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Досліджували динаміку змін вмісту вільного проліну у листках озимої пшениці
різних генотипів протягом осінньо-зимового періоду в умовах вегетаційного та
дрібноділянкового дослідів. Виявлено, що зниження температури до мінусових
значень викликало швидку втрату води листками рослин, тоді як зростання
вмісту проліну у них відбувалось із деякою затримкою у часі лише за умови
підвищення температури до низьких плюсових значень. Отримані дані свідчать
як про опосередкований (через зневоднення тканин, спричинене морозом), так
і про можливий прямий вплив низьких температур на накопичення цієї аміно-
кислоти у рослинах озимої пшениці.
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Відомо, що рослини помірних широт зростання здатні витримувати не-
сприятливі температурні умови холодного періоду року завдяки ком-
плексу пристосувальних реакцій, серед яких чільне місце посідає адап-
тація до низьких температур — загартування [3, 4]. Під час загартування
рослин відбувається ціла низка генетичних і фізіолого-біохімічних пере-
будов, зокрема накопичення у клітинах водорозчинних вуглеводів (саха-
рози, глюкози, фруктози, рафінози й ін.), вільного проліну, гліцинбе-
таїну, а також різних класів білків (у тім числі дегідринів та антифризних
білків) [4, 5, 12].

Загальновизнано, що для забезпечення високої морозостійкості
рослин ефективнішим виявляється не збереження води в клітинах у не-
замерзлому стані, а своєчасний відтік її з протопласту до міжклітинників
[3]. Окрім високої проникності мембран для води необхідні ще й складні
структурні зміни, які забезпечують стійкість протопласту до зневод-
нення, механічних деформацій і високої концентрації розчинів. У таких
рослин, як зимуючі злаки, морозостійкість базується значною мірою на
водоутримувальній здатності клітин. Збереження води у клітинах загар-
тованих рослин у незамерзлому стані досягається в результаті змін осмо-
тичної сили розчинів унаслідок накопичення у протопласті цукрів та
інших розчинних речовин.

Процес адаптації рослин до несприятливих умов зовнішнього сере-
довища можна умовно розділити на дві основні стадії: стрес-реакцію і
власне адаптацію, які вирішують різні біологічні завдання за рахунок
функціонування відповідних захисних і адаптивних механізмів [1]. Вва-
жають, що амінокислота пролін є одним із компонентів реакції рослин
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на дію осмотичного стресу. Про це свідчить висока швидкість акумуляції
проліну у відповідь на дію екстремальних чинників і неспецифічність
цього процесу до природи чинника [1, 5, 17, 22]. Водночас цей метаболіт
є важливим елементом захисної системи рослин. Встановлено, що віль-
ний пролін виявляє осморегуляторні, протекторні, антиоксидантні,
енергетичні та інші функції, які спрямовані на підтримання клітинного
гомеостазу і стабілізацію мембран за умов стресу й у процесі адаптації [1,
14]. Показано також, що пролін стабілізує молекули білків. Він добре
розчиняється у воді, утворюючи колоїдні полімерні структури, внаслідок
чого при взаємодії з білками не викликає їхньої денатурації, що сприяє
збереженню нативної конформації білкових молекул в умовах стресу.
Хоча пролін, імовірно, одна з найпоширеніших осмотично активних ре-
човин у вищих рослин, однак усі його можливі функції за стресових
умов остаточно ще не з’ясовані. 

Роль проліну в адаптації рослин до холодового стресу вивчало бага-
то дослідників. Позитивний зв’язок між нагромадженням ендогенного
проліну та зростанням стійкості до низьких температур було встановле-
но для таких рослин, як озима пшениця, озимий ячмінь, картопля, ку-
курудза, цитрус, боби, тютюн, арабідопсис та ін. [2, 9, 17, 18].

Нами показано, що у природних умовах загартування та проморо-
жування (вегетаційні досліди) в рослинах озимої пшениці збільшується
вміст вільного проліну та цукрів [2]. Співвідношення між їхнім вмістом
у рослинах залежить від генотипу і температурних умов. Наявність під-
вищеного (порівняно з вихідним сортом) рівня цих сумісних осмотично
активних речовин у клітинах визначає кращу зимостійкість рослин му-
тантних генотипів [2, 11]. Виявлена відмінність у температурних й
амплітудно-часових характеристиках процесів накопичення розчинних
цукрів та проліну свідчить про етапність захисних механізмів за участю
цих речовин у рослинах озимої пшениці при перезимівлі [2]. 

У цитованій нашій праці [2] вміст проліну у рослинах протягом
зимівлі у сезони 2003/04—2005/06 рр. визначали до початку—середини
січня. Подальші відбори рослинного матеріалу не проводили у зв’язку з
досить значною втратою води листками рослин в умовах вегетаційного
досліду (оскільки відновлення поливу рослин за мінусових температур
неможливе). Тому нез’ясованим залишилось питання щодо впливу влас-
не температурного чинника (а не викликаного ним зневоднення) на
зміни вмісту вільного проліну в листках озимої пшениці. З метою отри-
мання об’єктивних даних протягом більш тривалого часового відрізку
дослідження, очевидно, необхідно проводити із залученням рослин, які
зимують в умовах відкритого ґрунту.

Метою роботи було вивчення динаміки змін вмісту вільного проліну
в листках озимої пшениці різних генотипів протягом осінньо-зимового
періоду в умовах вегетаційного та дрібноділянкового експериментів.

Методика

Об’єктами дослідження були 28 сортів озимої м’якої пшениці, що відріз-
няються за морозостійкістю: Альбатрос одеський, Безоста 1, Донська на-
півкарликова, Експромт, Зимоярка, Золотоколоса, Київська 7, Колум-
бія, Крижинка, Миронівська 808, Пивна, Подолянка, УК 324, УК 364,
УК 384, Фаворитка, Хуртовина, Циганка, Ятрань 60, Roughrider, Pitko
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(перелічені за алфавітом) та 7 ліній, отриманих із вихідного фінського
сорту Pitko: Pitko in vitro, Hyp 90 F6, Hyp 90/2, Hyp 110 G, Hyp 110/2,
Hyp 329/2, Hyp 90 D3. Одну лінію (Pitko in vitro) отримано після виро-
щування калюсу вихідного сорту на культуральному середовищі без ок-
сипроліну. Iнші шість ліній були відібрані після селекції на культураль-
ному середовищі з підвищеним вмістом оксипроліну. Насіння цих ліній
озимої пшениці та вихідного сорту Pitko було люб’язно надане для до-
сліджень доктором К. Дьорфлінгом (м. Гамбург, Німеччина). Методика
отримання мутантних ліній описана у працях К. Дьорфлінга та співавт.
[9—11]. Сорт Roughrider американського походження, сорти Безоста 1 і
Донська напівкарликова — селекції Росії, інші сорти — вітчизняної се-
лекції, переважно створені в Iнституті фізіології рослин і генетики
(IФРГ) НАН України (крім сортів Альбатрос одеський та Миронівська
808). Морозостійкість сортів варіювала від низької (Зимоярка, Безоста 1,
Фаворитка) до високої (Крижинка, Хуртовина, Миронівська 808).

Рослини озимої пшениці вирощували на сірому лісовому супіщано-
му ґрунті у посудинах Вагнера, розміщених на вагонетках у вегетаційно-
му будиночку (під поліетиленовою плівкою для захисту від опадів), а та-
кож в умовах дрібноділянкового експерименту на дослідних ділянках на
території IФРГ НАН України. Посів проводили у другій половині верес-
ня (по 120 насінин у рядку на ділянках та по 36 насінин на посудину
Вагнера у трьох повторностях). 

Протягом періоду загартування і перезимівлі впродовж трьох веге-
таційних сезонів 2006/07—2008/09 рр. приблизно раз на тиждень з кінця
жовтня до початку березня проводили відбір листків рослин з метою по-
дальшого визначення вмісту проліну. Зразки відбирали об 11-й годині з
рослин, що знаходились у вегетаційному будиночку, та наступного дня
з тих, які вирощували на ділянці. Паралельно визначали відсотковий
вміст сухої речовини у відібраних листках, для чого їх після зважування
вміщували на 30 хв у бюкси в киплячу водяну баню для припинення ме-
таболічних процесів та інактивації ферментів. Далі рослинний матеріал
висушували у сушильній шафі (при 105 °С) і обчислювали масу сухої ре-
човини.

Вміст вільного проліну визначали, як описано Бейтсом та співавт.
[6]. Проби листків (15 мг висушеного матеріалу) вміщували в пробірки з
2,5 мл дистильованої води, які закупорювали, для гарячого екстрагуван-
ня водорозчинних сполук (у киплячій водяній бані протягом 30 хв). Після
фільтрування аліквоти водного екстракту обробляли реагентом з нінгід-
рином. Толуольну фазу декантували і вимірювали поглинання при 520 нм.
Концентрацію проліну визначали за калібрувальною кривою, побудова-
ною з використанням розчинів відомої концентрації L-проліну.

Частину рослин озимої пшениці у вегетаційних посудинах промо-
рожували у модернізованій камері низьких температур КНТ-1. Морозо-
стійкість сортів і ліній визначали за часткою живих рослин після про-
морожування та подальшого відрощування. Температурний режим
охолодження передбачав період загартування (перша або друга фаза) та
проморожування. Першу фазу (за потреби) проводили за штучного
освітлення з фотоперіодом 10/14 год (світло/темрява) за температури
+2…+4 °С. Для проходження рослинами другої фази загартування тем-
пературу встановлювали на рівні —5 °С, освітлення не проводили. Швид-
кість зниження (чи підвищення) температури становила 2 °С/год. При
досягненні потрібної температури проморожування рослини витримува-
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ли за цих умов протягом 24 год, після чого температуру ступінчасто
підвищували спочатку до —5 °С і витримували рослини близько доби,
далі — поступово спочатку до 0 °С і до +4 °С. Після повного відтанення
вегетаційних посудин із рослинами температуру встановлювали вищою
за +10 °С та досвічували з фотоперіодом 10/14 год (світло/темрява). Че-
рез 10—15 діб підраховували кількість живих і мертвих рослин кожного
генотипу й обчислювали відсоток рослин, що вижили після проморожу-
вання.

Відомості про зміни температурного чинника протягом року отри-
мували з інтернет-сайта Gismeteo (архів погодних даних для м. Києва
http://gismeteo.ua/synarc.htm). Ці дані досить точно описували темпера-
турні умови наших експериментів (порівнянням слугували власні спос-
тереження, отримані за допомогою аналогового термографа).

Аналіз і статистичну обробку експериментальних даних проводили
на комп’ютері з використанням програми Microsoft Excel.

Результати та обговорення

Для озимих злаків критичним відрізком їхнього існування є зимовий пе-
ріод, коли на рослини впливає комплекс ушкоджувальних чинників, се-
ред яких визначальною в окремі роки є температура [3]. Температурні
умови загартування рослин в осінній період, характер і тривалість дії мо-
розів під час зимівлі визначають виживання рослин та впливають на
їхню продуктивність. Найнебезпечнішими для рослин є різкі зниження
температури на початку осінньо-зимового періоду (через порушення нор-
мального ходу загартування), а також наприкінці зими, коли у періоди
потепління морозостійкість рослин значно знижується і не встигає
відновитися за раптового повернення холодів. Відомо, що посіви навіть
стійких до морозів культур у несприятливі зими можуть дуже зріджу-
ватися. 

Вміст вільного проліну в рослинах може слугувати показником, що
характеризує рівень впливу стресових чинників різної природи. У цій
праці наведено дані про характер змін вмісту проліну в рослинах озимої
пшениці генотипів, що відрізняються за зимо- та морозостійкістю, про-
тягом осінньо-зимового періоду.

Дослідження великої кількості (28) генотипів не випадкове. Фак-
тично ми маємо справу з часовими рядами, для яких використовуються
відповідні методи аналізу (однак для цього потрібно мати необхідну
кількість експериментальних точок). Оскільки вміст проліну в зразках
одного сорту чи лінії в умовах впливу мінливого у часі температурного
чинника дуже варіює [2], то амплітуда осциляцій його вмісту може пе-
ревищувати різницю між генотипами. Тому для отримання надійної
інформації про динаміку цього показника треба використовувати велику
кількість повторностей, що обмежує кількість генотипів, які в реальних
умовах можна дослідити (це, у свою чергу, зменшує цінність отримува-
них даних внаслідок неврахованої залежності результату від особливос-
тей конкретних використаних генотипів). Разом із тим залучення в
дослідження більшої кількості генотипів та усереднення даних, отрима-
них для конкретного моменту часу, по усьому набору сортів і ліній з по-
дальшим аналізом часового ряду дає таку інформацію про зміну
досліджуваного показника, яка у цьому випадку стосується реакції рос-
лин одного виду. I лише в умовах впливу екстремальних рівнів темпера-
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турного чинника, коли відміни між генотипами можуть відігравати істот-
ну роль, отримані усереднені дані залежатимуть, очевидно, від викорис-
таного набору генотипів (від генотипних особливостей). 

З урахуванням цих положень загальну динаміку зміни вмісту віль-
ного проліну в листках озимої пшениці визначали для обох експери-
ментів (вегетаційного та дрібноділянкового) з усередненням даних для
кожного відбору (що відповідає окремій точці у часі) по всій групі до-
сліджуваних сортів. Аналогічне усереднення проводили для такого по-
казника, як частка сухої речовини в листку. Як було встановлено нами
раніше [2], цей показник також більшою мірою залежить від фізіологіч-
ного стану рослини, ніж від генотипних особливостей. 

Отримані дані, а також динаміку температури повітря, яка є чинни-
ком, що впливає на обводненість листків і вміст проліну, представлено
графічно для кожного року досліджень (рис. 1—3). Детально умови осін-
ньо-зимових періодів останніх років та їх вплив на озиму пшеницю опи-
сано у нашій попередній праці [3]. Слід зазначити, що середньомісячна
температура повітря у досліджуваний період (жовтень—лютий 2006/07—
2008/09 рр.) перевищувала багаторічні середні значення, обчислені за да-
ними 1971—2000 рр.

В осінньо-зимовий період 2006/07 р. середньодобова температура
повітря була переважно плюсовою (рис. 1). Невеликі морози (у тім числі
ранні заморозки в другій половині жовтня 2006 р.) не мали негативного
впливу на рослини. Досить різке зниження температури до —6,5 °С у
першій половині листопада викликало зменшення обводненості листків
рослин (див. рис. 1, в — середня частка сухої речовини у листках рослин
вегетаційного досліду зросла з 14,0 до 18,9 %, дані дрібноділянкового до-
сліду для цих дат відсутні). У цей самий період почалось значне зростан-
ня середнього вмісту вільного проліну (див. рис. 1, а) з 0,41 до 5,73 мг/г
сухої речовини, тобто, у 13,8 раза (або з 0,062 до 1,098 мг/г сирої речо-
вини — у 17,8 раза). Підвищення температури до плюсових значень при-
звело до збільшення вмісту води у листках (частка сухої речовини почала
зменшуватись до 16,8 % станом на 04.12.06 — див. рис. 1, в) та супрово-
джувалось істотним зменшенням вмісту проліну практично до початко-
вих значень (див. рис. 1, а), яке відбувалось з деяким запізненням у часі
порівняно з обводненістю листків. Слід зазначити, що короткочасні зни-
ження температури до мінусових значень істотно не впливали на обидва
показники вегетаційного досліду. Їх невелике зростання і вихід на ста-
ціонарний рівень відзначено після похолодання наприкінці грудня (до
—7,3 °С 26.12.06). Однак морози кінця січня—початку лютого 2007 р.
призвели до значної втрати води листками рослин (відповідно частка су-
хої речовини за період із 23.01.07 до 05.02.07 зросла з 19,7 до 27,8% —
див. рис. 1, в), цей процес тривав після похолодання в другій декаді лю-
того: у середньому частка сухої речовини зросла до 37,8% (21.02.07) і
38,9% (24.02.07). Вміст проліну при цьому також почав стрімко, але
із запізненням, зростати (короткочасні підвищення температури після
09.02.07 не припинили його збільшення — див. рис. 1, а) до 14,0
(21.02.07) і 17,26 мг/г сухої речовини (24.02.07). У розрахунку на масу
сирої речовини вміст проліну на ці дати досяг у середньому відповідно
5,2 і 6,9 мг/г. 

Зміни досліджуваних показників для рослин дрібноділянкового до-
сліду були набагато меншими (див. рис. 1, б, г). Протягом зимівлі спос-
терігалось монотонне зростання частки сухої речовини з 19,1 % (27.11.06)
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до 24,5 % (29.01.07) — див. рис. 1, г. Середній вміст проліну варіював
у межах 0,26—0,44 мг/г сухої речовини (див. рис. 1, б), а похолодання
кінця січня супроводжувалось його збільшенням до 1,47 (29.01.07) і
2,52 мг/г сухої речовини (06.02.07). У перерахунку на масу сирої речо-
вини ці величини становили відповідно 0,36 і 0,56 мг/г. У подальшому
(з початку лютого 2007 р.) обводненість листків після невеликих коли-
вань збільшувалась, а вміст у них проліну зменшувався (див. рис. 1, б, г).
Причиною цього були опади у вигляді снігу і захищеність рослин сніго-
вим покривом від впливу знижених температур у цей період. Характер-
но, що вміст проліну зменшувався з деякою затримкою у часі відносно
змін вмісту сухої речовини. Слід зазначити, що в цей період обидва по-
казники рослин вегетаційного досліду внаслідок похолодання стрімко
зростали.

В осінньо-зимовий період 2007/08 р. після зниження 05.11.07 серед-
ньодобової температури повітря її значення протягом тривалого часу (до
22.12.07) коливались від —3 до +4 °С. Зазначене похолодання виклика-
ло у рослин обох дослідів (вегетаційного і дрібноділянкового) початкове
зменшення обводненості листків (зростання частки сухої речовини —
рис. 2, в, г). Iз деякою затримкою спостерігалось накопичення у них про-
ліну (рис. 2, а, б), причому більше зростання його вмісту відзначено для
рослин дрібноділянкового досліду (у середньому з 0,57 на початку дослід-
жуваного часового інтервалу до 3,16 мг/г сухої речовини на 13.11.07 —
див. рис. 2, б). Відповідні показники для рослин вегетаційного досліду у
цей період становили 0,33 і 0,91 мг/г сухої речовини (див. рис. 2, а).
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Рис. 1. Динаміка змін вмісту вільного проліну та частки сухої речовини у листках рослин
озимої пшениці у 2006/07 р. Тут і на рис. 2—3:

а, б — вміст вільного проліну (мг/г сухої речовини), в, г — частка сухої речовини (%), а, в — вегета-
ційний дослід, б, г — дрібноділянковий дослід. На правій осі ординат — температура, °С

а        б

в        г
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Причина відмінності такої реакції між рослинами обох дослідів може по-
лягати у меншій амплітуді коливань температури у вегетаційному буди-
ночку, що ми спостерігали упродовж кількох років. Подібний відгук на
зміну температурного чинника обох досліджуваних показників відзначе-
но на наступному часовому відрізку (до середини грудня 2007 р.). У по-
дальшому вміст проліну в рослинах вегетаційного досліду зростав до се-
реднього значення 3,11 мг/г сухої речовини станом на 19.12.07, тоді як
для рослин дрібноділянкового досліду спостерігали зниження цього по-
казника до 0,44 мг/г сухої речовини внаслідок встановлення на цей час
снігового покриву. Різке зниження температури наприкінці грудня 2007 р.
та в перший тиждень січня 2008 р. викликало істотне зменшення вмісту
води у листках рослин обох дослідів (спостерігали зростання частки су-
хої речовини з ~18,9—21,7% до 28,7—30,2%), подальше підвищення тем-
ператури зумовило зворотний процес (див. рис. 2, в, г). Це свідчить про
те, що навіть під сніговим покривом температура рослин дрібноділянко-
вого досліду була мінусовою. Вміст вільного проліну в листках рослин
при цьому майже не змінювався (вегетаційний дослід — див. рис. 2, а)
або суттєво зріс (дрібноділянковий дослід — див. рис. 2, б) і досягав се-
редніх значень відповідно 2,19 і 1,86 мг/г сухої речовини. На наступно-
му часовому відрізку (до 24.01.08) пролін продовжував накопичуватись у
рослинах дрібноділянкового досліду й досягав пікового середнього зна-
чення 7,75 мг/г сухої речовини. Вміст проліну в листках рослин вегета-
ційного досліду у цей час стабілізувався (на рівні ~2 мг/г сухої речовини),
однак далі спостерігали різке зростання цього показника до середнього
значення ~20 мг/г сухої речовини. У перерахунку на масу сирої речови-
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Рис. 2. Динаміка змін вмісту вільного проліну та частки сухої речовини у листках рослин
озимої пшениці у 2007/08 р.
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ни це зростання ще істотніше (з 0,5 до 6,2 мг/г), оскільки в цей період
зменшилась обводненість тканин рослин (з 16.01.08 до 30.01.08 частка
сухої речовини зросла з 22,2 до 29,3% — див. рис. 2, в). На початку лю-
того 2008 р. спостерігали зменшення вмісту проліну в рослин обох до-
слідів.

Причину такого парадоксального, на перший погляд, різкого зрос-
тання (яке спостерігали 30.01.08) вмісту проліну в листках рослин веге-
таційного досліду на фоні невеликих коливань температури довкола 0 °С
ми вбачаємо в тому, що це є реакцією на морози першої декади січня.
На користь цього можна навести такі положення. По-перше, як свідчать
викладені вище дані та результати нашої попередньої праці [2], вміст
проліну у відповідь на зниження температури до мінусових значень зрос-
тає з деякою затримкою у часі відповідно до змін чинників, які його
викликали. По-друге, таке зростання спостерігається лише за низьких
плюсових температур (коли у клітинах рослин можливий перебіг біо-
хімічних процесів). По-третє, внаслідок описаного значного зниження
температури ґрунт і рослини ще тривалий час перебували у замерзлому
стані (з урахуванням повільніших змін температури всередині веге-
таційного будиночка), тому для формування реакції необхідний певний
час, що і виявилось у затриманні накопичення проліну в листках. Слід
також зазначити, що внесок у зростання вмісту проліну в рослинах мо-
же дати зневоднення рослин, хоча складно оцінити, наскільки цей ефект
значний, оскільки високий вміст сухої речовини фіксували й тоді, коли
вміст проліну не був високим (наприклад, 09.01.08 і 13.02.08 — див. рис.
2, в). Порівняно з даними дрібноділянкового досліду, коли спостерігали
таку ж (і навіть дещо вищу) амплітуду зростання частки сухої речовини,
максимальне накопичення проліну в рослинах вегетаційного досліду бу-
ло майже втричі більшим.

У другій декаді лютого 2008 р. відбулось чергове зниження темпера-
тури, і навіть під снігом у рослин дрібноділянкового досліду спостеріга-
ли зростання вмісту проліну. Навесні з підвищенням температури повіт-
ря його вміст знизився майже до початкових значень (0,55 мг/г сухої
речовини або 0,13 мг/г сирої речовини). При цьому у листках містилось
води на ~5 % (абс.) менше, ніж наприкінці жовтня 2007 р.

Розглянемо результати досліджень, виконаних протягом осінньо-зи-
мового періоду 2008/09 р. Зниження температури після 05.11.08 до низь-
ких плюсових середньодобових значень ініціювало накопичення проліну
в рослинах (рис. 3, а, б) та супроводжувалось зниженням обводненості
листків (рис. 3, в, г). Потепління у перший тиждень грудня 2008 р. вик-
ликало зменшення вмісту проліну в листках рослин обох дослідів, при
цьому вміст води у листках рослин вегетаційного досліду збільшився,
дрібноділянкового — зменшився (про що свідчить протилежний харак-
тер змін вмісту сухої речовини — див. рис. 3, в, г). 

Зменшена внаслідок малої кількості опадів у жовтні—листопаді
2008 р. обводненість листків рослин дрібноділянкового досліду майже не
змінилась після опадів 07—09.12.08, але почала зростати після випадан-
ня снігу в період з 18 по 28.12.08. У цей час зменшився і вміст проліну
в листках рослин досліду. Подальше знаходження рослин під сніговим
покривом на фоні зниження температури повітря призвело до деякого
збільшення обводненості листків (частка сухої речовини 25.12.08 стано-
вила 19,6 %, далі впродовж місяця з 09.01.09 була у межах 18,1—18,7 % —
рис. 3, г) та вмісту проліну (цей показник 25.12.08 дорівнював 0,74;
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09.01.09 — 1,67 і далі коливався в межах 1,17—1,37 мг/г сухої речовини —
див. рис. 3, б). Морози наприкінці лютого 2009 р. зумовили зменшення
вмісту води у листках та зростання вмісту проліну до середнього значен-
ня 2,32 мг/г сухої речовини або 0,51 мг/г сирої речовини (дані на
02.03.09). Сніговий покрив на цей час мав вигляд насту і погано захищав
рослини від впливу низьких температур. Як видно з рис. 3, б, г, тоді як
частка сухої речовини 02.03.09 порівняно з 19.02.09 почала зменшуватись
(з 21,9 до 21,2 %), вміст проліну продовжував зростати, тобто знову спо-
стерігалась затримка у часі зміни цього показника відносно зміни тем-
ператури.

Морози кінця грудня 2008 р. — початку січня 2009 р. спричинили
втрату води листками рослин вегетаційного досліду (див. рис. 3, в), по-
дальше підвищення температури до значень, близьких до 0 °С, у другій
половині січня 2009 р. зумовило зворотні зміни і вміст води у листках
збільшився. Підвищення температури 31.12.08—01.01.09 та плюсові темпе-
ратури у другій—третій декадах січня 2009 р. уможливили процес нако-
пичення проліну в рослинах, які утримували у вегетаційному будиночку,
у відповідь на похолодання першої декади січня (див. рис. 3, а). Станом
на 04.02.09 та 09.02.09 його вміст у листках досяг середніх значень 9,7 і
12,8 мг/г сухої речовини (або 2,4 і 3,0 мг/г сирої речовини). Таким чи-
ном, зміни цього показника з кінця 2008 р. у відповідь на дію морозів бу-
ли подібними до тих, які спостерігали у лютому 2007 р. (див. рис. 1, а).

Отже, отримані дані засвідчили, що протягом осінньо-зимового пе-
ріоду в листках дослідних рослин спостерігався коливальний характер
зростання частки сухої речовини, який за динамічними параметрами на-
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Рис. 3. Динаміка змін вмісту вільного проліну та частки сухої речовини у листках рослин
озимої пшениці у 2008/09 р. 



гадував дзеркальне відображення зміни температурного чинника. Вміст
проліну при цьому зростав із деякою затримкою в часі лише за умови
підвищення температури до низьких плюсових значень (що супроводжу-
валось «відтаненням» рослин), коли можливе функціонування біохіміч-
них систем, які контролюють синтез і утилізацію цієї сполуки в рослин-
них клітинах. За відсутності морозів значення обох показників (вмісту
проліну та частки сухої речовини в листках) зменшувались. Амплітуда
варіювання вмісту проліну в листках рослин вегетаційного досліду порів-
няно з дрібноділянковим була вищою внаслідок більшого впливу на
рослини температурного чинника. Під сніговим покривом зменшення
вмісту води в листках під дією морозів було виражено слабкіше, ніж
збільшення вмісту проліну. Цікавим є факт більшого зростання вмісту
цієї амінокислоти у відповідь на перше (восени) зниження температури
до значень лише дещо нижчих від 0 °С, ніж у подальші періоди осінньо-
зимового сезону. Можливо, це початкове зростання вмісту проліну у
клітинах рослин відіграє сигнальну роль і є одним із елементів механізму
загартування рослин.

Як відомо, загартування рослин веде до зростання вмісту низки ме-
таболітів, насамперед цукрів, розчинних білків, вільних амінокислот
(проліну, аргініну) [19]. Накопичення цукрів може бути пов’язане з галь-
муванням ростових процесів, а розчинних білків та амінокислот — без-
посередньо з дією холоду. У процесі адаптації рослин важлива роль
відводиться сумісним низькомолекулярним органічним осмотично ак-
тивним речовинам, таким як цукри та амінокислота пролін. 

Розчинні цукри, особливо сахароза, глюкоза, фруктоза, є важливим
елементом відповіді на вплив багатьох стресів і можуть діяти як сигналь-
ні молекули, модифікуючи експресію генів та регулюючи процес загар-
тування [3, 12]. 

Вільний пролін і пролін у складі білкової молекули — обов’язкові
компоненти рослинної клітини. Накопичення цієї амінокислоти є од-
ним із найпоширеніших типів відповіді рослин на осмотичний стрес [1,
8]. Вміст вільного проліну в клітині значно зростає за дії низьких темпе-
ратур, посухи, засолення та інших стресових чинників, ініціюючи при
цьому зниження водного потенціалу клітинного соку [5, 17, 21, 22]. Вва-
жають, що пролін бере участь у регуляції осмотичного тиску цитозолю
при водному дефіциті [1], є компонентом антиоксидантної захисної си-
стеми [16], стабілізує субклітинні структури та макромолекули, регулює
окисно-відновний потенціал [13], входить до систем передачі сигналів,
які контролюють експресію генів у відповідь на дію стресів [14]. Мож-
ливо, зростання стійкості до окиснювального стресу забезпечується ме-
таболічними та фізіологічними змінами в результаті накопичення про-
ліну й інших сполук. Пролін, вміст якого у клітинах за умов низьких
температур зростає, може перетворюватись на інші амінокислоти через
зміни активності проліноксидази, і такі амінокислоти можуть викорис-
товуватися для синтезу нових білків. 

У рослинах пролін синтезується або з глутамату, або з орнітину [1,
8, 14, 15, 21]. Глутамат відновлюється до глутамат--напівальдегіду, що
каталізується біфункціональним ферментом 1-піролін-5-карбоксила-
зою, тоді як перетворення орнітину на глутамат--напівальдегід відбу-
вається за участю орнітин--амінотрансферази. Глутамат--напівальдегід
спонтанно перетворюється на піролін-5-карбоксилат, який далі віднов-
люється піролін-5-карбоксилатредуктазою. Деградація проліну є проце-
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сом, зворотним його біосинтезу, і каталізується двома мітохондріальними
ферментами: проліндегідрогеназою та піролін-5-карбоксилатдегідрогена-
зою. Хоча викликане дією стресів накопичення проліну в клітинах є ево-
люційно консервативним у широкого кола видів рослин, регуляторні ме-
ханізми цього процесу мають видові відміни [14]. Можливо, у різних
генотипів озимої пшениці процеси синтезу і розкладання цієї амінокис-
лоти також регулюються не однаково. Тоді це може пояснити, чому різні
генотипи озимої пшениці, що мають близький ступінь морозостійкості,
відрізняються за динамікою та рівнем накопичення проліну у відповідь
на дію низьких температур.

У більшості досліджених рослин вміст проліну зростає внаслідок ре-
гуляції двох протилежно спрямованих процесів (збільшення його біо-
синтезу та інгібування розкладання) [14]. Експресія генів, що кодують
ферменти його синтезу, контролюється його вмістом [15, 21]. Між нако-
пиченням вільного проліну і рівнем цукрів у клітині існує певний зв’я-
зок. Показано, що мутанти арабідопсису, які не містять достатньо цукрів
при загартуванні, мають нижчу морозостійкість [7, 20], при цьому за
вмістом проліну вони можуть не відрізнятись від дикого типу [7]. Наші
дані засвідчують, що при недостатній акумуляції цукрів при загартуванні
(це спостерігалось у 2004 р.) рослини різних генотипів озимої пшениці у
вегетаційному досліді накопичували більше проліну, ніж в інші, сприят-
ливіші за режимом загартування роки [2]. Однак питання взаємозв’язку
між вмістом двох класів речовин-регуляторів осмотичного тиску в кліти-
нах (вільного проліну і розчинних цукрів) вивчене недостатньо, тому па-
ралельно із дослідженням вмісту проліну в листках рослин вегетаційного
та дрібноділянкового дослідів ми також визначали сумарний вміст
цукрів. Аналіз цих даних буде предметом нашої наступної публікації.

Таким чином, отримані результати свідчать як про опосередкований
(внаслідок зневоднення тканин, спричиненого морозом), так і про мож-
ливий прямий вплив низьких температур на накопичення проліну в рос-
линах озимої пшениці. На підставі власних та літературних даних мож-
на говорити, з одного боку, про здатність проліну підвищувати стійкість
рослин до стресових чинників зимівлі (яка може проявлятися на різних
ділянках клітинного метаболізму), а з іншого — розглядати пролін як
один із компонентів неспецифічної стрес-реакції рослин. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО ПРОЛИНА В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В ТЕЧЕНИЕ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

П.С. Майор, В.П. Захарова, Л.Г. Великожон

Институт физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины, Киев

Исследовали динамику изменений свободного пролина в листьях озимой пшеницы раз-
ных генотипов в течение осенне-зимнего периода в условиях вегетационного и мелкоде-
ляночного опытов. Обнаружено, что снижение температуры до минусовых значений вы-
зывало быструю потерю воды листьями растений, тогда как увеличение содержания
пролина в них происходило с некоторой задержкой во времени лишь при условии повы-
шения температуры до низких плюсовых значений. Полученные данные свидетельству-
ют как об опосредованном (вследствие обезвоживания тканей, вызванного морозом), так
и о возможном прямом влиянии низких температур на накопление этой аминокислоты
в растениях пшеницы.
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CHANGES OF FREE PROLINE CONTENT IN WINTER WHEAT PLANTS DURING
AUTUMN-WINTER PERIOD

P.S. Major, V.P. Zakharova, L.G. Velykozhon

Institute of Plant Physiology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine
31/17 Vasylkivska St., Kyiv, 03022, Ukraine

The contents of free proline and the proportion of dry matter in plants of winter wheat (Triticum
aestivum L.) were studied in the vegetation and small plot field experiments under natural tem-
perature conditions during autumn-winter periods of three years. It was found that the lowering
of the temperature to negative values caused a rapid loss of water in leaves of plants, while the
increase of proline content occurred with some time delay only when the temperature had risen
to low positive values. The amplitude of variation of proline content in leaves of vegetation exper-
iment in comparison with small plot field one were generally higher due to greater influence of
the temperature factor on plants. Under a snow cover, the increase in the proportion of dry mat-
ter in leaves under the action of frost was weaker than the increase in proline content. The data
show both the indirect (through dehydration of tissues caused by frost) and possible direct effect
of low temperatures on the accumulation of this amino acid in wheat plants.

Key words: Triticum aestivum L., wintering, low temperature, frost resistance, proline.
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