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Ефективність вирішення багатьох нагаль;
них наукових і практичних питань сучасної
фітобіології тісно пов’язана з необхідністю
вивчення механізмів відповіді рослин на дію
різних за походженням екзогенних чинників,
зокрема хімічних. Відсутність вичерпної інфор;
мації щодо набору параметрів та їхнього ди;
намічного взаємозв’язку, які повною мірою
віддзеркалюють реакцію рослин на зовнішні
впливи, зумовлює необхідність їхньої іденти;
фікації і охарактеризування [1]. Однією з та;
ких важливих ланок системи параметричних

зв’язків організму є залежність швидкості рос;
ту та функціонального стану генома. Нині
швидкість росту розглядається як загально;
прийнятий генетично детермінований кінетич;
ний показник інтегральної стрес;відповіді.
Водночас застосування цієї важливої змінної у
дослідженнях вищих рослин, особливо з низь;
кою і середньою швидкістю росту, може ви;
явитися недостатньо ефективним. Про ключо;
ву роль генетичного апарату у формуванні
ранньої біохімічної відповіді рослин на дію ек;
зогенних чинників свідчить чималий масив да;
них, отриманих новими високопродуктивними
методами транскриптомного, протеомного й
метабаломного аналізу [2]. Тому кількісне ви;
значення in situ функціонального стану рос;
линного генома як цілісної високоорганізова;
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ної структури є вкрай необхідним для ро;
зуміння реакції рослин на екзогенні впливи.
Для цього запропоновано чимало концепту;
ально коректних методів. Водночас їхньому
широкому застосуванню часто перешкоджа;
ють аналітичні складнощі, проблеми із зразка;
ми, інтерпретацією результатів тощо [3]. Нато;
мість експериментально доведена нами мож;
ливість застосування відношення РНК/ДНК
як одного із швидких, надійних і загальнодос;
тупних методів оцінки функціональної актив;
ності рослинного генома [4, 5] із найвищою чут;
ливістю порівняно зі швидкістю росту до дії
низки хімічних чинників [6] може значно по;
легшити та прискорити процес кількісної
оцінки стрес;відповіді рослин.

Нині РНК/ДНК;індекс найчастіше викори;
стовують як індикатор багатьох внутрішньо;
клітинних процесів [7], один з екофізіологіч;
них ростоасоційованих індексів у вивченні ме;
таболічного статусу та росту різних організмів
— бактерій, складника планктону, риб, репти;
лій, комах, людини [8]. Водночас інформація
щодо спроб застосування цього показника для
дослідження рослин украй обмежена. Так, зо;
крема, виявлено лінійне зростання значень
РНК/ДНК із підвищенням швидкості росту в
культурі клітин тютюну [9], у рослинах гороху
за дії гіберелінової кислоти [10], у пагонах сек;
вої [11] та листках апельсинового дерева в пе;
ріод підвищеної вегетації [12]. Показано мож;
ливість використання РНК/ДНК як індикато;
ра міжвидових відмінностей у швидкості росту
для мангрових дерев [13]. Водночас досліджен;
ня щодо кількісної оцінки характеру пролон;
гованої відповіді рослин на дію екзогенних хі;

мічних чинників із залученням РНК/ДНК;ін;
дексу не проводилося. 

У роботі як хімічний чинник застосовано аг;
ропрепарат, розроблений на основі метисазо;
ну, — N;метил;ізатин;бета;тіосемікарбазон;
метисазон (марборан), що відомий своєю анти;
вірусною, антибактерійною та протипухлин;
ною дією [14]. Проте механізми дії цього препа;
рату на розвиток рослин вивчено недостатньо.

Мета роботи — дослідити в часі залежність
між змінами функціональної активності гено;
ма, виміряної РНК/ДНК, і відповідних значень
швидкості росту листків як пшениці, так і жи;
та та схарактеризувати взаємозв’язок між ци;
ми параметрами за дії препарату «Метисазон».

Матеріали і методи. Дослідження проводи;
ли на проростках пшениці (Triticum vulgare
(Vill)) і жита (Secale cereale), вирощених за ла;
бораторних умов на твердому субстраті (пісок)
при 23;25 °С та природному освітленні. Для от;
римання контрольних зразків рослинного ма;
теріалу використовували попередньо зволо;
жене зерно. Для дослідних варіантів таке
насіння додатково обробляли протягом 1 годи;
ни препаратом «Метисазон» (у фармації відо;
мий під назвою «Ізатізон»).

Щоденно, починаючи з четвертої доби роз;
витку рослин, упродовж 15 (пшениця) / 10 діб (жи;
то) визначали швидкість росту за даними при;
росту листків проростків згідно з [15], загальний
вміст як РНК, так і ДНК у тканинах листків та
обчислювали величину відношення РНК/ДНК.

Спектрофотометричну оцінку кількісного
вмісту нуклеїнових кислот (НК) безпосеред;
ньо в листках проростків здійснювали за мето;
дом (Спірін, 1958) з деякими модифікаціями
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Рис. 1. Динаміка змін у часі величин співвідношення РНК/ДНК і швидкості росту листків конт;
рольних (А) та дослідних (за дії препарату «Метисазон») (Б) проростків пшениці



умов послідовного гідролізу одного й того ж
рослинного зразка різними хімічними чинни;
ками (0,5 M KOH, 67 °С, 1 год., а потім 0,5 M
HClO4, 90 °С, 20 хв.) [4] з подальшим спектро;
фотометричним аналізом лужних (РНК) і кис;
лотних (ДНК) фракцій стандартним способом.

Статистичну обробку даних здійснювали за
допомогою програми «STATA 11.0».

Результати та їхнє обговорення. Загальний
часовий розподіл величин РНК/ДНК і швид;
кості росту листків відображено на графіках, по;
будованих для пшениці (рис. 1) та жита (рис. 2).
Виявлено міжвидову різницю у швидкості рос;
ту рослин. Так, контрольні проростки пшениці
порівняно з житом характеризувалися біль;
шою швидкістю росту в середньому на 60%±4, а
за дії метисазону ця величина становила 52%±2.
Водночас достовірної різниці у морфометрич;
них показниках між контрольними та дослідни;
ми варіантами кожного виду не зафіксовано, що
ускладнює оцінку впливу хімічного чинника на
досліджувані рослини за цим параметром.

Паралельно з визначенням величини щодо;
бового приросту довжини листків (швидкості
росту) проростків під час їхнього росту обчис;
лювали значення відношення РНК/ДНК для
кожного з видів. Аналіз кривих, які описують
за даними РНК/ДНК;індексу характер функ;
ціональної активності генома [4] контрольних
проростків пшениці (рис. 1, А) і жита (рис. 2, А)
у процесі їхнього росту, виявив видозалежні
відмінності, які свідчать, імовірно, про ре;
алізацію цими рослинами різних генетичних
програм розвитку. Крім того, встановлено
відмінності у профілі коливань величин
РНК/ДНК між контрольними й дослідними

зразками обох видів. Так, за дії метисазону в
клітинах листків пшениці (рис. 1, Б) порівняно
з контрольними зразками майже на всіх ета;
пах спостереження зміна цього показника ма;
ла протилежний характер: максимумам до;
слідних проростків (3;тя, 17;та доба) відпові;
дали мінімальні значення контрольних зразків
та навпаки (8;ма, 10;та й 14;та доба). У про;
ростках жита (рис. 2, Б), які зазнали впливу
метисазону, на 5;ту і 9;ту добу спостерігали
лише помітне зниження максимальних зна;
чень РНК/ДНК;індексу (на 17,4±3,8 % і
60,5±5,2 % відповідно до контрольної величи;
ни). Показано, що під час росту проростків
діапазон значень РНК/ДНК становив 12,3;2,1
(контроль) і 16,5;1,9 (дослід) для пшениці та
17,3;3,9 і 10,2;4,1 відповідно для жита. 

Встановлені зміни можуть свідчити про ак;
тивацію в досліджуваних рослинах метисазон;
чутливих адаптаційно;компенсаторних і захис;
них систем, опосередковано відображати ак;
тивацію певних наборів генів і, як наслідок, —
реорганізацію метаболічного статусу рослин,
що може підвищувати їхню стійкість і життє;
здатність за різних умов [16]. Підтверджують
ці припущення й отримані нами дані щодо ек;
топічного характеру варіювання максималь;
них значень РНК/ДНК (активності генома)
найбільш вираженого в обробленої метисазо;
ном пшениці, oскільки відомо, що ектопічна
експресія навіть окремих білків, залучених у
формування відповіді рослин на абіотичні
стреси, зумовлює підвищення стрес;толе;
рантності рослинних організмів [17, 18]. Отри;
мані результати доводять, що превентивна об;
робка зерна пшениці і жита препаратом «Ме;
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Рис. 2. Динаміка змін у часі величин співвідношення РНК/ДНК і швидкості росту листків конт;
рольних (А) та дослідних (за дії препарату «Метисазон») (Б) проростків жита



тисазон» веде до суттєвих пролонгованих змін
у функціонуванні геномів цих рослин і значно
полегшує (оптимізує) їхнє подальше вивчення
на молекулярно;біологічному рівні. 

У роботі ми дослідили можливість за ди;
намікою змін одночасно двох параметрів
(РНК/ДНК і швидкості росту) оцінити реакцію
рослин на дію метисазону. Зіставлення вели;
чин активності генома, виміряної за
РНК/ДНК, та відповідних значень швидкості
росту листків проростків виявило різноспря;
мовані зміни цих показників у всіх досліджу;
ваних рослинах, за винятком дослідних варі;
антів жита. Підтвердило це й результати ко;
реляційного аналізу між інтенсивністю росту
листків та зміною величини РНК/ДНК, прове;
деного для пшениці (рис. 3, А) і жита (рис. 3, Б).
Зміни показників зазначених параметрів ви;
значали як різницю між логарифмічними ве;
личинами швидкості росту (значень РНК/ДНК)
на (t+1) і (t) добу експерименту. Показано, що
контрольні варіанти кожного з видів характе;
ризувалися негативною лінійною кореляцією
між величиною змін добових показників як
РНК/ДНК, так і швидкості росту листка, яку
можна описати рівнянням y=;0,61x;0,09
(R2=0,22, P<0,001) для пшениці та у=;0,83х+1,28
(R2=0,32, P<0,001) для жита. У відповідь на дію
препарату «Метисазон» у дослідних зразках
пшениці і жита характер та сила зв’язку між
ними змінювалися і набували видозалежності.
Якщо в листках проростків пшениці за дії хі;
мічного чинника негативна лінійна кореляція

між зазначеними параметрами лише посилю;
валася до R2=0,47, P<0,01 і описувалася рів;
нянням y=;0,96x;0,07, то в листках проростків
жита характер зв’язку змінювався на пози;
тивний і може бути описаний рівнянням
y=0,35x;0,31 з R2=0,28, P<0,01. Виявлений ко;
реляційний взаємозв’язок між досліджувани;
ми параметрами вказує на їхню приналеж;
ність до скорельованої множини і дає змогу за
зміною одного з них прогнозувати характер
змін іншого. Крім того, індуковані препаратом
«Метисазон» зміни в характері й силі зв’язку
між параметрами «зміна значень РНК/ДНК»
та «зміна значень швидкості росту» у листках
проростків пшениці і жита під час їхнього рос;
ту свідчать про існування видоспецифічної
відповіді рослин на дію хімічного чинника.

Висновки. Отримані результати засвідчили,
що пшениця і жито виявляють чутливість до дії
препарату «Метисазон». Застосування РНК/ДНК;
індексу дало змогу в стислі терміни визначити
міжвидові відмінності в характері функціону;
вання генома (рання відповідь) як пшениці, так і
жита під впливом хімічного чинника. Дослід;
ження в рамках цієї проблеми дадуть змогу роз;
крити механізми реалізації генетичної інфор;
мації, що є необхідною умовою для керування
біологічними процесами. Насамкінець пропонує;
мо використовувати величину РНК/ДНК для
кількісної оцінки ступеня впливу хімічного чин;
ника на функціональну активність рослинного
генома і швидкість росту рослин. 

Надійшла в редакцію 14.10.2014 р.
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Рис. 3. Динаміка змін величини швидкості росту листків пшениці (А) та жита (Б) як функція вели;
чини зміни співвідношення РНК/ДНК. Позначення: 1 — контроль (усереднені значення), 2 — дослід
(усереднені значення); N — величина зміни співвідношення РНК/ДНК (ln) у контрольних зразках;
$ — величина зміни співвідношення РНК/ДНК (ln) за дії метисазону
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response of wheat and rye to the action of chemical factors

O.I. Martynenko1, T.K. Kyrylenko1, A.V. Stepanyugin1, D.P. Plodnik2, D.M. Hovorun1,2
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150, Zabolotnoho Str., Kyiv, 03680, Ukraine
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Summary. In this work feature of the answers of wheat and rye on a one;time impact of chemical factors (drug
methisazone) at genome reaction level measured by the ratio of RNA/DNA and growth rate was researched.
Regression analysis relationship between these indicators revealed species;specific correlation between them. Also
found that under the influence of chemical factors in different species of the studied cereals occurring changes in the
nature and strength of correlation, which differ between each other and may indicate on the different sensitivities of
wheat and rye on methisazone action. The authors propose to apply the value of RNA/DNA for quantitative rapid
assessment of the impact of exogenous factors on chemical plant organisms.

Keywords: RNA/DNA ratio, activity of plant genome, stress response of plants, chemical factors, wheat, rye.
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