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We investigated the electrophoretic spectrum of esterase of seeds S. discolor and S. porcii. The

isoenzyme spectrum of esterase of seeds of the explored species is shown to be characterized

by a high number of the components with the low electrophretic mobility. Particularly, this is

expressed for the alkaline forms of the enzyme.

Сучасний рiвень дослiджень флори України тiсно пов’язаний з науково-практичними зав-
даннями i потребує детальної критичної обробки великих родин, зокрема родини Asteraceae,
до якої належить рiд Saussurea. Останнiй належить до числа тих родiв рослин, у яких не-
значна кiлькiсть стабiльних ознак i до нинiшнього часу не iснує точної класифiкацiї пред-
ставникiв [1]. Одним iз пiдходiв для вирiшення цiєї проблеми може стати порiвняльний
аналiз електрофоретичних спектрiв естераз насiння рослин рiзних видiв, а також дослiд-
ження рухомостi в електричному полi окремих компонентiв цього ферменту [2–5]. Вiдомо
про наявнiсть у вищих рослин адаптивної еволюцiї естераз насiння, направленої в бiк роз-
витку властивостей, що вiдповiдають за пiдвищення рухомостi їх молекул пiд час електро-
форезу, а також про iснування кореляцiї електрофоретичного спектра даного ферменту iз
сортовими характеристиками рослин [6–8].

У зв’язку з вищесказаним нами дослiдженi iзоферментнi спектри кислих i лужних есте-
раз насiння Saussurea discolor (Willd.) DС. i S. porcii Degen. та проведений їх порiвняльний
аналiз.

Насiння рослин S. discolor та S. porcii було зiбране в природних умовах. Обидва види
є надзвичайно рiдкiсними. Так, Saussurea discolor (Willd.) DС., занесений до Червоної книги
України [9], в Українських Карпатах вiдомий тiльки з одного мiсця зростання [10]. S. porcii
Degen. — вузьколокальний ендемiк Схiдних Карпат, занесений до Європейського Червоного
списку i є кандидатом на внесення у Свiтовий Червоний список [1, 11, 12]. На сьогоднi
виявлено двi його популяцiї.
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Рис. 1. Електрофоретичнi спектри та денситограми кислих естераз насiння S. discolor (а) та S. porcii (б )

Рис. 2. Електрофоретичнi спектри та денситограми лужних естераз насiння S. discolor (а) та S. porcii (б )

Екстрагування естераз насiння здiйснювали за допомогою буфера для видiлення такого
складу: 0,05 М трис-цитратний буфер, pH 7,5, 0,2 М сахароза, 5,7 мМ аскорбiнова кислота,
8,3 мМ цистеїн та 1,7 мМ полiетиленглiколь [13]. Супернатант безпосередньо використовува-
ли для проведення електрофорезу в системi електродних буферiв: трис-глiциновий, pH 8,3
(кислi форми ферменту) та трис-ацетатний, pH 4,0 (лужнi форми ферменту) [14]. Iзоформи
естераз виявляли гiстохiмiчно за α-нафтилацетатом у 0,2 М фосфатному буферi (pH 6,0).
Як барвник використовували 1 мМ розчин дiазолю синього в цьому ж буферi [13]. Обробку
отриманих електрофореграм здiйснювали за допомогою сканера Bio Rad 2000 з програм-
ним забезпеченням Gel Doc.

Одним iз критерiїв оцiнки бiлкiв i ферментiв є швидкiсть їх перемiщення в електрично-
му полi. При зiставленнi електрофореграм, отриманих для кислих i лужних форм естераз
насiння S. discolor та S. porcii (рис. 1, 2), видно, що обидва види мають спектр фермен-
тiв з низькою електрофоретичною рухомiстю. У цiлому електрофоретична рухомiсть най-
швидшого лужного компонента удвiчi менша за таку кислого. Найшвидша iзоформа вияв-
лена серед кислих естераз насiння S. porcii (див. рис. 1). Її електрофоретична рухомiсть
сягає 0,346. Як вже було зауважено, компоненти лужних форм ферментiв характеризу-
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ються значно меншою електрофоретичною рухомiстю. Так, найшвидшiй iзоформi прита-
манна Rf 0,156, однак виявлена вона, на вiдмiну вiд попереднього випадку, для насiння
S. discolor. Найменш рухома форма також виявлена в спектрi естераз насiння даного виду,
i її Rf становить 0,020 (див. рис. 2).

Стосовно якiсної та кiлькiсної характеристики електрофоретичнi спектри як кислих,
так i лужних естераз насiння S. discolor та S. porcii iстотно вiдрiзняються (див. рис. 1).
Так, кислi естерази насiння S. discolor представленi п’ятьма iзоформами, тодi як у S. porcii
їх виявлено вiсiм. Незважаючи на вiдносно високу кiлькiсть iзоформ, спiльними для обох
видiв виявилися тiльки двi, а саме: компонент з найменшою електрофоретичною рухомiстю
(0,098) та компонент з Rf 0,270.

Серед кислих компонентiв виду S. discolor максимальна iнтенсивнiсть забарвлення при-
таманна формам ферменту з Rf1 та Rf5, якi характеризуються вiдповiдно найменшою та
найбiльшою здатнiстю до перемiщення в електричному полi. Iзоформам ферменту з Rf2,
Rf3 та Rf4, що характеризуються середньою швидкiстю руху, властива дещо нижча iнтен-
сивнiсть забарвлення електрофоретичних смуг.

Для кислих естераз насiння S. porcii максимальна iнтенсивнiсть забарвлення притаман-
на компоненту спектра з найменшою рухомiстю. Смуга, утворена найшвидшим компонен-
том, навпаки, характеризується незначним рiвнем даного показника. Формам з вiдносною
електрофоретичною рухомiстю у межах 0,186–0,323 властива приблизно однакова iнтен-
сивнiсть забарвлення.

На вiдмiну вiд кислих форм ферменту, електрофоретичний спектр лужних естераз насi-
ння виявився багатшим у S. discolor, оскiльки вiн представлений сiмома компонентами, тодi
як для S. porcii цей показник становить п’ять (див. рис. 2). Спiльною для обох видiв є тiльки
iзоформа з Rf 0,120. Щодо характеристики прояву окремих смуг на електрофореграмi для
S. discolor виявлена порiвняно слабка iнтенсивнiсть забарвлення всiх компонентiв спектра,
крiм iзоформи з Rf 0,046. Для S. porcii iнтенсивнiсть забарвлення окремих смуг знаходить-
ся практично на одному рiвнi й у середньому є бiльшою за таку попереднього виду.

Отже, узагальнюючи результати дослiдження, можна стверджувати, що iзоферментний
спектр естераз насiння видiв S. discolor та S. porcii характеризується високою кiлькiстю
компонентiв з низькою електрофоретичною рухомiстю, що особливо виражено для лужних
форм ферменту.
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