі 

шкідниками та типові еліситори зазвичай індукують двофазну акумуляцію ФК в 

клітинах та тканинах рослин. Перша швидка фаза процесу, яка триває декілька 

хвилин, характеризується переважною активацією сигналінгу ФЛС/ДГK, тоді як 

друга фаза, яка може тривати впродовж годин, включає активацію ФЛD [372-374]. 

Результати застосування імпульсного мічення в суспензіях клітин помідорів 

свідчать, що найбільш швидке накопичення ФК, поєднане з повільнішим 

підвищенням рівнів діацилгліцерол-пірофосфату, стимулюється хітотетраозою, 

тоді як помірне накопичення ФК зумовлене флагеліном (flg22) та ксиланазою 

[375]. Окрім еліситорів (ксиланази та хітотетраози), Nod-фактори також 

стимулюють утворення ФК за рахунок швидкої активації ДГК у культурах клітин 
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люцерни. У рослин Vicia sativa це зумовлює деформацію кореневих волосків [376, 

377]. В клітинах помідорів, оброблених ксиланазою та хітозаном, активація ДГК 

опосередковується оксидом азоту [378, 379]. Закривання продихів, зумовлене 

оксидом азоту, також опосередковане швидкою активацією накопичення ФК за 

рахунок активності ДГК (Distefano et al., 2008). Аналіз профілю жирних кислот та 

використання неоміцину вказує на те, що церій та механічний стрес індукують 

акумуляцію ФК за рахунок ДГК, що веде до індукції біосинтезу таксолу в 

суспензіях клітин Taxus cuspidata [380, 381]. Іони алюмінію стимулюють ДГК в 

суспензіях клітин кофе на 1 годині дії, однак пригнічують in vitro [382]. 

Короткочасна дія позаклітинного АТФ, сигналу ушкоджених клітин, посилює 

накопичення ФК в культурах клітин помідорів, що зумовлює формування оксиду 

азоту. За результатами фармакологічних досліджень, в процесі формування ФК за 

дії АТФ окрім фосфоліпаз D також відіграють роль ДГК [383].   

Роль ДГК в гормональній сигналізації у клітинах рослин досліджена слабо. 

В культурах клітин Coffea arabica путресцин пригнічує, тоді як спермідин 

підвищує активність ДГК впродовж 15 хвилин дії [384]. Обробка клітин Capsicum 

chinence різними концентраціями саліцилової та жасмонової кислот впродовж 30 

хвилин підвищує рівень формування ФК в мембранах за рахунок активності ДГК. 

Це сприяє акумуляції ваніліну [385]. Aбсцизова кислота активує ДГК в алейронах 

ячменю, що в подальшому веде акумуляції ФК та ДГПФ, які зумовлюють 

пригнічення секреції α-aмілази [386]. Крім того, застосування фармакологічного 

аналізу свідчить на користь ролі ДГК в регуляції росту коренів за дії абсцизової 

кислоти [387]. Хоча гіберелін та етилен швидко не підвищують рівні ФК [388, 

389], в промоторах деяких генів MdДГK яблунь існують чутливі до цих гормонів 

ділянки ДНК [390]. Рівні ФК, міченої за рахунок АТФ, знижуються за дії 

цитокінінів у барвінку [391], однак кінетин впродовж 1 хвилини дії тимчасово 

підвищує активність ДГК в цій рослинній системі [392]. Підвищення рівня 

вбудовування радіоактивного фосфору до фосфатидної кислоти зареєстроване на 

15 хвилині дії кінетину в суспензіях клітин рицини [393]. Водночас, ауксин 

впродовж перших хвилин дії знижує активність ДГК у барвінку. Одночасна дія 
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ауксину та цитокініну веде до різкого тимчасового зниження активності ДГК 

[392]. Аналіз результатів фармакологічних досліджень свідчить, що пригнічення 

ДГК посилює експресію генів, пригнічену брасиностероїдами, не впливаючи на 

фосфорилювання BZR1, фактору транскрипції сигналінгу цих фітогормонів. 

Брасиностероїди також здатні власне стимулювати експресію генів різних ДГК, 

особливо ДГК5, у арабідопсису [394]. Це свідчить про можливу роль ДАГК в 

процесі BZR1-незалежної передачі сигналу БР або на подальших етапах його дії. 

Роль ДГК в регуляції метаболізму клітин. Активність ДГК може 

відігравати роль в процесах росту та розвитку рослин. Аналіз результатів 

фармакологічних досліджень свідчить, що ДГК відіграють позитивну роль в 

регуляції росту пилкових трубок тютюну, секреції в них калози, підтримці 

морфології вакуолей [395], а також накопиченні ФК в плазматичній мембрані та 

ядрі пилкових трубок [396]. Більш того, вказаний аналіз дозволив встановити, що 

ДГК також забезпечують ріст у довжину головних коренів у арабідопсису, ріст 

бічних коренів, накопичення біомаси рослин, ріст черешків та розмір листових 

пластинок [397]. Водночас, експресія ДГК бактерій в хлоропластах арабідопсису 

зумовлює гальмування росту рослин, розвиток листків та формування меншої 

кількості стебел [398]. Це вказує на те, що підтримка необхідної кількості ФК в 

клітинах за рахунок активності ДГК відіграє ключову роль в регуляції розвитку 

рослин. Активність ДГК є найвищою у алейронових шарах ячменю, найнижчою у 

колеоптилях, та має проміжне значення у коренях [399]. Підвищена активність 

ДГК зареєстрована на початкових етапах розвитку столонів картоплі [400] та 

впродовж старіння квіток петунії [401]. Гомолог ATDGK5 експресується у насінні 

яблунь в процесі опадання плодів [402]. Наявні дані свідчать про роль ДГК в 

процесах розвитку та функціонування різних органів рослин.   

ДГК функціонують в реакціях рослин на дію стресів довкілля. Гени DREB2 

кодують родину факторів транскрипції, які відіграють роль в реакціях на дію 

стресів різної природи, зокрема, дегідратацію. За свідченням результатів 

фармакологічного аналізу, активність ДГК, пов‟язана з ФІ-ФЛC, відіграє активну 

роль в репресії генів DREB2 за нормальних умов довкілля [208]. Tимчасовий 
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одночасний нокдаун декількох ізоферментів ДГК рису за рахунок інтерференції 

РНК пригнічує експресію генів, чутливих до сольового стресу та еліситору 

ксиланази [403]. Штучне посилення експресії гену OsBIDK1 у тютюну посилює 

його стійкість до вірусу тютюнової мозаїки та Phytophtora parasitica [404]. 

Підвищення рівнів білку ДГK5 на плазматичних мембранах арабідопсису 

зареєстроване у відповідь на ефектор-залежну імунізацію [405]. Це свідчить про 

роль ДГК в процесах стійкості до інфекції 

Результати аналізу експресії генів ДГК у відповідь на дію стресів довкілля 

можуть бути свідченням на користь їх можливої ролі в регуляції реакцій рослин 

за дії вказаних умов. Експресія гену AtДГK7 достовірно посилюється за дії 

цукрози та озону. Рівні транскриптів AtДГK2 швидко підвищуються за дії 

холодового стресу, атаки нематод та особливо швидко реагують на поранення з 

тривалим поверненням до базового рівня  [397, 406]. Еліситор ксиланаза посилює 

транскрипцію ДГK1-3 рису з різною динамікою [403]. Бензотіадіазол, активатор 

захисних реакцій рослин, а також інфікування проростків рису за рахунок 

Magnaporthe grisea зумовлює експресію гену OsBIDK1. Інфіковані рослини, 

попередньо оброблені бензотіадіазолом, характеризуються більш вираженою та 

ранньою експресією гену ДГK [404]. Експресія OsDAGK1 в клітинах рису, 

оброблених бензотіадіазолом, також підвищується за дії Xanthomonas oryza pv. 

Oryza [407]. Жасмонова кислота, етилен та озон стимулюють експресію гену 

AtДГK5 [408]. Сольовий стрес зумовлює стимулювання експресії генів MdДГК4, 

MdДГК7 тa MdДГК8, однак пригнічує експресію MdДГК5. Посуха активує 

транскрипцію MdДГК1 та MdДГК2, тоді як АБК – MdДГК1, MdДГК2 and 

MdДГК4, MdДГК7, однак АБК пригнічує експресію MdДГК4, MdДГК4 та 

MdДГК8 [390]. Гіпоксія листків арабідопсису впродовж 48 годин виражено 

пригнічує експресію гену ДГK6 [409]. Короткочасна мікрогравітація стимулює 

експресію гену ДГК у культурах клітин арабідопсису [410].  

Фосфатидна кислота як продукт діацилгліцеролкіназ. Швидка активація 

ДГК у відповідь на дію чинників довкілля сприяє формуванню ФК, яка відіграє 

ключову роль як одного з ключових вторинних посередників сигнальних каскадів 
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клітин рослин. Наразі прогресивно збільшується кількість різних білків, здатних 

зв‟язуватися з ФК. Зокрема, нещодавно встановленими ефекторними білками ФК 

є: SnRK2.4 та SnRK2.10, протеїнкінази, залучені до реакцій клітин на дію 

сольового стресу [411], допоміжні білки реплікації вірусу мозаїки клеверу [412], 

44-kDa MAPK GMK1 сої, що бере участь у взаємодії з симбіонтами [413], білки 

СР, регулятори динаміки актину [414], АТФази плазматичних мембран в процесі 

реакції на дію холоду [415], WER, фактор транскрипції типу R2R3 MYB, 

залучений до формування кореневих волосків [416] та антигрибковий дефенсин 

MtDef4 [417]. Ефект дії ФК залежить від природи ланцюгів її жирних кислот, від 

афінності білків до ФК, природи зв‟язків з молекулою ліпіду (електростатичні та 

водневі), взаємодії з іншими зв‟язуючими ліпідами та сайту генерування ФК в 

клітинах. Локальне підвищення кількості ФК в певній ділянці мембрани зумовлює 

приєднання до неї специфічних білків, активацію або пригнічення активності 

ферментів, а також зміни конфігурації мембран за рахунок конусоподібної форми 

молекули ФК [418]. Водночас, наразі слід з‟ясувати, які саме з переліку 

ефекторних білків ФК асоціюються з ФК, генерованою саме ДГК, на відміну від 

фосфоліпаз D. Наявні дані свідчать, що ДГК та ФК відіграють важливу роль в 

сигнальних каскадах шляхом регуляції активності різних білків та ферментів, що 

сприяє змінам інтенсивності та направленості метаболічних потоків у клітинах 

рослин. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

2.1. Об'єкти дослідження 

 

З метою  дослідження ролі кальцію в реалізації біологічної дії 

епібрасиноліду   використовували рослини тютюну Nicotiana tabacum KY - 160, а 

також трансгенні рослини тютюну cax1, які експресують H
+
/Ca

2+
 вакуолярний 

антипортер арабідопсиса CAX1 (Cation Exchanger 1, At2g38170) [419]. 

В експериментах використовувалися 4 тижневі рослини вирощені на ½ 

поживного розчину Холенда Арнона в умовах гідропонної системи зі 

щотижневою зміною поживного розчину. У частини рослин, згідно зі схемою 

досліду, ½ поживний  розчин змінювався на ½ поживний розчин Хогленда 

Арнона без кальцію. Через тиждень у відповідні варіанти досвіду в поживний 

розчин був доданий ЕБЛ до кінцевої концентрації 1 мкМ. Листя рослин тютюну 

цих варіантів були обприскано розчином ЕБЛ 1 мкМ. Після закінчення доби 

частина рослин була відібрана на аналіз активності ферментів, вмісту пероксиду 

водню, загального білка та глутатіону. У решти рослин поживний розчин з ЕБР 

був замінений на поживний розчин без гормону. На 6 тижні, після початку 

експерименту, рослини були пересаджені в грунт і доведені до врожаю насіння. 

Дослідження  з використанням рослин ріпаку (Brassica napus) сорту Магнат 

та рослин Arabidopsis thaliana. Рослини ріпаку вирощувалися у окремих 10 л 

контейнерах на грунті з контрольованим поливом. Дія сольового стресу 

моделювалась шляхом підтримки концентрації NaCl у грунті на рівні 50 мМ.  

Рослини арабідопсису вирощувалися за умов штучного освітлення (16 годинний 

світловий день, 125 μE м
−2

 с
−1

). 

З метою дослідження гравітропічних реакцій рослин використовували  

рослини кукурудзи (Zea mays) гібриду Говерла. Для цього насіння кукурудзи 

пророщували на фільтрувальному папері в термостаті при 25ºС за умов 

відсутності світла. Від проростків відрізали верхню частину епікотиля і нижню 

частину мезокотіля, так щоб довжина проростка була біля 4 см. Для дослідження 
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брали проростки на однаковій стадії розвитку. Вимірювання кута гравітропічного 

вигинання проростків проводили шляхом обрахування кута α (рис.2.1). 

 

Рис. 2.1. Вимірювання кута гравітропічного вигинання 

 

2.2. Визначення загального вмісту олії 

 

Екстракцію олії з подрібненого насіння  проводили при 30ºС з 

використанням гексану в якості розчинника при співвідношенні насіння / 

розчинник 1/10 (маса / об'єм). Тривалість екстракції - 24 години при 

безперервному помішуванні. Після процесу екстракції, вміст колб фільтрували під 

вакуумом і висушували під вакуумом. 

2.3. Аналіз  жирнокислотного складу олії ріпаку методом високоефективної 

рідинної хроматографії 

 

З метою оцінки  жирнокислотного складу олії ріпаку наважку олії ріпаку ,з 

додаванням бутилгідрокситолуолу (BTH) в якості антиоксиданту, омиляли 

протягом 1 год при 80-90°С в 1М розчині гідроксиду калію у метанолі, 

періодично струшуючи й перемішуючи, після чого охолоджували до кімнатної 

температури. Аліквоту отриманого розчину, що містить калієві солі жирних 

кислот, розбавляли вдесятеро тетрагідрофураном або ацетонітрилом, струшували 

і додавали трохи 1% фенолфталеїну в ацетонітрилі для утворення яскраво-

пурпурового забарвлення, далі поступово при струшуванні надлишок лугу після 

омилення ліпідів нейтралізували 1М розчином ортофосфорної кислоти в 
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ацетонітрилі до майже повного зникнення пурпурового кольору (забарвлення 

фенолфталеїну в розчині відбувається при рН ≈ 9). До зразку додавали 0,2 М 

розчин 18-корона-6 в ацетонітрилі і 0,2 М розчин n-бромфенацилброміду в 

ацетонітрилі, а також трохи карбонату калію. Суміш витримували при 80-90°С 

протягом 15 хв до закінчення утворення n-бромфенацилових похідних, після чого 

зразок фільтрували і використовували для аналізу методом високоефективної 

рідинної хроматографії (ВЕРХ). Перед аналізом зразок зберігали до 2-3х діб у 

морозильній камері при -18..20°С. 

Розділення n-бромфенацилових похідних жирних кислот проводили 

обернено-фазовою ВЕРХ на хроматографічній системі Agilent 1100, оснащеній 4-

х канальним насосом, вакуумним дегазатором, автосамплером, термостатом 

колонок та діодно-матричним детектором. Використовували 2-елюентну схему 

(елюент А=0,05 М ортофосфорна кислота в ацетонітрилі; В = метанол) на 

колонках Agilent ZOBRAX Eclipse XDB-C18, 5μм, 4.6х150 мм та Thermo Scientific 

Hypersil BDS C18, 3μм, 2.1х100 мм. Об‟єм зразка 1 та 0,2 μл, термостатування 

колонок 25°С і 20°С, швидкість потоку 1 мл/хв та 0,2 мл/хв, час аналізу 40 і 30 хв, 

профіль елюювання – лінійний градієнт від 75% до 100% за 20хв та від 90% до 

98% В в А за 15 хв, відповідно. Базове детектування 258 нм, поріг виявлення 0,02-

0,03 мольних %.  
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2.4.  Радіоактивне мічення ліпідів, екстракція та розділення 

 

Використовували здатність фосфоліпази D здійснювати реакцію 

трансфосфатидилювання за наявності у інкубаційному середовищі 1-бутанолу. 

Дослідження активації ФЛD in vivo проводили за допомогою радіоізотопного 

мічення фосфоліпідів. Для мічення фосфоліпідів рослин тютюну Nicotiana 

tabacum KY-160, а також трансгенних рослини тютюну cax1 (наважкою 200 мг) 

інкубували з радіоактивною міткою у вигляді буферу 25 мM 2-(N-

морфоліно)етансульфонова кислота-КОН (Mes-KOH) з рН 6,4 та [
33

P]-

ортофосфатом (“PerkinElmer”, USA), активнiсть якого складала 100 мкКюрі на 1 

мл, впродовж 16 годин за температури +25°С. Проводили попередню 

короткотермінову вакуумну інфільтрацію для більш швидкого проникнення мітки 

у тканини. Згідно з отриманими результатам, використаний термін інкубації 

відповідає умовам повного включення мітки у фракцію структурних фосфоліпідів 

[420].    

Після мічення тканини рослин відмивали в буфері Mes-KOH від надлишку 

[
33

Р]-ортофосфату та переносились у розчини відповідно варіанту досліду. Після 

закінчення дії фактора проби заморожувалися в рідкому азоті з подальшим 

аналізом змін складу фосфоліпідів за допомогою тонкошарової хроматографії та 

аналізу їх активності. Фосфоліпіди екстрагували шляхом додавання до кожної 

проби 3,75 мл суміші хлороформ/метанол (50:100, об./об.). Двофазну систему 

створювали шляхом додавання 3,75 мл хлороформу та 0,9% розчину NaCl. Проби 

перемішували 15 секунд та центрифугували 10 хвилин. Водно-метанольну фазу 

відбирали, а хлороформну випаровували в струмі азоту. Отримані ліпіди 

зберігали за температури -20˚С для подальшого використання. Виділені ліпіди та 

стандарти ліпідів ресуспендували у 100 мкл розчину хлороформ/метанол (2:1) та 

по 5 мкл наносили на силікагелеві пластини для тонкошарової хроматографії 

(“Merck”) (Німеччина), 200x200 мм, з товщиною шару силікагелю 0,25 мм, та 

розділяли у хроматографічній камері органічною фазою суміші етилацетат : 

ізооктан: мурашина кислота : Н2О (13:2:3:10, об./об.) з метою відділення міченого 

по 
33

Р фосфатидилбутанолу (тест на активацію фосфоліпази D) [420]. Розділені 
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ліпіди візуалізували методом авторадiографiї шляхом експозиції 

хроматографічних пластинок з міченими 
33

P ліпідами на рентгенівській плівці 

Kodak X – Omatic Reguiar. Після 3 діб експозиції плівку проявляли і визначені на 

хроматографічній пластинці відповідні зони ліпідів переносили у сцинтиляційні 

флакони та змішували з 5 мл сцинтиляційної рідини РС-8. Динаміку включення 

радіоактивного [
33

Р]-ортофосфату до фосфоліпідів визначали за допомогою 

лічильника Rackbeta 1219 (“Wallac”, Фінляндія). З метою ідентифікації ліпідів за 

значеннями Rf використовували відповідні речовини-стандарти (фірма “SIGMA”).  

2.5. Флуоресцентне мічення, екстракція та розділення ліпідів 

 

 З метою аналізу активності фосфатидилхолін-гілролізуючої фосфоліпази С 

та фосфоліпази D у коренях ріпаку сорту Магнат, вирощених в умовах 

гідропонної культури відокремлювали подрібнювали та інкубували 30 хв за 25° С 

в буфері з флуоресцентною міткою BODIPY-2-decanoyl-1-(O-(11-(4,4-difluoro-5,7-

dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-propionyl)amino)undecyl)-sn-gly-cero-3-

phosphocholine (“Invitrogen”) у кінцевій концентрації 0,66 мкг/мл в 1 мл розчин. 

Маса наважки становила 100 мг. Реакцію зупиняли і ліпіди екстрагували 

холодною сумішшю хлороформ/метанол, 1:2 v/v. Двофазну систему створювали 

шляхом додавання через 30 хв розчину КCl. Екстракти ліпідів випарювали в 

струмі азоту і зберігали при -20˚С [421]. Розділення продуктів гідролізу 

фосфоліпідів проводили на пластинках для тонкошарової хроматографії  фірми 

"Merck" (Німеччина) в системі етилацетат : ізооктан: мурашина кислота : Н2О 

(13:2:3:10, об./об.). Отримані пластинки сканувалися за допомогою лазерного 

флуоресцентного сканера Pharos FX (BioRad) при довжині хвилі 510 нм. Продукти 

гидролізу ідентифікувалися у відповідності з  Pejchar at. al., 2010 [422]. 

2.6. Імуноферментний аналіз вмісту брасиностероїдів 

 

 Для аналізу рівня ендогенних брасиностероїдів при оптимальних і 

стресових умовах 3-денні проростки кукурудзи переносили в темну кліматичну 

камеру (8ºС) і через різні проміжки часу проводили екстракцію БС з тканин та їх 
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аналіз. Екстракція проводилася у два етапи. Перший -  етилацетатом (3 рази по 

100 мл) з водної витяжки рослин (180 г + 900 мл екстракційного розчину). Фазу з 

етилацетатом упарювали в вакуумі і екстрагували залишок циклогексаном (100 

мл). Другий етап екстракції – сумішшю метанол:вода (4:1) (3 рази по 60 мл) із 

фази з циклогексаном. Отриманий екстракт метанолу упарювали в вакуумі і 

залишок розчиняли у невеликій кількості етилацетату. Етилацетат безпосередньо 

перед ІФА випарювали під током азоту. Для аналізу в лунки планшета з 

імобілізованими антитілами вносили калібрувальні варіанти чи дослідні варіанти 

(50 мкл) і робочий розчин гаптену міченого пероксидазою хрона. Планшети 

інкубували при 37ºС, потім забирали залишки розчину з лунок і промивали. Для 

проведення кольорової реакції використовували розчин тетраметилбензидина в 

субстратному буфері. Реакцію зупиняли за допомогою стоп-реагента, після чого 

вимірювали оптичне поглинання на ІФА-рідері при овжині хвилі 450 нм. 

Кількість гормону розраховували методом інтерполяції по калібрувальному 

графіку.  

2.7. Визначення активності ферментів антиоксидантної системи 

 

  Активність аскорбатпероксидази (АПО; КФ 1.11.1.11) визначали в 

реакційній суміші яка містила фосфатний буфер рН 7,0, 17мм розчин аскорбінової 

кислоти, 5мм розчин Na-ЕДТА. До суміші додавали рослинний екстракт, 30 мкл 

0,06% розчину пероксиду водню і проводили вимірювання при 290 нм. 

Активність глутатіонредуктази (ГР КФ 1.8.1.7) визначали по зміні абсорбції 

реакційній суміші, при утворенні окисленої форми НАДФН. Реакційна суміш 

містила 50 мМ Трис-HCl рН 7,5, 3 мM MgCl, 0,15 мM НАДФН, 10 мМ окисленого 

глутатіону і 100мкл рослинного екстракту. Оптичну щільність вимірювали при 

340 нм. 

Активність супероксиддисмутази (СОД; КФ 1.15.1.1)  визначали за 

здатністю пригнічувати фотохімічне відновлення нітросинього тетразолія (NBT). 

Реакційна суміш містила 0,05% розчин NBT, 50мм К, Na-фосфатний буфер, 

100мкл рослинного екстракту, 0,24% розчин Na-ЕДТА. Реакція запускалася 
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додаванням 20 мкл 0,025% розчину рибофлавіну. Пробірки перемішували і 

виставляли на 10 хв під люмінесцентну лампу TLD 36W / 54. Проби аналізували 

на спектрофотометрі СФ-46 при 560 нм. Контролем слугували пробірки які 

знаходилися в темряві. 

2.8. Визначення рівня ендогенного пероксиду 

 

Рівень ендогенного пероксиду водню визначали методом FOX з 

модифікаціями [423]. 500 мг тканини екстрагували 5 мл розчину 0,25 М сірчаної 

кислоти. 1 мл розчину змішували з 4 мл суміші, що містить 1 мл 0,1 М сорбітолу, 

1мл 0,25 М сірчаної кислоти, 1 мл 1 мМ ксіленолового помаранчевого, 1 мл 2,5 

мМ солі Мора. Оптичну щільність  забарвленного комплексу визначали при 560 

нм. 

 

2.9. Визначення рівня відновленого глутатіону 

 

 Для визначення рівня загального глутатіону реакційна суміш містила К, Na-

фосфатний буфер, 0,15 мМ ЕДТА, 0,3 мМ 5,5-дітіобіс (2-нітробензойной 

кислоти)] і 1,5 U глутатіон редуктази. Реакцію ініціювали додаванням 80 мкМ 

НАДФH і результат оцінювали шляхом вимірювання зміни оптичної щільності 

при 412 нм. Для визначення кількості окисненого глутатіону перед проведенням 

аналізу до рослинного екстракту додавали розчин 2 вінілпіридину. Рівень 

відновленого глутатіону розраховували як різницю між загальним та окисненим 

глутатіоном [424]. 

 

2.10. Визначення загального вмісту білка 

 

Вміст білка визначали за методом Бредфорда. Кумассі G250 (50мг) 

розчиняли в 96% етанолі. Додавали 50 мл 85% H3PO4 і доводили до 500 мл. 

Оптичну щільність пофарбованого комплексу з білком визначали при 595 нм 

відносно чистого реагенту. 



 62 

 

2.11. Визначення активності дихального ланцюга мітохондрій 

 

Вимірювання проводили на полярографі Oxygraph (Hansatech Instruments, 

ВБ, Англія) з кисневим електродом Кларка. Дослідження проводили в комірці з 1 

мл буфера 5мМ Трис-HCl pH 6,0 при повному насиченні повітрям при 24.1º. Для 

аналізу поглинання кисню альтернативною оксидазою використовували ціаністий 

калій (інгібітор цитохром оксидази) у кінцевій концентрації 2 мМ. Залишкове 

дихання визначали після інгібування альтернативної оксидази саліцилат 

гідроксамовою кислотою в кінцевій концентрації 6 мМ. Рівень залишкового 

дихання не перевищував 10%. 

2.12. Вимірювання продихової апертури 

 

Вимірювання продихової апертури проводили на абаксиальній поверхні 

листків 4 тижневих рослин рапсу. Для чого фрагменти однакових за розміром та 

віком листків витримували 2 години на світлі в розчині 10 мМ Трис рН 6,15, 10 

мМ КСl. Результати фіксували за допомогою камери Canon А630, 

встановленої на мікроскоп Carl Zeiss Primo Star, вимірювання проводили за 

допомогою програми AxioVision-2008. 

Статистична обробка вказана для середніх арифметичних 3-5 повторів з 

інтервалом впевненості на рівні 0,05. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

 

 3.1.Дослідження ролі брасиностероїдів в регуляції метаболізму ліпідів 

рослин 

 

3.1.1. Аналіз реакції фосфатидилхолін-гідролізуючих фосфоліпаз  клітин 

ріпаку на дію брасиностероїдів 

 

Як абіотичні, так і біотичні стреси викликають комплексні захисні реакції у 

рослин [425]. Продуктивність рослин ріпаку часто обмежується впливом 

екологічних стресових факторів. Саме тому ми аналізували дію 24-епібрасиноліду 

за стресових умов на активність шляхів ліпідного сигналінгу у ріпаку, 

дослідження спрямовані на розуміння реакцій рослин в стресових умовах та 

способів поліпшення продуктивності мають першочергове значення. У роботі 

було проаналізовано дію ЕБЛ на активність формування вторинних посередників 

шляхів ліпідної сигналізації у ріпаку – діацилгліцеролу та фосфатидної кислоти.  

 

 

 
 

Рис. 3.1.1.1. Вплив ЕБЛ на формування вторинних метаболітів ліпідної 

сигналізації у проростків ріпаку за умов дії сольового стресу: А, тонкошарова 

хроматографія розділення продуктів гідролізу флуоресцентно міченого 

фосфатидилхоліну; Б, підрахунок відносної флюоресценції зон ДАГ (ДАГ-

BODIPY) і ФК (ФК-BODIPY). 

 

А Б 
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ДАГ є як безпосереднім попередником синтезу запасних тригліцеридів 

[426], так і може відігравати сигнальну та регуляторну роль у клітинах рослин 

[427].  

 До поживного середовища, на якому вирощувалися  проростки ріпаку були 

додані ЕБЛ (1 мкМ) та NaCl (100 мМ). У 7–денному віці коріня було 

відокремлено та інкубовано з флуоресцентно-міченим BODIPY-

фосфатидилхоліном протягом 10 хвилин. Після 2 год експозиції мічені ліпіди 

були екстраговані та розділені за допомогою тонкошарової хроматографії. Дія 24-

епібрасиноліду обумовлювала істотне зростання рівня накопичення 

флуоресцентного ДАГ та ФК (рис. 3.1.1.1) Отримані нами дані (Рис. 3.1.1.1) 

вказують на активацію фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С (ФХ-

ФЛС), що каталізує гідроліз фосфатидилхоліну (ФХ) до ДАГ [428-430].  

 

Рис.3.1.1.2. Вплив ЕБЛ на 

вміст діацилгліцеролу та 

фосфатидної кислоти в 

клітинах ріпаку. 

1 – контроль; 2 – ЕБЛ; 3 – 

ЕБЛ+NEM; 4 – 

ЕБЛ+R59022; 

5 – брасиназол 
 

 

 

 У дослідженнях було проаналізовано дію сполук-інгібіторів, що 

забезпечують модуляцію ліпідної сигналізації: R59022 – інгібітору ДГК, що 

обумовлюють формування ФК внаслідок фосфорилювання ДАГ, та N-

етилмалеімід, що є тіол-активним інгібітором фосфатаз фосфатидної кислоти, які 

забезпечують зворотне дефосфорилювання ФК до ДАГ [431]. 

 У наших дослідженнях ми не спостерігали значного ефекту дії N-

етилмалеіміду на рівень накопичення діацилгліцеролу. Це вказує на те, що ДАГ 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5

ДАГ ФК 



 65 

формується скоріше внаслідок прямої дії ФХ-ФЛС, а не через дефосфорилювання 

фосфатидної кислоти. З іншої сторони,  R59022  знижував  рівень  ФК  у рослин  

(Рис. 3.1.1.1- Рис. 3.1.1.3),   що вказує на активацію ДГК, яка фосфорилює ДАГ до 

ФК за дії ЕБЛ та участь ФК в реалізації біологічної дії досліджуваних гормонів.

  

  

 

Рис. 3.1.1.3. Зміни рівнів ДАГ-BODIPY та ФК-BODIPY у корінні проростків 

ріпаку у відповідь на дію ЕБЛ та сольового стресу. (А) - тонкошарова 

хроматографія розділення BODIPY-мічених ліпідів. (Б) - підрахунок 

флуоресценції зон діацилгліцеролу (ДАГ-BODIPY), фосфатидної кислоти (ФК-

BODIPY) та фосфатидилбутанол (Фбут-BODIPY).  

 

 ДАГ посідає чільне місце серед вторинних посередників у клітинах тварин, 

де він обумовлює активацією протеїнкінази С (ПКС), однак його роль в 

сигнальних каскадах рослин є маловідомою [369]. До сьогодні, ми не маємо 

інформації про наявність у  рослин прямих ортологів до ПКС ссавців. ДАГ здатен 

фосфорилюватись до ФК і, таким чином, приймати участь у регуляції метаболізму  

клітин рослин [369].  ФК є загальновизнаним вторинним посередником, що вказує 

А Б 
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на ключову роль діацилгліцеролкіназ (ДГК, EC 2.7.1.107)[369, 432] як сигнальних 

ферментів в процесі швидкого перетворення ДАГ, що формується внаслідок 

активації фосфоліпаз С, на ФК. 

Крім того, був використаний н-бутанол, що здатен вступати в реакцію 

трансфосфатидилювання за участю фосфоліпази D [426]. За даних умов продукція 

фосфатидилбутанолу (Фст-бут) відбувається паралельно до ФК та може 

розглядатися у якості маркера активності ФЛD [390]. Дія н-бутанолу зумовлювала 

зниження накопичення ФК за умов дії засолення і супроводжувалась значним 

накопиченням фосфатидилбутанолу – що вказує на пряму активацію ФЛD за дії 

засолення (Рис. 3.1.1.3).  

Проведений аналіз, вказує на інтеграцію ліпідного метаболізму та ліпідного 

обміну рослин з системами сигналізації БС та фосфоліпідів в умовах стресових 

реакцій [433]. 

 

3.1.2. Вплив брасиностероїдів на активність фосфатидилхолін-гідролізуючих 

фосфоліпаз рижію 

 

У наших дослідженнях було проаналізовано рівень продукції 

діацилгліцеролу (ДАГ) у рослин рижію сорту Перемога, що інкубувалися з 

флюоресцентно-активним субстратом фосфатидилхоліном за різних 

експериментальних умов. ДАГ є безпосереднім попередником синтезу запасних 

тригліцеридів рослин [434]. 

Було встановлено, що дія БC також зумовлювала активацію продукції ДАГ 

у тканинах рижію (Рис. 3.1.2.1.). Через 30 хв дії сольового стресу у проростків 

рижію також виявлено різке зростання рівня  флуоресцентно-міченого ДАГ (Табл. 

3.1.2.1.).  Отримані результати свідчать на можливість незалежної дії БС і 

сольового стресу та індукції клітинних реакцій, зокрема активації ФХ-ФЛС. 

 Припускається, що ДАГ може відігравати сигнальну та регуляторну роль  у 

клітинах рослин [206]. Нами було показано, що зростання продукції ДАГ у 

рослин рижію відбувається як за дії гормону брасиностероїду – 1мкМ 24–

епібрасиноліду (ЕБЛ), так і сольового стресу. Отримані дані вказують на 
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активацію фосфатидилхолін-гідролізуючої фосфоліпази С – ферменту, що 

безпосередньо обумовлює продукцію ДАГ внаслідок гідролізу фосфоліпіду 

фосфатидилхоліну. 

Нами також проаналізовано вплив двох інгібіторів ліпідного обміну: N-

етилмалеіміду, який є тіол-активним інгібітором фосфатаз фосфатидної кислоти, 

що забезпечують дефосфорилювання фосфатидної кислоти до ДАГ; та сполуки 

R59022  – інгібітору діацилгліцерол кіназ, що обумовлюють продукції фосфатидної 

кислоти внаслідок фосфорилювання ДАГ. Встановлено, що рослини рижію  

демонструють швидку реакцію на дію БР і сольового стресу яка виявляється у 

зміні активності продукції месенджерів ліпідної природи – діацилгліцеролу (ДАГ)  

Через 30 хв дії сольового стресу в тканинах проростків рижію виявлено різке 

зростання рівня  флуоресцентно-міченого ДАГ і ФК (Табл.3.1.2.1.). 

 

Таблиця 3.1.2.1. Зміни рівня накопичення попередника запасних ліпідів – 

діацилгліцеролу за умов дії інгібіторів ліпідного обміну, брасиностероїдів, а 

також в умовах засолення  

Умови експерименту Рівень ДАГ (одиниці флюоресценції) 

  

Контроль 9321,7 ± 305 

Контроль + R59022 10983,7 ± 304 

ЕБЛ 13837,2 ± 243 

ЕБЛ + R59022 16207,7 ± 570 

NaCl 17383,2 ± 205 

NaCl + R59022 20673,2 ± 641 

 

Було виявлено, що дія інгібітора ДГК R59022 не обумовлювала істотного 

підвищення рівня накопичення ДАГ у рослин рижію в контрольних умовах росту. 

Натомість дія даних сполук зумовлювала підвищення рівня накопичення ДАГ за 

умов дії брасиностероїду, а також в умовах засолення.  Це вказує на активацію 

ліпідного регуляторного сигналінгу у рослин рижію за даних умов. Аналогічний  
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рівень накопичення ДАГ за даних експериментальних умов нами був виявлений в  

дослідженнях рослин ріпаку (Brassica napus). 

Показано, що ФХ-ФЛС є залученою до реакції рослин на дію ряду 

фітогормонів: брасиностероїдів, саліцилової кислоти, жасмонової кислоти, а 

також АБК [191, 435].  Зростання експресії генів ФЛС додатково спостерігалось 

при  патогенному ураженні, в умовах дії засолення та дефіциту органічного 

фосфату у середовищі [181] [206]. Діацилгліцерол у якості продукту ФЛС здатен 

впливати на загальний ліпідний метаболізм, модифікувати параметри клітинних 

мембран та умови клітинного транспорту і є важливим для росту клітин в  умовах 

накопичення іонів важких металів [436]. Тим не менш, до сьогоднішнього часу не 

було показано залучення ФХ-ФЛС у процеси контролю олійної продуктивності 

рослин.  

Роль ліпідного сигналінгу є важливою для індукції адаптації та підвищення 

толерантності рослин до дії стресів, що було продемонстровано, наприклад, для 

солечутливих мутантів арабідопсису дефектних за геном фосфоліпази  D [183]. 

Наші результати вказують на те, що брасиностероїди та сольовий стрес 

обумовлюють активацію спрямованого ліпідного сигналінгу у рослин ріпаку. 

Однак залишається невизначеним те, як рослинна клітина здатна відрізнити 

подібні ліпідні сигнали, ініційовані різнорідними стимулами. Вважається, що 

просторові і часові параметри продукції ліпідних месенджерів за участю 

специфічних ізоферментів фосфоліпаз мають важливе значення. Різні за складом 

залишки жирних кислот в складі таких сигнальних молекул також можуть 

обумовлювати  відмінність у клітинних реакціях, що ініціюються такими 

сигнальними молекулами [437, 438]. 

 

 

3.1.3. Роль генів фосфатидилхолін-гідролізуючих фосфоліпаз у синтезі 

тригліцеридів 

 

Припускають, що ФХ-ФЛС, нарівні з іншими рослинними фосфоліпазами, 

можуть приймати участь у регуляції процесів метаболізму та фізіологічних 
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реакцій за нормальних умов росту, а також в умовах дії стресів. Діацилгліцерол, у 

якості продукту ФХ-ФЛС, здатен впливати на загальний ліпідний метаболізм, 

модифікувати параметри клітинних мембран та умови клітинного транспорту і є 

важливим для росту клітин в  умовах накопичення іонів важких металів [436]. 

Тим не менш, залучення ФХ-ФЛС у процеси контролю олійної продуктивності 

рослин залишається маловивченим.  

 Регуляція експресії генів, що кодують ФХ-ФЛС, може відігравати важливу 

роль у синтезі тригліцеридів за рахунок ацил-КоА-залежного ацилювання ДАГ. 

Так, олійність насіння рослин арабидопсиса вихідного типу була вищою в 

абсолютних одиницях на 15%, ніж у мутантних рослин арабідопсісу із 

нокаутованими ізогенами ФХ-ФЛС1, ФХ-ФЛС3, ФХ-ФЛС6 (Рис. 3.1.3.1). Для 

трансгенних рослин із нокаутованими ізогенами ФХ-ФЛС2 та ФХ-ФЛС5 різниця 

складала 7-9% вмісту олії. Найменша різниця спостерігалася для мутанта ФХ-

ФЛС4 – біля 5 %.  

 

 

 

 

Рис. 3.1.3.1. Вміст тригліцеридів у насінні мутантних рослин арабідопсису із 

нокаутованими ізогенами фосфатидилхолін-гідролізуючих фосфоліпаз С. 

 

1 – вихідний тип;  2 – ФХ-ФЛС1; 3 – ФХ-ФЛС2; 4 – ФХ-ФЛС3; 

5 – ФХ-ФЛС4; 6 – ФХ-ФЛС5; 7  –  ФХ-ФЛС6 

 

 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7

В
м

іс
т
 о

л
ії

, 
%

 



 70 

3.1.4. Вплив 24-епібрасиноліду на насіннєву продуктивність та вміст олії в насінні 

рослин ріпаку в умовах засолення 

 

Проведений аналіз насіннєвої продуктивності і вмісту олії в насінні рослин 

ріпаку дозволив встановити, що за культивування в умовах засолення 

продуктивність ріпаку була скорочена на дві третини. Відсотковий вміст олії у 

насінні також був суттєво зниженим (Рис. 3.1.4.1), що вказує на пригнічення 

біосинтетичних шляхів ліпідів у таких рослин. У наших дослідженнях було 

встановлено, що використання ЕБЛ сприяє підвищенню олійної продуктивність 

рослин, вирощених на засолених ґрунтах. 

 

Рис. 3.1.4.1. Насіннєва продуктивність та вміст олії у насінні ріпаку за різних умов 

культивування. 

 

3.1.5. Зміни жирнокислотного складу запасних олій насіння ріпаку та арабідопсису 

в умовах дії брасиностероїдів та сольового стресу 

 

Контроль жирнокислотного складу олії насіння (Рис. 3.1.5.1) має важливе 

значення як для харчової промисловості, так і для виробництва біодизелю. 

Зокрема, олії з високим вмістом ерукової кислоти є непридатним для харчових 

потреб, а досягнення компромісу між такими параметрами біодизельного палива, 

як цетанове число, число омилення, стабільності палива та іншими також 

досягається за рахунок маніпуляцій з жирнокислотним складом олії – сировини 
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для виробництва палива. Ми проаналізували жирнокислотний склад запасної олії 

насіння модельних рослин арабідопсису (Рис. 3.1.5.1) та сільськогосподарського 

сорту рослин ріпаку (Рис. 3.1.5.2), що належать до спільної родини Brassicaceae  

 

 

 
 

Рис. 3.1.5.1. Типове розділення кон'югованих жирних кислот ліпідів 

арабідопсису методом ВЕРХ. 

 

 За оптимальних умов культивування дія ЕБЛ не справляла істотного впливу 

на зміни ЖК складу олії у обох проаналізованих видів. В той же час, дія 

сольового стресу викликала зростання вмісту 18:1 і 16:0 ЖК у арабідопсису. У 

ріпаку зростання вмісту 18:3 ЖК супроводжувалося зниженням вмісту 18:1 

олеїнової кислоти (Рис. 3.1.5.1-Рис. 3.1.5.3). У наших дослідженнях було 

показано, що дія ЕБЛ у рослин ріпаку та арабідопсису в умовах засолення 

призводить до стабілізації складу ЖК в олії у порівнянні з контролем (Рис. 3.1.5.1- 

Рис. 3.1.5.3). Визначений рівень ненасичених та насичених ЖК вказує на 

зниження стресової дії у рослин оброблених ЕБЛ. Вірогідно, що БС можуть 

забезпечити компенсацію метаболічних змін у рослин, що зазнають стресового 
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впливу. Це призводить до позбавлення необхідності для рослин у зміні 

композицій ЖК, які, як правило, є несприятливими для виробництва біодизелю. 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1.5.2. Хроматографічне ВЕРХ розділення жирних кислот запасних олій 

ріпаку. 

 

Нами були отримані дані, які свідчать про те, що олія насіння рапсу при 

вирощуванні в умовах дії стресових чинників характеризується якісними та 

кількісними змінами жирноксилотного складу. Аналіз складу олії дозволив 

виявити, що домінуючими у її складі є олеїнова, лінолева, ліноленова та 

пальмітинова жирні кислоти (Рис. 3.1.5.2-Рис. 3.1.5.3), в той час як вміст 

стеаринової, ейкозенової, арахідонової та ерукової кислот є незначним. 

Пальмітоолеїнова, бегенова та елаїдинова жирні кислоти у оліях насіння рапсу 

зустрічаються лише у слідових кількостях. Вміст ерукової кислоти у більшості 

селектованих сортів рапсу є низьким. Натомість у природних неселектованих 

рослин рапсу, що характеризуються кращою адаптивністью до умов 

вирощування, вміст ерукової кислоти у олії може бути підвищеним, що знижує її 

якість за умов використання у харчовій промисловості або виробництві 

біодизелю.  
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 Рис. 3.1.5.3. Зміни жирнокислотного складу олій ріпаку та арабідопсису за різних  

умов вирощування 

 

Очевидно, що БС забезпечують не лише реалізацію швидких реакцій на дію 

стресу, але й активно сприяють ліпідному обміну у тканинах рослин і насінні 

ріпаку, зокрема. Наявні дані також вказують на інтеграцію БС індукованої мережі 

сигналів та ліпідного метаболізму. Відомо, що БС діють спільно з 

лізофосфатидилетаноламіном для регуляції росту первинних коренів і утворенні 

бічних коренів у арабідопсису [439].  

Стрес фактори постійно впливають на процеси, що протікають у насінні. 

Відповідні реакції метаболізму клітин на несприятливі зовнішні впливи 

вимагають енергетичних витрат. Всі процеси адаптації метаболізму насіння 

можуть йти лише за рахунок енергії запасних речовин насіння. Відомо, що 

взаємовідносини між шляхами біосинтезу жирних кислот і реакціями метаболізму 

на дію стресів у рослин є взаємопов‟язаними. Наприклад ген FAD2, що кодує 

десатуразу жирних кислот є залученим до реакцій солестійкості у арабідопсису 

[440]. Таким чином, зміни у складі ЖК, що спостерігалися за умов дії стресу 

можуть вказувати на необхідність збереження властивостей і підтримки 

плинності клітинних мембран в умовах стресу [441]. 
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 Жирнокислотний склад мембранних гліцероліпідів клітин зазвичай є 

відмінним від такого у запасних тригліцеридів. Відомо, що жирні кислоти, 

призначені для запасних ТГ проходять модифікацію ацильних залишків у складі 

азот–вмісних фосфоліпідів в ЕР. Однак не зрозумілими залишаються детальні 

часові та просторові особливості процесів біосинтезу таких ТГ.  

 На сьогодні численні генетичні і молекулярні методи спрямовані на штучну 

маніпуляцію зі складом ЖК у рослин. Вони включають в себе генетичну 

інженерію біохімічних шляхів синтезу та перетворення ЖК та маніпуляції з 

окремими ферментами, такими як десатурази [442]. Деякі бажані зміни у складі 

ЖК можуть бути досягнуті навіть засобами природної селекції, як було показано 

для сортів ріпаку LEAR з низьким вмістом ерукової кислоти. Деякі рослинні 

гормони також здатні впливати на ЖК склад рослинних ліпідів. Наприклад 

ауксини збільшували ступінь ненасичення ЖК у фосфатидилхоліну, ТГ і вільних 

жирних кислот, але не у гліколіпідів сім'ядоль сої [443]. У свою чергу гібереліни 

мали вплив на рівень насичених ЖК у фосфоліпідах алейронового шару ячменю в 

умовах теплового шоку [444]. Стосовно брасиностероїдів було показано, що ЕБЛ 

може викликати температурно–залежні зміни в складі ненасичених ЖК 

фосфоліпідів в калюсі ріпаку [445], але тими ж авторами було показано, що ЕБЛ 

не справляє істотного впливу на склад ЖК у насінні [446]. Крім того, було 

продемонстровано, що БC впливають на композицію жирних кислот полярних 

ліпідів у плодах манго та призводили до зниження температури фазового 

переходу і зростання рівня ненасиченості ЖК що є сприятливим в умовах 

холодового стресу [447]. 

Також відомо, що дія БC обумовлює підвищення вмісту запасної олії у 

насінні. Наприклад зростання олійності насіння зумовлене тканино–специфічним 

фотосинтезом у стінках стручків також було досягнуто шляхом обробки БС [448]. 
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3.1.6. Взаємозв’язок ліпідного метаболізму з брасиностероїд- та стрес-  

сигналізацією клітин рослин 

 

Проведений in silico генетичний аналіз вказує на інтеграцію ліпідного 

обміну клітин рослин з БС / фосфоліпідною сигналізацією, а також реакціями 

клітин на дію стресу. Геном ріпаку був сиквенований комерційною компанією 

Bayer CropScience. Однак розмір і складність алелотетраплоїдного геному ріпаку 

та відсутність доступних масивів даних на сьогодні не дозволяє проводити 

ефективний аналіз змін експресії його геному. Натомість, з метою перевірки 

генетичної асоціації між визначеними метаболічними та регуляторними 

системами, ми проаналізували наявні дані стосовно експресії генів таксономічно 

пов'язаних з ріпаком модельних рослин арабідопсису (Рис. 3.1.6.1). 

 

Рис. 3.1.6.1. Гени залучені у метаболізм ліпідів, реакцію на дію сольового 

стресу та внутрішньоклітинної БС сигналізації. БР - брасиностероїди. 

 

Було виявлено, що експресія багатьох генів, які беруть участь у метаболізмі 

ліпідів змінюється у відповідь на дію БС і сольового стресу. Як приклад, 

експресія генів KCS1 і FAR1, що беруть участь в біосинтезі ЖК, є чутливою до дії 
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БС [33]. Цікаво, що експресія генів 3-кетоацил-КоА синтази 9, 

GLYCOSYLPHOSPHATIDYLINOSITOL-ANCHORED LIPID PROTEIN TRANSFER 2 

та GDSL-подібних ліпаз, яка була пригнічена в умовах засолення, активувалась 

після дії БС. Це вказує на можливість компенсації пригніченої ліпідної 

продуктивності за участю БС в стресових умовах (Genevestigator, 

http://www.genevestigator.com). З іншого боку, ген FATTY ACID REDUCTASE 1 

характеризувався зворотним характером експресії у відповідь на дію засолення та 

БР. Цікавим є те, що експресія декількох генів що кодують фосфоліпази (PLDα1 і 

NPC4) також активно реагує на вищезгадані стимули, що може вказувати на 

інтегруючу роль фосфоліпаз в контролі клітинних реакції на дію стресів та 

гормонів, а також контролі над ліпідним метаболізмом і продуктивністю. Відомо, 

що метаболізм ліпідів рослин являє собою складний біологічний процес, який 

регулюється кількома взаємопов'язаними системами клітини. Серед них – системи 

сигналінгу гомонів та ліпідів, які в кінцевому рахунку роблять внесок у контроль 

над насіннєвою продуктивністю, вмістом олії в насінні і його ЖК складом. На 

сьогоднішній день інтеграція фосфоліпаз у метаболізм ліпідів є досить добре 

вивченою. Як приклад, ФК що продукується в результаті гідролізу ФХ – 

основного фосфоліпідного компоненту рослинних мембран, має важливе 

значення для обміну ліпідів у пилкових трубках тютюну [449]. У свою чергу, 

молекули ДАГ що виробляються за участю ФХ-ФЛС фосфоліпаз або ФІ-ФЛС є 

загальними попередниками для біосинтезу як фосфоліпідів мембран, так і для 

запасних ТГ. Фосфоліпази також безпосередньо присутні у насінні. Наприклад 

фосфоліпаза D, яка каталізує гідроліз фосфоліпідів, є активною протягом більшої 

частини розвитку і проростання насіння. Також важливо відмітити, що склад 

запасних ТГ був суттєво модифікованим у рослин сої з нокаутованим геном PLDα 

[450]. Стає очевидним, що фосфоліпази забезпечують не лише реалізацію 

швидких реакцій на дію стресу, але й активно сприяють ліпідному обміну у 

тканинах рослин і насінні зокрема.  Наявні дані також вказують на інтеграцію 

фосфоліпаз та брасиностероїдів. В якості прикладу було відзначено, що БС діють 

спільно з фосфоліпідом лізофосфатидилетаноламіном для регуляції росту 
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первинних коренів і утворенні бічних коренів у арабідопсису [451]. Однак, досі не 

повністю зрозумілою є роль фосфоліпідного сигналінгу і БС в контролі олійної 

продуктивності рослин в умовах дії стресів. Взаємозв‟язок між стресовими 

реакціями та ліпідним метаболізмом також залишається не повністю розкритим. 

Тим не менш, отримані результати можуть вказувати на генетичну асоціацію 

процесів ліпідного метаболізму з сигнальними функціями БС і рослинних 

фосфоліпаз. Важливо розуміти, що для перевірки одержаних генетичних зв‟язків 

необхідні подальші постгеномні дослідження, які можуть допомогти пояснити 

деякі з ефектів БС на продуктивність рослин.  
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3.2. Вплив брасиностероїдів на активність транспорту електронів у 

дихальному ланцюзі мітохондрій 

 

Мітохондріальний ланцюг транспорту електронів (мЛТЕ) є одним із 

ключових джерел формування АФК в клітині [452, 453]. Механізм їх утворення 

засновується на перевантажені мЛТЕ високоенергетичними електронами у складі 

транспортних білків - убіхінону, що може призводити до виходу електронів із 

ланцюгу і формування радикалів кисню. Ці процеси часто мають місце при зміні 

активності метаболізму за умов стресу. Таким чином абіотичний стрес порушує 

метаболізм клітини, створюючи умови, які призводять до пригнічення систем, 

відповідальних за енергетичний гомеостаз і процеси формування активних форм 

кисню.  

Ключову роль у стабілізації функцій мЛТЕ відіграють ферменти, які 

знаходяться на внутрішній мембрані мітохондрій -  альтернативні оксидази (АО). 

АО можуть знижувати рівень електронів у мЛТЕ шляхом окиснення пулу 

відновленого убіхінону, регулюючи таким чином кількість електронів у 

дихальному ланцюзі [454]. Ці процеси також призводять до зниження рівня АФК 

в мітохондріях, що зберігає їх функціональність і захищає від розвитку 

оксидативного стресу і зниження активності дихальних процесів [455]. АО 

залучені в адаптацію до ряду зовнішньоклітинних стресових чинників, що 

супроводжуються процесами формування АФК, включаючи абіотичні [456-459] 

та біотичні стреси [460, 461]. Незважаючи на інтенсивні дослідження ролі 

альтернативної оксидази механізм її функціонування потребує ґрунтовних 

досліджень.  

Ми виявили, що БС відіграють важливу роль у регуляції активності 

альтернативної оксидази, покращуючи ріст рослин рапсу за дії сольового стресу. 

Модулювання рівня ендогенних брасиностероїдів у рослинних тканинах з 

допомогою інгібітору біосинтезу брасиназолу призводило до зниження 

інтенсивності дихання і росту в умовах засолення (Рис. 3.2.1, Рис. 3.2.2). 

 Дослідження впливу брасиностероїдів на цитохромний (ЦШ) і 

альтернативний шляхи (АШ) дихання проводили на 3-х добових коренях  
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Рис. 3.2.1. Вплив БС, брасиназолу і сольового стресу на інтенсивність загального 

(а) і цитохромного шляхів дихання (б) у 3-х добових коренях рослин рапсу. 

Контроль – рослини, вирощені протягом 24 годин без впливу 24-ЕБЛ, 

брасиназолу чи стресу, NaCl – 24 год NaCl 100 мМ, ЕБЛ –24-ЕБЛ 10
-7

 М, NaCl + 

ЕБЛ – 24 год NaCl 100 мМ + 24 год 24-ЕБЛ 10
-7

 М, ЕБЛ + NaCl – 24 год 24-ЕБЛ 

10
-7

 М + 24 год NaCl 100 мМ, BRZ – 24 год брасиназол 10
-6

 М, BRZ + NaCl – 24 

год брасиназол 10
-6

 М + NaCl 100 мМ. 

 

рослин. Дію сольового стресу індукували внесенням у середовище росту 

відповідної кількості солі NaCl до кінцевої концентрації 100 мМ NaCl. Контрольні 

варіанти не містили в середовищі росту солі. Інтенсивність загального дихання 

коренів рапсу за контрольних умов складала близько 6 нмоль О2 за хв на мг сухої 

ваги (Рис. 3.2.1), що у 4 рази вище у порівняні з листками рослин A.thaliana [462]. 
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Сольовий стрес (100 мМ) зумовлював збільшення інтенсивності загального 

клітинного дихання на 30%, тоді як 24-ЕБЛ – майже на 50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.2. Вплив БС, брасиназолу і сольового стресу на інтенсивність 

альтернативного шляху дихання (а) та відношення альтернативного шляху до 

загального дихання (б) у 3-х добових коренях рослин рапсу. Контроль – рослини, 

вирощені протягом 24 годин без впливу 24-ЕБЛ, брасиназолу чи стресу, NaCl – 24 

год NaCl 100 мМ, ЕБЛ –24-ЕБЛ 10
-7

 М, NaCl + ЕБЛ – 24 год NaCl 100 мМ + 24 год 

24-ЕБЛ 10
-7

 М, ЕБЛ + NaCl – 24 год 24-ЕБЛ 10
-7

 М + 24 год NaCl 100 мМ, BRZ – 

24 год брасиназол 10
-6

 М, BRZ + NaCl – 24 год брасиназол 10
-6

 М + NaCl 100 мМ. 

 

 Специфічний інгібітор біосинтезу БС брасиназол знижував інтенсивність 

загального дихання на 10% за оптимальних умов та на 20 % в умовах впливу 

сольового стресу (Рис. 3.2.1). Визначення інтенсивності шляхів цитохромного 

шляху дихання виявило, що сольовий стрес статистично не змінює активність 

цитохромного шляху дихання (Рис. 3.2.1). 
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 На відміну від сольового стресу 24-ЕБЛ підвищував інтенсивність ЦШ на 

40% по відношенню до контролю (Рис. 3.2.2). Брасиназол за оптимальних умов не 

мав статистично достовірного впливу на АШ, тоді як за дії солі інтенсивність 

цитохромного шляху знижувалася на 20% (Рис. 3.2.2). Максимальна активність 

альтернативного шляху дихання у контрольних рослин була на рівні АШ і 

складала близько 3 нмоль О2 за хв на мг сухої ваги. Сольовий стрес індукував 

інтенсивність АШ на 40%, тоді як 24-ЕБЛ – майже на 50% по відношенню до 

контрольних рослин (Рис. 3.2.2). Брасиназол як за оптимальних так і за стресових 

умов знижував інтенсивність АШ на 25% (Рис. 3.2.2). Вплив сольового стресу на 

дихальні процеси зумовив зростання відношення АШ до загального дихання на 

6%, тоді як 24-ЕБЛ зміщував це відношення з 45% у контрольних рослин до 

майже 60%. Брасиназол, на відміну від сольового стресу і гормонів, знижував 

відношення АШ до загального дихання на більш ніж 5%. 

 Відомо, що абіотичний стрес, зокрема засолення, індукує процеси 

формування АФК і розвитку оксидативного стресу в клітинах рослин. Зокрема, 

клітини коренів лінії рослин Medicago truncatula чутливої до дії солі акумулюють 

втричі вищі рівні пероксиду водню у порівнянні зі стійкою лінією [456]. 

Визначено, що рівень H2O2 і стійкість до сольового стресу пов‟язані із активністю 

генів альтернативної оксидази [456]. Трансгенні лінії рослин з надекспресією 

ізоформи AOX1a характеризуються зниженим рівнем АФК і підвищеною 

інтенсивністю росту [458, 463]. Крім цього, було показано, що мітохондріальна 

АО може інтенсифікувати фотосинтетичний транспорт електронів в умовах 

посухи [464-466]. У свою чергу, хлоропласти здатні індукувати експресію генів 

АО в умовах холодового стресу [467]. Важливо відмітити, що протеїн фосфатаза 

2А, яка бере участь у регуляції трансдукції сигналу брасиностероїдів і регуляції 

активності БС-залежних генів, може взаємодіяти із цитоплазматичним білком 

ACONITASE 3, що може модулювати рівні білків ізоформ альтернативної 

оксидази - AOX1A і AOX1D [468]. Цікаво відмітити, що протеїн фосфатаза 2А 

може напряму взаємодіяти із фосфатидною кислотою для регуляції активності. 

Таким чином, це може вказувати на взяємозв‟язок фосфоліпідної 
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внутрішньоклітинної сигналізації і брасиностероїдів у регуляції дихальних 

процесів у клітині. 

 

3.3. Роль кальцію у реалізації біологічної дії епібрасиноліду на метаболізм 

клітин трансгенних рослин тютюну cax1 

 

ЕБЛ відноситься до гормонів стероїдної природи, які залучені як в 

регуляцію ключових етапів росту і розвитку рослин, так і забезпечення стійкості 

рослин до ряду біотичних і абіотичних факторів зовнішнього середовища [469], 

пов'язаних з розвитком оксидативного стресу. ЕБЛ здатний контролювати  рівень 

активних форм кисню (АФК), активуючи системи антиоксидантного захисту, у 

тому числі супероксиддисмутази (СОД; КФ 1.15.1.1) і аскорбатпероксидази 

(АПО; КФ 1.11.1.11), і глутатіонредуктази (ГР КФ 1.8 .1.7). Регуляція рівня АФК в 

клітині є ключовим етапом у сигналізації АФК і запобігає розвитку 

оксидативного стресу [470, 471]. 

Адаптивні перебудови і зміни в метаболізмі клітин рослин в значній мірі 

опосередковуються іонами кальцію. Ймовірно, кальцій в цитозолі клітин може 

відігравати роль сполучної ланки для багатьох сигнальних шляхів, сприяючи 

формуванню мережі трансдукції сигналів рослинної клітини. Виявлено 

формування сплеску цитозольного рівня кальцію при дії брасиностероїдів [472, 

473]. У представленій роботі розглядається вплив градієнта Ca
2+

 в клітині на 

реакцію рослин тютюну за дії екзогенного ЕБЛ. 

 Ендогенний рівень кальцію в клітинах різних видів рослин зазвичай не 

перевищує 100 нМ. При вивченні реакції рослин на дію екзогенного ЕБЛ було 

встановлено різке зростання цитозольного пулу Са
2+

 [472, 473]. Відомо, що 

внутрішньоклітинна концентрація Са
2+

 в процесі трансдукції сигналів може 

зростати як шляхом безпосереднього надходження його в клітину, так і в 

результаті мобілізації з внутрішньоклітинних депо, наприклад, з вакуолі.  Для 

блокування обох пулів кальцію – позаклітинного і внутрішньоклітинного – були 

використані такі  підходи: виключення кальцію з поживного середовища і 

використання трансгенних рослин тютюну cax1 з гіперекспресією гена CAX1 
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арабидопсиса, вбудованого в геном клітин тютюну. CAX-антипортери 

забезпечують нізькоафінний транспорт цитозольних іонів Ca
2+

 в вакуоль. Рослини 

тютюну cax1 характеризуються швидким виснаженням цитозольного пулу іонів 

Ca
2+

 при обмеженні його надходження із позаклітинних депо, що обумовлює 

порушення функцій кальцієвого сигналінгу. 

 Новоутворення О2
∙-
 постійно відбувається в рослинних клітинах, 

насамперед, в результаті взаємодії кисню з відновленими компонентами 

електрон-транспортних ланцюгів фотосинтезу і дихання. Серед інших 

ферментних систем особливої уваги заслуговують НАДФН-оксидази 

плазматичної мембрани, що є кальцій-залежними ензимами, які  відіграють 

важливу роль в регуляції метаболізму клітин [474]. В проростках женьшеню 

антагоністи кальмодуліну, а також інгібітори НАДФН-оксидаз та поглиначі 

активних форм кисню пригнічують експресію генів різних антиоксидантних 

ферментів, індуковану абсцизовою кислотою та пероксидом водню [475], що 

вказує на опосередкований механізм регуляції антиоксидантних ферментів іонами 

кальцію. Для оцінки рівня генерації супероксидного аніон-радикалу в листках 

дослідних рослин, підданих дії ЕБЛ, використовували його реакцію з ХТТ, що 

призводить до утворення ХТТ формазану.  Було виявлено, що ЕБЛ індукує 

генерацію О2•
-
 в листках тютюну вихідного типу і  рослин cax1, але з різною 

інтенсивністю. Так, у вихідного типу максимальний рівень генерації 

супероксидного аніон-радикалу зареєстрований в присутності 2 мМ іонів Са
2+

 

(100% до контролю). Спостерігалось посилення генерації О2•
-
 в  листках рослин 

cax1 під впливом ЕБЛ, однак статистично значимої різниці у варіантах з кальцієм 

та без нього виявлено не було (Рис. 3.3.1).  
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 Рис. 3.3.1. Вплив кальцію та 24-епібрасиноліду (1мкм) на продукцію 

супероксидного аніон-радикалу в клітинах вихідних і трансгенних рослин 

тютюну. 

Збільшення продукції О2•- призводить до активації СОД, для якої показана 

субстратна індукція [476]. З іншого боку, на основі молекулярних, фізіологічних і 

генетичних досліджень, Cao зі співавт. [477] показано, що штучно посилена 

експресії гену DET2 призводить до підвищення стійкості до окислювального 

стресу у Arabidopsis, при чому вона корелювала з конститутивним збільшенням 

активності СОД. Встановлено, що активація хлоропластних та цитозольних СОД 

за дії абсцизової кислоти та пероксиду водню в листках кукурудзи пригнічується 

хелатором кальцію, інгібітором каналів кальцію та антагоністом кальмодуліну 

[478]. Акумуляція пероксиду водню, зумовлена абсцизовою кислотою, стимулює 

активність та транскрипцію залежної від кальцію протеїнкінази ZmCPK11, яка 

при стимуляції кальцієм активує транскрипцію гену ZmMPK5, що вподальшому 

стимулює СОД та АПО [479]. Це вказує на складність та опосередкованість 

регуляції кальцієм цих ферментів. 

Аналіз експериментальних даних засвідчив, що за дії іонів Ca
2+

 активність 

СОД у рослин тютюну вихідного типу підвищувалась майже на 50%  порівняно з 

рослинами, вирощеними на середовищі без кальцію. У результаті комбінованої дії 

ЕБЛ та іонів Ca
2+

 реакція рекомбінації супероксидних аніон-радикалів 
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активується зі збільшенням активності ензиму більш ніж на 80%. Виявлено, що 

рівень активності СОД у клітинах листя рослин cax1 був нижчий, ніж у рослин 

вихідного типу у всіх варіантах досліду. Так, за дії іонів Ca
2+

 рівень активності 

ферменту статистично не відрізнявся від зразків з середовища без кальцію. Слід 

зазначити, що комплексний вплив іонів кальцію та ЕБЛ сприяв підвищенню 

активності СОД на 67%, але не досягав значень, характерних для рослин 

вихідного типу (Рис. 3.3.2). Ці дані узгоджуються з результатами роботи [470], в 

якій показано, що у рослин кукурудзи індуковане БС підвищення активності СОД 

знижувалось до рівня контролю в варіанті з ЕГТА та більш ніж на 70% у варіанті 

з LaCl3. 

 

Рис.  3.3.2. Вплив кальцію та 24-епібрасиноліду (1 мкМ) на активність  

супероксиддисмутази  в клітинах вихідних і трансгенних рослин тютюну. 

 

 В результаті роботи СОД утворюється більш стабільний молекулярний 

продукт – пероксид водню. Для запобігання розвитку окисного стресу клітини 

рослин мають багаторівневу систему захисту від шкідливої дії Н2О2. 

Найважливішою частиною антиоксидантної системи є ферменти, що руйнують 

його, основну роль серед яких відіграють пероксидази. Функція їх полягає в 

каталізі окиснення хімічних сполук за рахунок кисню перекису водню. В якості 

субстрату  використовуються  аскорбінова кислота. Аскорбатпероксидази в ході 
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каталізу завжди перетворюють перекис водню у воду. Здійснення цієї функції є 

надзвичайно важливим, особливо за стресових умов, оскільки за умов дії стресу 

утворюється велика кількість Н2О2. Нами показано, що процеси утворення Н2О2 в 

клітинах листя тютюну залежать від флуктуацій концентрації інших сигнальних 

посередників, в першу чергу кальцію (Рис. 3.3.3). Спільна дія ЕБЛ з 2 мМ кальцію 

в поживному розчині викликала достовірне зниження рівня пероксиду водню у 

рослин вихідного типу на 24% у порівнянні з варіантом без ЕБЛ. 

 

 

Рис. 3.3.3. Вплив кальцію та 24-епібрасиноліду (1 мкМ) на продукцію пероксиду 

водню в клітинах вихідних і трансгенних рослин тютюну. 

 

 В клітинах рослин пероксид водню значною мірою елімінується в глутатіон 

– аскорбатному циклі [480]. Функціонування цього циклу оцінюють за активністю 

його ключових ферментів – аскорбатпероксидази (АПО) і глутатіонредуктази 

(ГР). Ферменти аскорбат-глютатіонового циклу по-різному реагують на 

порушення мінерального живлення рослин. Так,  у роботі [481] встановлено 

значне збільшення активності аскорбатпероксидази в листьях квасолі, вирощеної 

при дефіциті магнію. Рівень активности АПО в Mg-дефіцитних рослинах був 

збільшений у 7 разів, ніж у контрольних рослин. Активація хлоропластних та 

цитозольних АПО за дії абсцизової кислоти та пероксиду водню в листках 
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кукурудзи пригнічується хелатором кальцію, інгібітором каналів кальцію та 

антагоністом кальмодуліну [478], що вказує на роль кальцію в регуляції 

активності цього ферменту. Результати дослідження впливу на рослини кукурудзи 

хелатора іонів кальцію ЕГТА та блокатора кальцієвих каналів LaCl3 на фоні 

обробки БС [470] свідчать про наступне. Індуковане БС підвищення активності 

АПО знижувалось майже до рівня контролю в варіанті з LaCl3 та більш ніж на 

70% у варіанті з ЕГТА. Це цілком узгоджується з отриманими нами 

експериментальними даними (Рис. 3.3.4), які вказують на достовірне зростання 

активності АПО під впливом кальцію та ЕБЛ. Найбільш виражене зростання 

активності АПО було відмічене для варіанту сумісної дії іонів Ca
2+

 та ЕБЛ – в 

цьому випадку зафіксовано зростання активності АПО на 77% в порівнянні з 

варіантом, де кальцій був виключений із поживного середовища, а обробка  ЕБЛ 

не здійснювалася.  

 

 

Рис. 3.3.4. Вплив кальцію та 24-епібрасиноліду (1 мкМ) на активність  

аскорбатпероксидази в клітинах вихідних і трансгенних рослин тютюну. 

 

 Швидкість роботи всього глутатіон – аскорбатного циклу визначає 

глутатіонредуктаза (ГР) – важливий фермент системи антиоксидантного захисту 
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рослин, який каталізує відновлення дисульфідного зв'язку окисненого глутатіона 

ГSSГ до його сульфгідрильної форми ГSH. Відновлення глутатиона відбувається 

за рахунок енергії НАДФН, що утворюється в пентозофосфатному циклі:  

 

ГSSГ + НАДФН + Н
+
 → 2ГSH + НАДФ

+
. 

 

У рослинах є чотири ізоформи глутатіонредуктаз, які асоційовані з різними 

клітинними компартментами. Найбільша кількість цього ферменту зареєстрована 

у хлоропластах. Виявлені ізоензими ГР в цитозолі і мітохондріях. Наразі є 

суперечливі дані щодо ролі глутатіоредуктази в реакціях клітин на дію стресів, 

викликаному дефіцитом макроелементів. Наприклад, було показано значне 

збільшення активності глутатіонредуктази в листках квасолі, вирощеної при 

дефіциті магнію. Активність ГР підвищувалася більш ніж в 3 рази в порівнянні з 

контрольними значеннями [481]. В роботі [482] показано, що застосування 

кальцію в концентрації 50 мМ на рослинах гірчиці не призводило до змін 

активності ГР. В умовах стресу, зумовленого іонами кадмію в концентраціях 200 і 

300 мг/літр активність ГР виражено зростала. В варіантах з сумісною дією кадмію 

та кальцію на рівні 50 мМ спостерігалося додаткове  зростання активності ГР 

[482]. Активація хлоропластних та цитозольних глутатіонредуктаз за дії 

абсцизової кислоти та пероксиду водню в листках кукурудзи пригнічується 

хелатором кальцію, інгібітором каналів кальцію та антагоністом кальмодуліну 

[478], що вказує на роль кальцію в регуляції активності цього ферменту. Більш 

того, антагоністи кальмодуліну та кальмодулін-залежних протеїнкіназ 

пригнічують активацію глутатіонредуктаз абсцизовою кислотою та пероксидом 

водню [483], що вказує на роль фосфорилювання білків в реалізації дії кальцію на 

активність антиоксидантних ферментів. В наших експериментах  активність ГР 

при обробці ЕБЛ збільшувалася майже в 1,5 рази в порівнянні з контролем (Рис. 

3.3.5). Процес був більш вираженим за наявності кальцію в поживному розчині. 
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Рис. 3.3.5. Вплив кальцію та 24-епібрасиноліду (1 мкМ) на активність  

глутатіонредуктази   в клітинах вихідних і трансгенних рослин тютюну. 

 

Зниження антиоксидантної здатності клітин в результаті дії різних стресорів 

вважають причиною збільшення рівня різноманітних АФК в рослинах. Так, 

недолік низькомолекулярних антиоксидантів при стресі може призвести до 

накопичення АФК з подальшим окиснювальним пошкодженням. Вважається, що 

високі концентрації аскорбату та відновленого глутатіону є вирішальними у 

захисті рослин від окисного стресу [484]. 

Виявлено, що ЕБЛ та іони Са
2+

 індукують збільшення рівня відновленого 

глутатіону в листках тютюну вихідного типу і  рослин cax1. Так, у вихідного типу 

максимальний рівень відновленого глутатіону був зареєстрований в присутності 2 

мМ іонів Са
2+

 (50% до контролю). Спостерігалось збільшення рівня відновленого 

глутатіону у листі рослин cax1 під впливом іонів Са
2+

, однак статистично 

значимої різниці у варіантах з ЕБЛ та без гормону виявлено не було (Рис. 3.3.6). 

0

1

2

3

4

5

6

Ca 0 мМ Ca 2 мМ Ca 0 мМ + ЕБЛ 1 

мкМ 

Ca 2 мМ + ЕБЛ 1 

мкМ 

А
к
ти

в
н

іс
ть

, м
к
м

/м
г 

б
іл

к
у
 

Вихідний тип сах1 



 90 

 

Рис. 3.3.6. Вплив кальцію та 24-епібрасиноліду (1 мкМ) на вміст відновленого 

глутатіону в клітинах вихідних і трансгенних рослин тютюну. 

 

 Дослідження закономірностей прояву біологічних ефектів при 

комбінованих впливах може прояснити механізми посилення або послаблення їх 

сумарного ефекту. У зв'язку з цим в подальших дослідженнях застосовувалися 

трансгенні рослини тютюну cax1. Аналіз роботи антиоксидантної системи у цих 

рослин виявив, що швидкість новоутворення супероксидного аніон-радикалу як в 

оброблених ЕБЛ, так і необроблених трансгенних рослин тютюну мала схожі 

значення з такою  у рослин вихідного типу (табл. 3.3.1). Активація СОД як 

показник стимуляції захисних механізмів у трансгенних рослин тютюну cax1 була 

нижчою, ніж у рослин вихідного типу. Активність одного з ключових ферментів – 

аскорбатпероксидази – також була нижчою у рослин тютюну cax1. Кількість 

пероксиду водню при цьому істотно не змінювалася. Проведені дослідження 

показали, що у рослин тютюну cax1 актівність ГР зростала значно слабше, 

порівняно з контролем. Дія ЕБЛ індукувала  відновлення  глутатіону на більш 

низькому рівні, ніж у рослин вихідного типу.  

 Таким чином, наявні дані свідчать про те, що брасиностероїди відіграють 

активну роль в модуляції балансу активних форм кисню. Зміни активності 
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ферментів детоксикації активних форм кисню, зумовлені брасиностероїдами, 

опосередковані дією іонів кальцію (Рис. 3.3.7). 

 

Рис. 3.3.7. Роль кальцію в реалізації дії брасиностероїдів в процесі 

модуляції балансу активних форм кисню. БР - брасиностероїд. 

 

Наразі слабо досліджена роль фітогормонів і ряду вторинних месенджерів, в 

тому числі брассиностероидов та вільного кальцію, в регуляції рівня 

НАДФ/НАДФН у метаболізмі клітин рослин. Так, в роботі [485] показано, що 

стимуляція іонами кальцію кальмодулін-залежної НАД-кінази веде до збільшення 

співвідношення НАДФ/НАД. Встановлена також активація іонами кальцію (10
-7

 

М) глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФД, КФ 1.1.1.49) [486]. З використанням 

генетичних підходів на трансгенних рослинах арабідопсису зі зниженою 

чутливістю до дії брасиностероїдів (bri1) виявлено участь НАДФ – залежної 

малатдегідрогенази (ЄС 1.1.1.40) в опосередкованій брасиностероїдами регуляції 

клітинного росту [487]. Враховуючи ключову роль НАДФН у багатьох 

метаболічних шляхах клітин різного рівня організації, особливо біосинтезу 

жирних кислот і формування тріацилгліцеридів у тканинах рослин, з одного боку, 

а також як компоненту, що забезпечує функціонування різних антиоксидантних 

систем, включаючи активацію глутатіонредуктази. Таким чином,  актуального 

значення набуває пошук гормонів і їх мішеней, що забезпечують регуляцію 

обміну НАДФН в живих системах. Істотне значення в аналізі цих процесів 

належить модуляції активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФД) [488].  
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Серед можливих шляхів дослідження функцій зазначеного ферменту 

використовується інгібіторний метод з використанням  Na3PO4, який також  

проявляє здатність зв'язувати іони кальцію, утворюючи малорозчинні фосфати. 

Так, при вивченні ролі кальцію в кавітаційних процесах в ксилемі рослин 

трифосфат натрію застосовувався для зв'язування Са 
2+ 

поряд з ЕГТА і щавлевою 

кислотою [489]. У зв'язку з цим, нами в схему досліду був введений варіант з 

ЕГТА. Результати інгібіторного аналізу вказують, що пригнічення активності 

ферменту Г6ФД призводить до значного зниження активності ферментів 

глутатіон-аскорбатного циклу (Табл.1).  

 

Табл. 3.3.1. Вплив кальцію, 24-епібрасиноліду (1 мкМ) блокатора активності 

Г6ФД Na3PO4 (2,5 мM) на активність ферментів глутатіон-аскорбатного циклу в 

клітинах вихідних і трансгенних рослин тютюну.  

Рослини Са
2+

 0 мМ + 

ЕБЛ 1мкМ+ 

Na3PO4 

(2,5мM) 

Са
2+

 2 мМ 

+ЕБЛ 1 мкМ+ 

Na3PO4 

(2,5мM) 

Са
2+

 0 мМ 

+ЕБЛ 1мкМ+ 

ЕГТА (5мM) 

Са
2+

 2 мМ 

+ЕБЛ 1 мкМ+ 

ЕГТА (5мM) 

Активність аскорбатпероксидази відн. од. активності/хв
-1

 мг. білка 

Вих. тип 2,36 ± 0,87 2,67 ± 0,65 3,68 ± 0,50 3,78 ± 0,36 

cax1 2,12 ± 0,73 2,14 ± 0,84 3,49 ± 0,21 3,51 ± 0,48 

Активність глутатіонредуктази мМоль/хв
-1

 мг. білка 

Вих. тип 1,75 ± 0,32 2,19 ± 0,08 2,42 ± 0,15 2,63 ± 0,12 

cax1 1,39 ± 0,21 1,52 ± 0,32 2,27 ± 0,13 2,42 ± 0,15 

Аналогічні результати були отримані [488] при вивченні дії блокування 

активності Г6ФД за допомогою Na3PO4 на активність ферментів- антиоксидантів в 

клітинах коренів червоної квасолі. Поряд з цим, використання ЕГТА за аналогією 

зумовлювало зниження активності ферментів глутатіон-аскорбатного циклу. 
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Незважаючи на те, що ефект ЕГТА був значно нижче, ніж Na3PO4, можна 

припустити, що зв'язування кальцію може частково опосередковувати цей ефект. 

Здатність ЕБЛ підвищувати продуктивність рослин і вміст жирів в їх 

тканинах є важливим напрямком підвищення продуктивності і максимальної 

реалізації біологічного потенціалу рослин, що представляє інтерес для 

практичного вирішення завдань рослинництва олійних культур. Нами  показаний 

вплив ЕБЛ на біологічну продуктивність вихідних і трансгенних рослин тютюну 

при різних рівнях кальцію в поживному розчині на початкових етапах дії 

фітогормону. Результати цього експерименту представлені в табл. 3.3.2. 

 

Таблиця 3.3.2. Порівняння біологічної продуктивності вихідних і трансгенних 

рослин тютюну під дією 24-епібрасиноліду при різних рівнях кальцію в 

поживному розчині в момент впливу.  

Рослини Са
2+

 0 мМ Са
2+

 2 мМ Са
2+

 0 мМ + 

ЕБЛ 1мкМ 

Са
2+

 2 мМ 

+ЕБЛ 1 мкМ 

Кількість насіння з рослини, шт. 

Вих. тип 61998 ± 5921 61151 ± 7643 62100 ± 5642 65201 ± 4139 

cax1 62023 ± 6274 62508 ± 4878 59750 ± 6193 63910 ±  7475 

Маса насіння з рослини, г. 

Вих. тип 4,60 ± 0,21 4,66 ± 0,40 4,74 ± 0,20 5,12 ± 0,44 

cax1 4,14 ± 0,32 4,71 ± 0,32 4,10 ± 0,37 5,19 ± 0,41 

Вміст олії в насінні,% 

Вих. тип 35,6 ± 1,31 36,0 ± 1,09 37,0 ± 0,63 38,1 ± 0,91 

cax1 34,9 ± 1,41 36,3 ± 1,32 36,2 ± 1,36 38,7 ± 1,30 

Вихід олії з рослини, г. 

Вих. тип 1,64 ± 0,08 1,68 ± 0,14 1,76 ± 0,10 1,95 ± 0,12 

cax1 1,56 ± 0,15 1,56 ± 0,22 1,48 ± 0,15 2,01 ± 0,22 

 

Як свідчать результати досліджень, наведені в таблиці 3.3.2, за умов 

достатнього рівня кальцію в поживному середовищі трансгенні рослини 



 94 

статистично не відрізнялися від рослин вихідного типу. За тимчасового 

виключення кальцію з поживного середовища відмінності були набагато 

істотнішими. Так, маса насіння у рослин вихідного типу при наявності кальцію в 

середовищі на початкових етапах дії  ЕБЛ була вищою на 10%, а вихід олії – на 

16%.  Для трансгенних рослин в аналогічних умовах маса насіння була, за 

аналогією, вищою на 10%, а кількість масла з рослини – на 35%. Тимчасове 

виключення кальцію з поживного середовища на початкових етапах дії  ЕБЛ у 

трангенних рослин призводило  до зниження маси насіння з рослини на 21%, а 

кількості масла – на 30% у порівнянні з варіантами з достатнім рівнем кальцію.  

В результаті проведених досліджень було показано, що інтенсивність 

новоутворення супероксидного аніон-радикала в оброблених ЕБЛ і необроблених 

рослин тютюну значно відрізнялася. Після обробки рослин ЕБЛ спостерігалося 

значне підвищення генерації супероксиду, яке мало тенденцію до посилення під 

впливом кальцію. У рослин тютюну вихідного типу активність АО ферментів 

значно зростала під дією ЕБЛ. У трансгенних рослин cax1 при виключенні 

кальцію з поживного розчину статистично достовірний вплив ЕБЛ на активність 

досліджуваних ферментів був значно нижче, або відсутній, що може вказувати на 

існування взаємозв'язку кальцієвого сигналінгу і брасиностероїдів, що надалі 

позитивно відбивається на параметрах біологічної продуктивності досліджуваних 

рослин. 

Також було встановлено, що при дії інгібітора Г6ФД активність ферментів 

глутатіон-аскорбатного циклу значно знижувалася у всіх досліджуваних 

варіантах. Подальші дослідження допоможуть розкрити механізми взаємозв'язку 

досліджуваних процесів. 
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3.4. Роль фосфоліпази D в реакціях метаболізму клітин трансгенних рослин 

тютюну cax1 на дію сольового стресу 

 

Рослини тютюну відносяться до глікофітних організмів чутливих до дії 

засолення що широко використовуються в якості об'єктів дослідження 

негативного стресового впливу і можливостей його компенсації 

біотехнологічними методами. Було з'ясовано, що вплив сольового стресу 

викликає підвищення концентрації малонового діальдегіду (МДА) в тканинах 

листя тютюну (Рис. 3.4.1), що визначали за модифікованим методом [490]. Вміст 

МДА більш ніж у два рази перевищував фізіологічний рівень внаслідок добового 

перебуванням рослин в ростовому середовищі що містило 200 мМ NaCl. Відомо, 

що МДА є маркером деградації поліненасичених жирних кислот у складі ліпідів, а 

його накопичення свідчить про пошкодження клітинних мембран і розвиток стану 

оксидативного стресу. Таким чином, отримані результати можуть свідчити про 

стрімке пригнічення метаболізму рослин тютюну в умовах засоленості і вказують 

на необхідність швидкої індукції захисних механізмів організму за дії стресора. 

 

Рис. 3.4.1. Накопичення МДА в тканинах листя тютюну за дії сольового стресу: 

по горизонталі – дія сольового стресу, діб; по вертикалі – концентрація МДА, 

мкмоль/мг сирої ваги. 

У зв'язку з цим нами було встановлено, що у рослин тютюну на ранніх 

етапах дії сольового стресу відбувається значне підвищення активності 

фосфоліпази D in vivo (рис. 3.4.2), що раніше було показано для рослин 
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арабідопсису [491] та рису [184]. Зростання продукції фосфатидилбутанолу в 

результаті реакції трансфосфатидилювання, яка є показником активності ФЛD, 

спостерігалося вже через 10 хвилин дії 50мм солі NaCl. Це може вказувати на 

безпосереднє залучення ФЛD, а також фосфатидної кислоти в якості вторинного 

месенджеру, що формується за участі ФЛD, в ініціацію сигналізації спрямованої 

на активацію компенсаторних реакцій в умовах засоленості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4.2. Активація фосфоліпази D за дії сольового стресу: а – авторадіограма 

Р
33

 мічених ліпідів рослин тютюну; б – сцинтиляційний підрахунок зон 

фосфатидилбутанолу та фосфатидної кислоти авторадіограми. По горизонталі: 1 – 

рослини дикого типу, контроль; 2 – рослини сах1, контроль; 3 – рослини дикого 

типу, сольовий стрес, 10 хвилин; 4 – рослини сах1, сольовий стрес, 10 хвилин; 5 – 

рослини дикого типу, сольовий стрес, 20 хвилин; 6 – рослини сах1, сольовий 

стрес, 20 хвилин; по вертикалі – кількість радіомічених продуктів, розпадів на 

хвилину. Фбут – фосфатидилбутанол,  Фк – фосфатидна кислота, Сфл – 

структурні фосфоліпіди 

 

А 

Б 
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З метою дослідження особливостей реалізації захисних реакцій рослин в 

стресових умовах в даній роботі були використані трансгенні рослини тютюну 

cax1 що гіперекспресують ген CAX1 арабідопсису. CAX антипортери в клітинах 

рослин забезпечують низькоафінний транспорт цитозольних іонів Ca
2+

 у вакуоль - 

компартмент що акумулює іони Ca
2+

 у зрілій клітині рослин [492]. 

Раніше було показано, що трансгенні рослини тютюну cax1 

характеризуються виснаженням цитозольної концентрації іонів Ca
2+

, що 

обумовлює порушення їх клітинного гомеостазу і функцій сигналінгу, а також 

характеризуються підвищеною чутливістю до дії холодового шоку [493]. 

Експресія гена CAX1 арабідопсису також викликала порушення 

компартменталізації іонів Ca2+ у томатів Chung, Han [494], в той час як у 

галофітної рослини Suaeda salsa при дії сольового стресу продемонстровано 

залучення вакуолярного антипортера SsCAX1 в регуляцію Ca
2+ 

сигналінгу [495]. 

В результаті проведених досліджень було виявлено, що у трансгенних рослин 

тютюну cax1 при дії засоленості також спостерігається рання активація ФЛD (рис. 

3.4.2). Незважаючи на те, що ФЛD рослин відомі у якості Ca
2+

-залежних 

ферментів [496], активація ФЛD при дії сольового стресу, очевидно, може 

проходити в умовах дефіциту рівня цитозольних іонів Ca
2+

. Це може свідчити про 

наявність внутрішньоклітинних механізмів локальнї підтримки концентрації іонів 

кальцію у мікродоменах мембран і ліпідних рафтах необхідної для ініціації 

сигналінгу при зміні умов середовища. Отримані результати також можуть 

вказувати на можливість превалюючої участі в процесах трансдукції сигналів 

індукованих при дії сольового стресу кальцій-незалежних ізоформ ФЛD [497], а 

також ізоформ ФЛD β і γ які здатні активуватися в присутності низьких 

мікромолярних концентрацій іонів Ca
2+

. 

Аналіз трансгенних рослин тютюну cax1 також дозволив встановити, що 

порушення метаболізму і функцій сигналінгу іонів Ca
2+

 у даних рослин 

обумовлює зниження їх загальної стійкості до впливу засоленості. Рослини cax1 

після 120 годин впливу сольового стресу у формі 200 мМ NaCl характеризувалися 

більш ніж на 25% підвищеним вмістом МДА в тканинах у порівнянні з рослинами 
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дикого типу в ідентичних умовах (Рис. 3.4.1). Оцінка рівня адаптації рослин і 

ступеня негативного впливу сольового стресу також проводилася шляхом 

визначення активності клітинних антиоксидантних ферментів. Відомо, що ріст 

рослин в умовах засоленості викликає пригнічення фотосинтезу і надмірне 

відновлення електрон-транспортного ланцюга в хлоропластах і мітохондріях, що 

сприяє багатократному підвищенню рівня продукції АФК. Результуюче 

накопичення АФК в клітинах рослин здатне викликати токсичні ефекти 

включаючи перекисне окислення ліпідів і окисне пошкодження ДНК та білків. 

Показано, що здатність клітин ефективно пригнічувати надлишкове накопичення 

АФК в умовах впливу сольового стресу є одним з визначальних чинників 

адаптації рослинного організму [498]. Більш того, активація антиоксидантних 

ферментів розглядається в якості перспективного методу збільшення стійкості 

рослин до дії стресів [499]. В результаті проведених досліджень було 

встановлено, що в умовах впливу сольового стресу у рослин тютюну відбувається 

активація ферментів антиоксидантного захисту включаючи супероксиддисмутазу 

(Рис. 3.4.3). В той же час, трансгенні рослини сах1 характеризувалися меншим 

степенем активації каталази після 120 годин дії сольового стресу в порівнянні з 

рослинами дикого типу. Відносне зниження рівня активності 

супероксиддисмутази у трансгенних рослин cax1 було менш вираженим і 

становило близько 15% після 72 годин дії стресора. Отримані експериментальні 

дані можуть вказувати на важливість підтримки фізіологічно значущого рівня 

іонів Ca
2+

 в цитозолі і ймовірне залучення кальцієвого сигналінгу у розвиток 

захисних реакцій метаболізму рослин в умовах засоленості. 
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 Рис. 3.4.3. Активація каталази (А) і СОД (Б) в тканинах листя тютюну за дії 

сольового стресу: по горизонталі – дія сольового стресу, діб; по вертикалі – 

активність ферменту, одиниць активності/мг білка. 

 

Застосування інгібітора активності ФЛD н-бутанолу [500] у даному 

дослідженні дозволило встановити роль даних фосфоліпаз у механізмах розвитку 

захисних реакцій рослинного організму в стресових умовах. Було встановлено, що 

вплив 50мм н-бутанолу призводв до підвищення концентрації МДА в листі 

рослин тютюну (Рис. 3.4.1). Пригнічення активності ФЛD при дії сольового 

стресу також обумовлювало відносне зниження активності супероксиддисмутази 

в тканинах листя тютюну дикого типу на 30% (Рис. 3.4.3). Більш того, зниження 

активності каталази було більш істотним і становило близько 60% від такої у 

контрольних рослин (Рис. 3.4.3). Виходячи з отриманих результатів можна 

припустити, що регуляторний фермент ФЛD, а також ліпідні месенджери 

продукцію яких він забезпечує, беруть участь у розвитку захисних реакцій 

організму та забезпечують активацію ферментів антиоксидантного захисту. В той 

же час пригнічення функцій ФЛD обумовлює підвищення чутливості рослин до 

сольового стресу. 

Також було з'ясовано, що інгібування активності ФЛD у трансгенних 

рослин cax1 обумовлює адитивне пригнічення адаптивних реакцій організму в 

умовах впливу сольового стресу і призводило до підвищення вмісту МДА в 

тканинах листя більш ніж у два рази в порівнянні з інтактними рослинами дикого 

А Б 
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типу (Рис. 3.4.1). Показано, що рослини тютюну cax1 при дії н-бутанолу 

додатково характеризувалися критичним зниженням показників активності 

антиоксидантних ферментів каталази і СОД (Рис. 3.4.3), що свідчить про 

нездатність рослин тютюну до активації захисних реакцій метаболізму в умовах 

порушення  функціональності клітинних сигнальних систем що залучають 

фосфоліпази D і іони Ca
2+

. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень було встановлено, що у 

рослин тютюну дикого типу, а також у трансгенних рослин тютюну cax1, на 

ранніх етапах дії сольового стресу спостерігається активація фосфоліпази D. Крім 

того, експериментальні дані свідчать щодо незалежного залучення як фосфоліпаз 

D, так і іонів Ca
2+

 в механізми адаптації при дії сольового стресу у рослин 

тютюну. 

 

3.5. Аналіз гравітропізму пагонів тютюну за умов сольового стресу 

 

Кальцій посідає чільне місце серед вторинних посередників різних 

сигнальних каскадів. Він розглядається як важливий компонент передачі сигналів 

гравітації у клітинах рослин. Зміни рівнів кальцію в клітинах виступають в якості 

одного з початкових етапів передачі сигналу гравітації (Таблиця 3.5.1). За 

допомогою використання екворину, люмінесцентного індикатору, чутливого до 

іонів кальцію, зареєстровані біфазні зміни рівнів іонів кальцію в цитозолі клітин 

гіпокотилів та черешків сім‟ядолей проростків арабідопсису у відповідь на дію 

гравістимуляції. Кожен з двох всплесків іонів кальцію характеризується власною 

природою. Перший всплекс є короткочасним та незалежним від кута орієнтації 

рослини в полі тяжіння. Другий сплеск є більш тривалим (від 20 до 35 секунд 

гравістимуляції) та залежним від змін положення рослини по відношенню до 

вектора гравітації [501, 502]. В даному випадку слабкий рівень флюоресценції 

екворину, який відображає концентрації кальцію в клітині, може свідчити про 

наявність невеликої кількості клітин, чутливих до гравітації, в яких відбуваються 

зазначені зміни рівнів кальцію, або про локалізованість цих змін в межах 
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специфічних компартментів клітин досліджених органів рослини. В 

одноклітинних спорах мхів Ceratopteris richardii за допомогою чутливих до 

кальцію електродів встановлено, що трансцелюлярний потік іонів кальцію, який 

розпочинається з позаклітинного середовища та триває до нижньої сторони 

клітин, а також від верхньої частини клітин до позаклітинного середовища, 

змінєю свою орієнтацію впродовж 25 секунд дії гравістимуляції [503]. В клітинах 

ендодерми повзучих пагонів хризантем Chrysanthemum morifolium концентрація 

кальцію, локалізованого в цитоплазмі, підвищується через 5 хвилин дії 

гравістимуляції. Клітинні стінки нижньої сторони клітин, на які діяв 

гравітропічний сигнал, містять більшу кількість кальцію, порівняно з верхньою 

[504].  

Наразі інтенсивно досліджується природа клітинних механізмів, які 

ініціюють та регулюють зазначені зміни рівнів іонів кальцію в клітинах у 

відповідь на дію гравістимуляці. Дія екзогенного кальцію та його іонофорів 

посилює гравітропічну реакцію коренів та гіпокотилів, тоді як інгібітори 

механочутливих іонних каналів, каналів кальцію та  Ca
2+

-ATФаз пригнічують 

гравітропізм, що вказує на можливу роль цих регуляторів в забезпеченні змін 

рівнів кальцію в клітинах за дії гравітації [503, 505-510]. Зокрема, аналіз 

результатів фармакологічних досліджень свідчить, що дія гравістимуляції сприяє 

виходу АТФ з клітин спор мхів через канали, активовані розтягненням ліпідного 

бішару, на нижній стороні клітин. Надалі позаклітинний АТФ зумовлює 

відкривання каналів кальцію шляхом зв‟язування з пуринорецепторами [506]. У 

арабідопсису, зміни рівнів іонів кальцію в клітинах за дії гравітації обумовлені 

механочутливими іонними каналами, внутрішньоклітинними депо кальцію, 

актином та фосфоінозитид-специфічною фосфоліпазою С [501, 502]. 

Припускається, що потік кальцію, зумовлений дією гравітації, через 

механочутливі іонні канали всередину клітин підвищує рівні кальцію в цитозолі, 

що стимулює фосфоліпазу С, яка сприяє вивільненню іонів кальцію до цитозолю 

клітин з внутрішньоклітинних депо, та додатковому підвищенню їх рівнів у 

клітинах, забезпечуючи другий стійкий всплеск іонів кальцію за дії гравітації 
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(Рис. 3.5.1). Більш того, на відміну від протонем водорості Chara, зміни 

концентрацій кальцію в цитозолі, індуковані гравістимуляцією у арабідопсису, не 

залежать від амілопластів – органел, які транслокуються на новосформовану 

нижню сторону клітин за дії гравітації. Мутанти цієї рослини eal1, які 

характеризуються відсутністю інтактних амілопластів, зберігають специфічну 

динаміку рівнів кальцію у відповідь на дію гравітації [501, 502, 511]. Це 

узгоджується з механізмом сприйняття гравітації у рослин згадно з моделлю 

гідростатичного тиску, за якою інформація про вагу протопласту клітини 

трансформується у зміни натягу мембран, які зумовлюють відкривання іонних 

каналів y відповідь на дію гравістимуляції. В клітині міжвузля водорості Chara 

потік іонів кальцію через чутливі до дигідропіридинів та механочутливі канали 

передає сигнал гідростатичного тиску, індукований дією гравітації, та зумовлює 

зміни полярності потоку цитоплазми [512]. Результати фармакологічних 

досліджень свідчать, що зумовлений гравітацією потік іонів кальцію до цих 

клітин та зміни полярності потоку цитоплазми залежать також від білків, 

подібних до інтегринів – рецепторів розтягнення мембран [513]. Інформація про 

специфічні зміни рівнів іонів кальцію в цитозолі за дії гравістимуляції 

помножується та трансформується у тривалі біохімічні зміни завдяки дії 

кальмодуліну, залежних від кальцію протеїнкіназ/фосфатаз та експресії генів. Це 

сприяє змінам транспорту ауксину та диференційному росту клітин [509, 514-

516], що є в основі формування гравітропічної реакції чутливих до гравітації 

органів рослин (Таблиця 3.5.2-3.5.3). Дослідження з використанням трансгенних 

рослин сприятимуть поглибленню уявлень ролі іонів кальцію в сигнальних 

каскадах гравітації (Рис. 3.5.1) та реакціях гравітропізму рослин. 

Зміни біохімічних параметрів довкілля істотно впливають на гравітропізм 

рослин. Зокрема, сольовий стрес пригнічує гравітропізм коренів рослин. Це може 

бути зумовленим формуванням дисбалансу іонів у клітинах за дії сольового 

стресу і корелює зі змінами локалізації та експресії транспортеру ауксину PIN2 

[517]. Це зумовлює зміни перерозподілу концентрацій ауксину в апексі коренів та 

їх ріст у новому напрямку відповідно до нових умов існування [518]. Водночас, 
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особливості гравітропізму пагонів рослин за дії сольового стресу є наразі 

недослідженими. Використання трансгенних рослин з порушеною динамікою 

іонів кальцію в клітинах може сприяти дослідженням ролі іонів кальцію в 

реакціях направленого росту рослин в умовах стресу. 

    

Рис. 3.5.1. Iнтегрована модель відомих сигнальних механізмів дії гравітації в 

клітинах рослин. DAG, діацилгліцерол; IP3, інозитолтрисфосфат; IP6, 

iнозитолгексакісфосфат; L, ліганд; ECM, позаклітиннай матрикс; PA, фосфатидна 

кислота; PA-PLA1, специфічна до фосфатидной кислоти фосфоліпаза А1; PIP2, 

фосфатидилінозитолбісфосфат; PIPK, фосфатидилінозитолмонофосфат-кіназа; 

PK, протеїнкіназа; PLC, фосфоліпаза C; PLD, фосфоліпаза D; PP, 

протеїнфосфатаза; PDK1, фосфоінозитид-залежна протеїнкіназа; PID, серин-

треонінова протеїнкіназа PINOID; R, рецептор; TOC, транслокон зовнішньої 

мембрани пластид; ARP, регуляторні білки актину.  
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Taблиця 3.5.1. Формування початкових біохімічних подій у відповідь на дію 

гравітації. 

 
Початко-

вий час 

зареєст-

рованих 

змін 

Сигнальний 

процес 

Примітки Залежність 

від 

амілоплас-тів 

Посилання 

2-3 сек. NO  Швидка тимчасова акумуляція в 

перехідній зоні кореня 

Невідома [519] 

10-15 сек. IP3 Початкова швидка перехідна 

акумуляція, подальша тривала 

акумуляція 

+  [520, 521]   

20-35 сек. Ca
2+ Перехідна акумуляція  

 

Зміна напряму потоку 

Незалежно 

 

Невідома 

[501] 

[503]  

1 хв. Акумуляція 

АФК 

Незалежно від НАДФН-оксидаз Асоційо-вана 

з амілоплас-

тами 

 [522] 

1-2 хв. Зміни pH  Тимчасові, в цитозолі колумели + (але не в 

дистальній 

зоні росту) 

  [523, 524] 

2 хв. Перерозподіл 

транспорте-ру 

PIN3  

В коренях + [525]  

 

Зміни 

протеому 

GSTF9 та HSP81 залучені в процес 

гравітропізму 

Невідомо [526] 

 Експресія 

генів 

Тимчасова, в апексі коренів Невідомо [527] 

Вивільнення 

етилену 

Тимчасове, в проростках та 

гіпокотилях  

Невідомо [528]  

3 хв. Фосфори-

лювання білків  

32, 35 кДa Невідомо  [514] 

Впро-довж 5 

хв. 

Формування 

градієнту 

ауксину 

Підвищення 

рівнів кальцію 

в цитоплазмі 

Тимчасове, aсиметричне, в нижній 

частині клітин 

 

Тимчасове, 

в ендодермі пагонів 

+ 

 

 

Невідомо 

[529]   

 

[504] 

5 хв.  Фосфорилюван

-ня білків  

 

  

Експресія генів 

38, 50 кДа (пазухи листків), 

ZmMAПК5 (корені, залежно від 

H2O2) 

В апексі коренів 

Невідомо  

 

 

 

 

Невідомо 

[530-532]  

[515]  
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Taблиця 3.5.2. Локалізація регуляторних та сигнальних компонентів 

гравітропізму в різних органах рослин. 

Сигнальний 

компонент 

Орган  

 ко-

рінь 

па-

гін 

гіпо-

котиль 

пазухи 

листків 

квітко-

нос 

колеоп-

тиль 

прото-

нема 

ризоїд 

Ca
2+

 + +     +  

ФІ-ФЛC + + + +     

Периферичні 

білки мембран 

+ + +      

v-SNARE  +       

ФК-ФЛA1  +       

Аденозинкіназа1 +        

Убіквітинлігаза  +       

Фактор 

транскрипції 

 +  +     

Aктин + + +  +  + + 

Tубулін      + +  

NO +        

АФК +   +     

pH +   +     
 

Taблиця 3.5.3. Роль різних регуляторних та сигнальних компонентів в процесі 

гравітропізму рослин. 

Сигнальний 

компонент 

Орган 

Корінь Пагін  Пазуха листків 

Верхня 

сторона 

Нижня 

сторона 

Верхня 

сторона 

Нижня 

сторона 

Верхня 

сторона 

Нижня 

сторона  

ФІ-ФЛC + + + 

Канал Ca
2+ 

     + 

MAПК - +     

Протеінкінази/фос-

фатази 

    + 

H2O2 - +   + 

ФК +     

pH
a
 +   + 

Aктин  - -   

Aктин, міозин   +    

+, Стимулювання; -, Пригнічення. 
a
, підвищення pH в цитозолі статоцитів. 
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З метою поглиблення уявлень щодо ролі іонів кальцію в процесі 

гравітропізму пагонів за нормальних умов та дії сольового стресу, 

використовували трансгенні рослини тютюну, в геномі яких штучно 

експресувався ген антипортеру іонів кальцію/протонів арабідопсису, білку 

AtСАХ1 (Рис. 3.5.2-3.5.4).  

 

 wt wt NaCl 

150 мМ 

САХ1 САХ1 NaCl 

150 мМ 

 

 

Рис. 3.5.2. Гравітропізм пагонів тютюну рослин дикого типу (wt) та рослин 

зі штучно посиленою експресією гену САХ1 за нормальних умов та за умов 

сольового стресу (NaCl, 150 мМ) на середовищі без іонів кальцію. 
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      Рис. 3.5.3. Гравітропізм пагонів тютюну рослин дикого типу (немутантні, wt) 

та рослин зі штучно посиленою експресією гену САХ1 за нормальних умов та за 

умов сольового стресу (NaCl, 150 мМ) на середовищі з іонами кальцію (2 мМ) 
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впродовж 2 тижнів. 

 

 

 

 

 

      

 

Рис.3.5.4. Гравітропізм пагонів тютюну рослин дикого типу (wt) та рослин зі 

штучно посиленою експресією гену САХ1. Рослини росли на середовищі з іонами 

кальцію (Ca
2+

) (2 мМ) та без кальцію впродовж 2 тижнів. 

 

У клітинах цих рослин іони кальцію постійно транспортуються з цитозолю 

до вакуолей, що зумовлює зниження їх рівнів у цитозолі та послаблення 

клітинних процесів, залежних від кальцію, та симптомів дефіциту цього іону 

[533]. Ізольовані частини пагонів тютюну були розміщені горизонтально, дослідні 

варіанти оброблювалися сольовим стресом впродовж всього часу відпрацювання 

гравітропічної реакції.  

Встановлено, що за умов сольового стресу (150 мМ NaCl) виражено 

пригнічується гравітропізм пагонів тютюну  та додатково послаблюється на 
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середовищі з іонами кальцію, гравітропізм їх пагонів зазнає різкого відновлення 

(Рис. 3.5.3). З іншого боку, гравітропічна реакція різко пригнічується у мутантів 

САХ1 за умов сольового стресу, тоді як наявність іонів кальцію в середовищі (2 

мМ) частково відновлює вказаний процес Рис. 3.5.2 – 3.5.4). Зазначене вище 

свідчить про те, що відсутність оптимальної концентрації іонів кальцію в цитозолі 

клітин трансгенних рослин може пригнічувати виведення надлишку іонів натрію з 

клітин [534], підвищуючи чутливість до дії солей, а також гальмувати 

гравітропізм рослин Таким чином, результати досліджень з використанням 

трансгенних рослин зі зміненими рівнями іонів кальцію в цитозолі клітин 

підтверджують важливу роль іонів кальцію в процесі гравітропізму рослин. 

Наявність оптимального рівня кальцію в клітинах може відігравати важливу роль 

в індукції та підтримці гравітропічної реакції.  

За умов досягнення гравічутливим органом рослини оптимального 

положення по відношенню до вектору поля гравітації, зміни метаболізму та росту 

клітин, які були задіяні у цьому процесі, гальмуються. Нова зміна положення 

рослини в полі сили тяжіння має ініціювати  повторне сприйняття та передачу 

сигналу гравітації, а також зміни росту клітин. З метою дослідження повторного 

гравітропізму та ролі іонів кальцію в його регуляції горизонтально розташовані 

рослини тютюну, які відпрацювали гравітропізм і в яких стеблі набули 

вертикального положення, розміщували вертикально в темряві впродовж 4 годин 

вздовж вектору поля гравітації. В результаті, більш апікальні ділянки пагонів 

вигиналися в протилежному напрямку по відношенню до базальних вздовж 

вектору поля гравітації. Водночас, у мутантів cax1 вказана реакція значно 

послаблювалася (Рис. 3.5.5 – 3.5.6). Це є свідченням того, що гравітропізм є 

ключовою фізіологічною реакцією рослин, необхідною для їх життєдіяльності, 

оскільки рослини задіюють всі можливі ділянки гравітропічної реакції для її 

повторного здійснення. Наявні дані також свідчать про універсальність кальцію 

як важливого регулятору гравітропізму рослин за різних умов життєдіяльності та 

росту рослин.       
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Wt cax1 

Рис.3.5.5. Дослідження повторного гравітропізму пагонів тютюну. Рослини, 

попередньо розміщені горизонтально, які відпрацювали гравітропізм, 

розміщували вертикально вздовж вектору гравітації. 

 

 

 

Рис.3.5.6. Аналіз повторного гравітропізму пагонів тютюну рослин дикого 

типу (wt) та мутантів cax1. 

Зміни транспорту ауксину є первинною мішенню дії процесів трансдукції 

сигналу гравітації (Рис. 3.5.1). Водночас, різноманітні фітогормони також 

впливають на гравітропізм рослин, однак їх дія спрямована насамперед на зміну 

транспорту, чутливість клітин та механізм дії саме ауксину [535]. Особлива роль в 

регуляції процесів гравітропізму належить брасиностероїдам. Результати аналізу 

фармакологічних та генетичних досліджень свідчать, що брасиностероїди 
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негативно регулюють гравітропізм пагонів арабідопсису. Цей ефект посилюється 

за відсутності чутливості рослин до дії етилену. В регуляції гравітропізму цими 

фітогормонами відіграють роль регулятори транскрипції генів, чутливих до 

ауксину, белки ARF7 та ARF19 [536]. З іншого боку, аплікація брасиноліду на 

базальну частину відрізків квітконосів арабідопсису стимулює їх гравітропізм. Дія 

ауксину на верхні частини відрізків квітконосів у мутантів по біосинтезу та 

сигналінгу брасиностероїдів відновлює їх гравітропізм [537]. Брасиностероїди 

посилюють гравітропізм первинних коренів арабідопсису за різних концентрацій. 

Результати генетичних досліджень свідчать, що в процесі гравітропізму коренів ці 

фітогормони негативно регулюють біосинтез (CYP79B2) та транспорт (AUX1 та 

PIN2) ауксину [538]. Глюкоза сприяє позитивному впливу брасиностероїдів на 

гравітропізм коренів арабідопсису шляхом регуляції перерозподілу ауксину в 

тканинах, тоді як цитокінін та етилен негативно впливають на вказаний ефект 

брасиностероїдів. Брасиностероїди негативно регулюють дію цитокінінів та 

етилену в процесі гравітропізму коренів [539]. Брасинолід та кастастерон також 

посилюють гравітропізм первинних коренів кукурудзи, однак їх ефект 

реалізується через позитивну регуляцію транспорту та дії ауксину [540]. 

Водночас, залишається невідомим характер дії брасиностероїдів на гравітропізм 

рослин за стресових умов, зокрема за дії сольового стресу. 

З метою дослідження ролі брасиностероїдів в регуляції гравітропізму 

рослин в нормальних умовах та за дії сольового стресу рослини кукурудзи 

вирощувалися впродовж 3 діб на розчині, який містив 0,2 мкМ брасиноліду. 

Контрольні рослини вирощувалися впродовж 3 діб без гормону в середовищі 

вирощування. Відрізки колеоптилів кукурудзи розміщувалися горизонтально та 

інкубувалися в темряві впродовж 16 годин зі 150 мМ NaCl та/або 0,2 мкМ 

епібрасиноліду. Аналіз динаміки гравітропічної реакції декапітованих 

колеоптилів проростків кукурудзи свідчить, що гравітропізм послаблюється за 

умов сольового стресу. Водночас, брасиностероїди стимулюють гравітропізм 

колеоптилів кукурудзи впродовж всього часу відпрацювання гравітропічної 

реакції. Гравітропічна реакція відрізків пагонів кукурудзи, пригнічена сольовим 
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стресом, частково відновлювалася за дії брасиностероїдів (Рис. 3.5.7). Наявні дані 

вперше свідчать про те, що брасиностероїди відновлюють гравітропізм рослин, 

пригнічений дією сольового стресу. 
 

 

Контроль 
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0,2 мкМ ЕБЛ 
 

150 мМ NaCl +0,2 мкМ ЕБЛ 
 

 

Рис. 3.5.7. Гравітропічна реакція рослин кукурудзи під впливом сольового стресу 

та 24-епібрасиноліду. 
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3.6. Динаміка ендогенних брасиностероїдів в тканинах рослин при дії 

низькотемпературного стресу 

 

 Результати аналізу вказують на різний вміст досліджуваних гормонів (24-

епібрасинолід, брасинолід, 28-гомобрасинолід) у різних морфологічних частинах 

рослин. Найнижчий рівень 24-епібрасиноліду виявлено в етіолованих проростках 

рослин - 0,005 нг/г сухої ваги, а найвищий – в ендоспермі і зародках насінин (1,03 

нг/г и 0,9 нг/г відповідно), що може свідчити про ключову роль БС в 

репродуктивній стадії розвитку рослин (Рис. 3.6.1). Рівень брасиноліду в 

проростках становив 0,005 нг/г, тоді як в ендоспермі – 2,35 нг/г і 1,4 нг/г. Дія 

низьких температур (+8
о
С) індукує акумуляцію ендогенних брасиностероїдів у 

перші дні адаптації (Рис. 3.6.2). Рівень 24-епібрасиноліду зростав з 0,005 нг/г до 

0,082 нг/г сухої ваги, 28-гомобрасиноліду – з 0,005 нг/г до 0,385 нг/г, брасиноліду 

– з 0,005 нг/г до 0,0435 нг/г і лактонів – з 0,01 нг/г до 0,04 нг/г  після трьох днів дії 

холодового стресу. Найвищі рівні БС в тканих були зафіксовані після 7-ми діб дії 

стресу: 24-епібрасинолід – 0,143 нг/г, 28-гомобрасинолід– 0,53 нг/г, брасинолід – 

0,086 нг/г, лактони – 0,09 нг/г, що у виражені співвідношеннями свідчить про 

зростання рівня брасиностероїдів у 28.6, 106, 17.2 і 9 раз відповідно (Рис. 3.6.2). 

Отримані нами дані вказують на безпосереднє залучення брасиностероїдів на 

формування відповіді в умовах дії холодового стресу. Визначений нами методом 

ІФА рівень брасиноліду в зародках і ендоспермі кукурудзи знаходиться у тих же 

інтервалах, що і в насінні арабідопсиса при аналізі методами газової 

хроматографії і мас-спектроскопії [541], в той час як рівень 24-епібрасиноліду у 

проростках кукурудзи нижче від рівня гормона в рослинах арабідопсису. Рівень 

брасиноліду за оптимальних умов знаходився нижче рівня брасиноліду в рослин 

арабідопсису (0,005 нг/г сухої ваги проти 0,04 нг/г) [542]. Отримані нами дані по 

вмісту 24-епібрасиноліду в проростках є якісно новими, оскільки низький вміст 

ЕБС не дозволяє провести кількісне визначення його вмісту у проростках іншими 

методами. 
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           Рис. 3.6.1 Вміст брасиностероїдів в різних тканинах рослин Zea mays L. 

ЕБЛ – 24-епібрасинолід, ГБ – 28-гомобрасинолід. 

 

Рис. 3.6.2. Вміст брасиностероїдів в проростках Zea mays L. при дії 

низькотемпературного стресу. ЕБЛ – 24-епібрасинолід, ГБ – 28-гомобрасинолід, 

БР – брасинолід. 
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Рівень брасиноліду в проростках Zea mays  відповідає вмісту брасиноліду в 

рослинах Camellia sinensis L. [543] і Chlorella vulgaris [544].  

 

   

          Рис. 3.6.3. Вплив екзогенного кастастерона на метаболізм 

полігідроксильних БС за дії низькотемпературного стресу. ЕБЛ – 24-

епібрасинолід, ГБ – 28-гомобрасинолід, БР – брасинолід. 

 

 Накопичення ЕБЛ, БР, ГБР у відповідь на дію холодового стресу імовірно 

пов'язаний із індукцією цілого ряду генів цитохромів P450, які забезпечують 

полігідроксилювання БС. Так у мутантних рослини (Oryza sativa) brd2 (локус, 

який кодує гомолог цитохрому DIM/DWF1) зі зниженим рівнем конвертації 24-

метилхолестеролу в кампестерол значно знижені рівні всіх полігідроксильних 

брасиностероїдів, включаючи  катастерон, кастастерон і брасинолід [545]. 

Трансгенні рослини з мутаціями в гені фермента 5-α редуктази DET-2, який 

каталізує перетворення попередника брасинолідів (24R)-24-метил-4-холестан-3-

она для подальшого 22-гідроксилювання, характеризуються підвищеним вмістом 
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

ЕБЛ ГБ БР 

п
М

/г
 с

и
р

о
ї 

в
а
г
и

 

контроль  25 °С кастастерон 25 °С контроль 8 °С  кастастерон 8 °С  



 115 

гени, які відповідають за метаболізм БС представлені класом гідролаз (Р450 

цитохроми): BR6ox1, BR6ox2, CPD(23-гідролаза), DWF4(22-гідролаза), ROT3, 

CYP90D, BAS1(інактивуюча 26-гідролаза) [547], які каталізують окиснення 

карбонових залишків з утворення полігідроксильних біологічно активних сполук 

БС. Рівень ендогенних БС пов'язаний зі стійкістю до дії абіотичних стресів. 

Трансгенні рослини cpd і det2 арабідопсису зі зниженим ендогенним рівнем БС 

характеризуються гіперчутливістю до дії абіотичних стресових факторів [548]. 

Отримані нами вказують на залучення брасиностероїдів до регуляції метаболізму 

в умовах низькотемпературного стресу для підвищення адатації. Слід відмітити, 

що мутантні det2 також мають знижений рівень експресії захисних генів родини 

PR. Кількість мРНК цих генів зростала при підвищеній експресії гена cpd. Мутації 

в гені кінази bin2-1, яка відповідає за трансдукцію сигнала БС в ядро також 

призводять до підвищеної чутливості до дії стресів [548]. Трансгенні рослини з 

мутаціями в локусах det2-1 і  bin2-1 є більш чутливими до сольового стресу і 

експресують нижчі рівні COR78 і P5CS1 [548]. Також, важливо відмітити, що у 

трансгених рослин із «нокуатом» гена рецептора BRI1 значно зменшується 

експресія захисних генів при дії стресових факторів [549]. Таким чином, біосинтез 

ендогенних БС є необхідною частиною відповіді клітини до дії 

низькотемпературного стресу і розвитку стійкості.  
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3.7. Вплив брасиностероїдів на рух продихів за дії сольового стресу 

 

Дослідження впливу БС на регуляцію руху продихів за дії сольового стресу 

було виконано на модельному рослинному об‟єкті Brassica napus. Було виявлено, 

що обробка ЕБЛ викликає концентраційнозалежне зменшення продихової 

щілини, зокрема концентрація ЕБЛ 0,1мкМ зменшувала апертуру продихів в 

середньому на 26%, а з подальшим збільшенням концентрації ЕБЛ ступінь змін 

пом‟якшувалась і на 5 мкМ ЕБЛ становила 35 % (Рис. 3.7.1). 

 

Рис. 3.7.1. Вплив різних концентрацій ЕБЛ на продихову апертуру 

абаксиальної поверхні листків рапсу, тривалість дії 2 години.  

 

За умов сольового стресу для уникнення надлишкової втрати води підчас 

транспірації та надмірного надходження іонів до клітин, рослини зменшують 

продихові апертури на поверхні листків [151]. За результатами наших досліджень 

вплив сольового стресу (150 мкМ NaCl, 1 доба) приводив до зменшення 

продихової апертури рослин рапсу на 30,5%, в той час як у рослин, оброблених 

ЕБЛ за добу до стресу апертура продихів складала 47,7% від контролю. Подібна 

картина спостерігалась і за дії ЕБЛ підчас сольового стресу: обробка рослин 

брасиностероїдами після доби дії 150 мкМ NaCl викликала зменшення апертури 

на 51,3%. (Рис. 3.7.2).  
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Рис. 3.7.2 Регуляція руху продихів за дії сольового стресу на рослини 

попередньо оброблені ЕБЛ  (0,1 мкМ). (А – діаграма, Б – мікрофотографія) 

та оброблені ЕБЛ за умов сольового стресу (В):  К – контроль,  NaCl – 150 

мМ NaCl, ЕБЛ- 0,1 мкМ 24-епібрасиноліду 

Таким чином, нами показано, що за впливу брасиностероїдів у рослин рапсу 

відбувається зменшення продихових апертур, що необхідно для зниження 

інтенсивності процесів транспірації підчас адаптації рослин до умов сольового 

стресу. Оскільки відомо, зокрема, що регуляція руху продихів за дії різноманітних 

несприятливих чинників середовища відбувається із залученням ліпідного 

сигналінгу та НАДФН оксидаз [157], а підвищення стійкості рослин 24-

епібрасинолідом відбувається також за участі цих факторів [550], найбільш 

ймовірним механізмом регуляції продихової апертури брасиностероїдами є 

утворення сигнальних месенджерів ліпідної природи та активних форм кисню.  



 118 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

 У підсумку, в результаті проведених досліджень була побудована модель 

впливу брасиностероїдів на ліпідну сигналізацію та метаболізм клітин рослин за 

дії стресів (Рис. 3.7.3). Згідно з цією моделлю, екзогенні брасиностероїди в 

позаклітинному середовищі зв‟язуються зі специфічними рецепторами 

(комплексом BRI1/BAK1) на рівні клітинних мембран, що зумовлює активацію 

ФХ-ФЛС та діацилгліцеролкіназ.  

Рис. 3.7.3. Узагальнена схема дослідженого механізму. Модель дії 

брасиностероїдів на метаболізм клітин рослин. АДФ – аденозиндифосфат, АК – 

аскорбінова кислота, АПО – аскорбатпероксидаза, АОХ – альтернативна 

оксидаза, АТФ – аденозинтрифосфат, Ацил-КоА – ацил-кофермент А, БР – 

брасиностероїди, ГР – глутатіонредуктаза, ГSН – відновлений глутатіон, ГSSГ – 

окислений глутатіон, ДГАР – дегідроаскорбатредуктаза, ДГАТ – 

діацилгліцеролацилтрансфераза, ДГК – діацилгліцеролкіназа, е
-
 - електрон, 

МДГАК – монодегідроаскорбінова кислота, МДГАР – 

монодегідроаскорбатредуктаза, НАДФН – нікотинамідаденінди-нуклеотидфосфат 

відновлений, НАДФ
+
 – нікотинамідаденіндинуклеотид-фосфат окислений, ФДАТ – 

фосфоліпід:діацилгліцерин ацилтрансфераза, ФХ – фосфатидилхолін, BRI1 – рецептор 

брасиностероїдів, BAK1 – корецептор BRI1, О
2·-

 – супероксид, Q – убіхінон, 

R59022 – інгібітор діацилгліцеролкіназ.  
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В подальшому згідно з нашими результатами відбувається формування 

діацилгліцеролу, який фосфорилюється з утворенням фосфатидної кислоти – 

вторинного посередника сигнальних каскадів. Фосфатидна кислота, в свою чергу, 

забезпечує регуляцію активності БС-залежних генів. Ініційоване 

брасиностероїдами підвищення рівнів кальцію в цитозолі клітин, яке регулюється 

антипортером САХ1, сприяє активації антиоксидантних           ферментів           

аскорбат-глутатіонового           циклу: аскорбатпероксидаз та глутатіонредуктаз. 

В результаті утилізується надлишок активних форм кисню, зокрема, пероксиду 

водню, які були сформовані в результаті дії сольового стресу. 

 Брасиностероїди також сприяють активації альтернативної оксидази та 

загального дихання. Активність альтернативної оксидази послаблює формування 

активних форм кисню за при перевантажені електрон-транспортного ланцюгу 

мітохондрій електронами. Це сприяє підвищенню стійкості рослин до дії стресів. 

Активність ФХ-ФЛС відіграє роль також у формування діацилгліцеролу, який 

використовується для біосинтезу тригліцеридів. Це забезпечує інтенсифікацію 

росту рослин та підвищення олійної продуктивності. Зазначені зміни 

інтенсивності та напряму метаболічних потоків у клітинах є молекулярною 

основою дії брасиностероїдів в регуляції росту та розвитку рослин, а також у 

формуванні стійкості до дії стресів.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

задачі, що полягає у поглибленні розуміння механізмів індукції захисних процесів 

рослин фітогормонами брасиностероїдами на рівні органел клітин за дії 

абіотичних стресів. 

1. Біологічна дія брасиностероїдів у клітинах рослин ріпаку реалізується за 

участю вторинних посередників сигнальних систем - діацилгліцеролу і 

фосфатидної кислоти, що у поєднанні з використанням специфічних інгібіторів 

діацилгліцеролкіназ вказує  на активацію фосфатидилхолін-гідролізуючої 

фосфоліпази та діацилгліцеролкіназ у рослин ріпаку та інших модельних рослин 

за дії досліджуваних гормонів. 

2. Вміст тригліцеридів був специфічно зниженим у насінні мутантних 

рослин арабідопсису із нокаутованими ізогенами фосфатидилхолін-гідролізуючих 

фосфоліпаз С, що вказує на участь ФХ-ФЛС в синтезі ліпідів.  

3. Сольовий стрес обумовлює більш високу активацію  фосфоліпази D, 

порівняно з реакцію ФХ-ФЛС на дію цього чинника. Результати досліджень 

трансгенних рослин тютюну cax1 та рослин тютюну вихідного типу свідчать, що 

на ранніх етапах дії сольового стресу відбувається Ca
2+ 

-
 
незалежна

 
активація 

фосфоліпази D. 

4. Дія брасиностероїдів стимулює гравітропічну реакцію рослин. 

Оптимальна концентрація іонів кальцію в клітинах сприяє формуванню 

гравітропічної реакції за умов дії сольового стресу.  

5. Вперше з використанням імунохімії  виявлено індукцію накопичення 

брасиностероїдів у рослин за умов дії холодового стресу 

6. Результати досліджень свідчать, що брасиностероїди є перспективними 

біологічно активними сполуками застосування яких у малих концентраціях 

індукує на молекулярному рівні захисні системи клітин рослин та забезпечує 

збільшення  врожайності олійних культур в зонах ризикованого землеробства.   
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