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Виявлено здатність ціанідину до зв’язування іонів різних металів у коренях проростків кукурудзи, ґрунтуючись на даних спектрів відбиття та колориметрії. Установлено спектральні критерії
асоціації пігменту з металами in vivo.
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икористання рослин у технологіях фі
торемедіації обумовлено наявністю
механізмів стійкості, які включають
детоксикацію полютантів [1–3]. У процесі де
токсикації металів на клітинному рівні виді
ляють два етапи: хімічну модифікацію та ком
партментацію їх у вакуолях [4], де іони металів
найчастіше містяться в комплексах з ендоген
ними хелаторами [5].
Нами доведено [6–8], що до хелаторів на
лежать антоціани, які локалізуються у вакуолях
клітин коренів проростків кукурудзи. Іншими
авторами було також підтверджено здатність
цих пігментів зв’язуватись з іонами молібдату
та вольфрамату в гіпокотилях рослин Brassica
[9, 10]. Після встановлення оборотності про
цесу асоціації антоціанових сполук залежно
від вмісту в середовищі іонів свинцю [7, 8] ми
вважали доцільним на наступному етапі дослі
дження з’ясувати загальні особливості взає
модії фенольного хелатора з іонами різних ме
талів, зважаючи на такі обставини:
– для забезпечення ефективного функ
ціонування рослин ендогенні хелатори мають
зв’язувати різні елементи кореневого живлення
в катіонній або аніонній формах;
– під час еволюційного розвитку у рослин
за дії стресорних чинників формуються адап
тивні реакції, і тому хелатування відбувається
як із біогенними елементами, так і токсични
ми металами.
Методичним підґрунтям для вивчення
зазначених питань ми запропонували підхід,
який ґрунтується на ідентифікації асоційованої
форми антоціану з металом [11–13]. Вибираючи,
згідно з рекомендаціями М. М. Мусієнка [14],
тестоб’єкт для з’ясування фізіологобіохіміч
них аспектів стійкості організму до надлиш
ку металів у середовищі, доцільно використо
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вувати рослиниелімінатори, у яких бар’єрна
функція кореневої системи перешкоджає над
ходженню токсичних доз металу до надземної
частини. До таких рослин належить кукурудза
[15].
Метою роботи було дослідити ефект
зв’язування антоціану з іонами металів у
катіонній та аніонній формі в коренях пророст
ків кукурудзи.
матеріали і методи
Як тестоб’єкт використовували проростки
кукурудзи гібриду Промінь170 МВ, які виро
щували 8 діб у рулонах вологого фільтруваль
ного паперу. Зв’язування іонів металів з ціані
дином in vivo досліджували як рекомендовано
в роботі [16]. У модельному експерименті ви
користовували 0,5сантиметрові сегменти ко
ренів зони диференціації, в якій локалізується
пігмент. Препарати коренів обробляли 1 год
102 М розчинами Cd(NO3)2, (NH4)2Fe(SO4)2,
Na2MoO4, MgCl2, Al(NO3)3, Ni(NO3)2, NH4VO3,
а в контрольному варіанті – водою. Тривалість
експозиції підбирали експериментально з ура
хуванням даних, які свідчать, що упродовж
експерименту зберігається нормальне надхо
дження іонів до сегментів коренів [16]. Зміни
стану ціанідину у тканинах визначали за па
раметрами спектрів відбиття та колориметрії
зразків. Ідентичність процедури підготовки
препаратів і реєстрації їхніх спектральних ха
рактеристик досягалась шляхом використання
стандартного тримача для твердих зразків з
однаковою площею поверхні.
Спектри відбиття кореневих сегментів
визначали в діапазоні 350–800 нм на спек
трофотометрі Specord M40 (Німеччина), який
був додатково обладнаний приставкою з фото
метричною кулею і касетою “Data Handling I”
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для математичного оброблення одержаних да
них [17]. Ефект розширення максимуму від
биття тестували за коефіцієнтом форми спек
тральних кривих при 535–780 нм (КФ535–780),
для діапазону якого характерна контрастність
змін між параметрами зразків [18]. Диферен
ційний спектр обчислювали за різницею аб
сорбції Dа при відповідній довжині хвилі у
спектрах відбиття дослідного і контрольного
зразків. Забарвлення тканин кореня оцінюва
ли на основі колориметричних вимірювань на
спектрофотометрі Specord M40 з використан
ням касети “Color Measurement” для матема
тичного оброблення даних згідно з рекомен
Ɋɢɫ.
1. Кольорові
даціями, описаними в роботі
[17].
характеристики наведено в колориметрич
них системах XYZ (координати кольоровості
x, y; домінувальна довжина хвилі λ d; умовна
частота кольору Pe; коефіцієнт яскравості L)
та CIELab 77 (колориметричні коефіцієнти).
Ґрунтуючись на значеннях колориметричних
коефіцієнтів L, a та b обчислювали різницю
кольору DE між обробленими і необроблени
ми іонами металів зразками, а також розподіл
цієї інтегральної величини на складові різниці
за яскравістю DL, кольоровістю DC та кольоро
вим тоном DH. Одержані дані обробляли стан
дартними статистичними методами, похибка
вимірів не перевищувала 5%.
результати і обговорення
Одержані параметри спектрів відбиття ко
ренів у видимому діапазоні світла за дії на них
іонів металу підтвердили загальні тенденції
змін стану антоціану (ціанідин 3глюкозиду),
який накопичується в контролі у флавілієвій
формі [19]. Так, у коренях, оброблених іона
Ɋɢɫ. 2.
ми металів, спостерігається
довгохвильове
зміщення максимуму відносно контрольного
варіанта (рис. 1, оброблення зразка MoO42 для
порівняння з даними, наведеними в роботі [9]).
Такі зміни є загальними для досліджених нами
іонів металів, а діапазон зміщення максимуму
пігменту у спектрах відбиття коренів стано
вив 4,3–23,7 нм (табл. 1). Інша особливість дії
іонів металу на корені – розширення макси
муму (рис. 1). Виявленим нами змінам при
таманні загальні властивості, які не залежать
від природи іонів металів, що підтверджуєть
ся збільшенням значення коефіцієнтів форми
спектральних кривих у діапазоні 535–780 нм
(КФ535–780; табл. 1).
Установлені в дослідах відмінності спек
тральних характеристик пов’язані з утворен
ням in vivo зв’язаного з металом ціанідину на
тлі неасоційованої форми пігменту. Виник
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рис. 1. Спектри відбиття коренів проростків
кукурудзи: 1 – контроль, 2 – оброблення розчином 10 -2 м MoO42-, 3 – диференційний спектр
коренів, оброблених 10 -2 м моО42-, порівняно з
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при 560 нм (рис. 1), який обумовлено внеском
саме асоціату. Присутність такого максимуму
є загальною ознакою диференційних спектрів
у разі оброблення коренів кукурудзи іонами
різних металів, а зміна положення цієї смуги
в діапазоні 560–660 нм (табл. 1) пояснюється
модифікувальним впливом природи металу на
спектральні параметри асоційованого пігменту
[10]. Крім того, порівняння інформативності
параметрів спектрів відбиття, які характеризу
ють взаємодію ціанідину з іонами MoO42 в ко
ренях проростків кукурудзи (рис. 1), та рент
генівських абсорбційних спектрів, що свідчать
про зв’язування антоціану з іонами молібдату в
гіпокотилях рослин Brassica [18], було встанов
лено, що запропонований нами методичний
підхід надає можливість досліджувати також
інший аспект процесу – зміну стану хромо
форної системи біоліганду у складі металоком
плексу.
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т а б л и ц я 1. Характеристика спектрів відбиття та диференційних спектрів коренів проростків
кукурудзи за дії на них іонів різних металів
Спектр відбиття

КФ535–780

Диференційний
спектр λмакс, нм

–

1,40

–

543,6

+23,7

1,79

650

522,0

–

1,32

–

Оброблення Fe

544,8

+22,8

1,52

640

Контроль

518,8

–

1,36

–

542,4

+23,6

1,71

560

515,6

–

1,40

–

Оброблення Mg2+

519,9

+4,3

1,63

590

Оброблення Al

524,2

+8,6

1,88

560

518,0

–

1,32

–

526,2

+8,2

1,55

660

519,9

–

1,31

–

524,2

+4,3

1,72

595

Варіанти дослідів
Контроль
Оброблення Cd

2+

Контроль
2+

Оброблення MoO4
Контроль
3+

Контроль
Оброблення Ni

2+

Контроль
Оброблення VO3



2

λмакс, нм

Dλ, нм

519,9

Примітка: КФ535–780 – коефіцієнт форми спектральних кривих (λ 535–580 нм)

Сукупність колориметричних параметрів
коренів за дії іонів металів визначається сумою
двох кольорових стимулів із різних діапазонів:
червоного для неасоційованого ціанідину та
синього – для пігменту, зв’язаного з металом.
Унаслідок цього переважає тенденція змін
координат кольоровості коренів, оброблених

іонами металів, яка наближується до діапазо
ну пурпурних кольорів із переходом у цю об
ласть після оброблення іонами Fe2+, Mg2+, Al3+,
MoO42, що підтверджується величиною домі
нувальної довжини хвилі поглинання (табл. 2).
У колориметричній системі CIELab зазначені
зміни, які підтверджуються взаємопов’язаними

т а б л и ц я 2. Колориметричні параметри коренів кукурудзи за дії на них іонів різних металів
λ d, нм

Pe, %

L

a

b

Контроль

621

39,68

45,26

27,40

21,63

Оброблення Cd2+

642

26,95

41,87

19,23

29,03

Контроль

613

35,82

50,55

22,82

25,08

500*

20,97

34,70

10,11

37,27

636

30,65

42,80

22,21

27,16

494*

32,15

35,73

22,94

26,16

620

35,01

47,13

23,40

24,91

493*

28,23

43,44

21,87

30,29

Варіанти дослідів

Оброблення Fe

2+

Контроль
Оброблення MoO4
Контроль
Оброблення Mg
Оброблення Al

2+

2

496*

31,51

36,16

20,64

32,05

Контроль

610

40,23

50,40

24,52

21,48

Оброблення Ni2+

623

30,72

42,91

19,95

26,14

Контроль

609

33,13

56,89

19,92

29,13

636

21,95

41,97

13,93

31,36

3+

Оброблення VO3



Примітка: * додаткова довжина хвилі в області пурпурних кольорів, λ d – домінувальна довжина хвилі,
Pe – умовна чистота кольору, L – коефіцієнт яскравості, a та b – колориметричні коефіцієнти
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за яскравістю DL, кольоровістю DC і кольоро
вого тону DH (табл. 3) залежно від властивос
тей металу.
Відмінності у спектральних параметрах
утворених in vivo металохелатів можуть бути
пов’язані з такими чинниками: структурою
комплексу залежно від природи металу, варіа
бельністю величини співвідношення вільної та
асоційованої форм пігменту, різним ступенем
проникнення іонів до клітин та надходженням
до вакуолей. На відміну від даних, описаних
у статтях [9, 10], щодо утворення металоком
плексу антоціану з іонами молібдату та воль
фрамату в гіпокотилях проростків Brassica,
нами було виявлено, що ефект зв’язування
ціанідином різних іонів металів має загальний
характер і відбувається в кореневій системі
рослиниелімінатора. З огляду на дані стосов
но значення металохелатів у метаболізмі рос
лин [5], ефект зв’язування антоціанами металів
може використовуватись в розробленні заходів
як для виведення цих токсичних елементів з
обміну, так і для регулювання на певному рів
ні їхньої концентрації, необхідної для забезпе
чення життєдіяльності рослинного організму.
Виявлені нами особливості взаємодії ціані
дину з різними металами притаманні також і
іншим хелаторам (фітохелатинам, органічним
кислотам та амінокислотам) [5].
Таким чином, установлено, що ціанідин,
локалізований в коренях проростків кукуру
дзи, здатен зв’язувати іони біогенних та ток
сичних металів у катіонній і аніонній формах.
Маркерними ознаками ефекту зв’язування є
довгохвильове зміщення та розширення мак
симуму спектрів відбиття, наближення коор
динат кольоровості рослинних тканин до
пурпурного діапазону, зменшення умовної
чистоти кольорового тону та колориметричних
коефіцієнтів. Загальна здатність ендогенного
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рис. 2. Діаграма кольоровості коренів проростків
кукурудзи: 1 – контроль, 2 – оброблення коренів
розчином 10 -2 м Al3+
значеннями коефіцієнтів a і b (табл. 2), наведе
но на діаграмі кольоровості коренів, обробле
них розчином 102 М Al3+ (рис. 2).
Зменшення умовної чистоти кольоро
вого тону коренів за дії на них іонів металів
(табл. 2) узгоджується з відомою фізичною за
кономірністю в разі додавання двох кольорових
стимулів [20]. Аналогічну тенденцію виявлено
для колориметричних коефіцієнтів – інтег
рального показника L та величин a і b, які
чутливі до змін забарвлення (табл. 2). Обчис
лена на основі колориметричних коефіцієнтів
інтегральна величина кольорової різниці DE
міститься в діапазоні 6,70–23,69 і включає спе
цифічну сукупність внесків складових різниць

т а б л и ц я 3. Дані кольорової різниці коренів проростків кукурудзи порівняно з контролем за дії на них
іонів різних металів
Іон металу
Cd

2+

Fe

2+

MoO4
Mg
Al

2+

3+

Ni

2+

VO3



2

DE

DL

DC

DH

11,53

3,39

0,09

11,02

23,69

15,85

4,71

16,97

7,18

7,07

0,29

1,20

6,70

3,69

3,18

4,60

13,38

10,97

3,94

6,56

9,93

7,49

0,28

6,52

16,23

14,92

0,97

6,32

Примітка: DE, DL, DC, DH – різниця кольору, яскравості, кольоровості та кольорового тону відповідно
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хелатору зв’язувати метали обумовлено наяв
ністю у рослин адаптивних реакцій, які були
еволюційно сформовані у них до елементів ко
реневого живлення. Дані щодо здатності фе
нольного хелатору зв’язувати метали розширює
наші уявлення щодо детоксикації ксенобіоти
ків на внутрішньоклітинному рівні рослин.
цианидин как эндогенный
хелатор ионов металлов
в корнях проростков кукурузы
В. С. Феденко
Научноисследовательский институт
биологии Днепропетровского национального
университета, Украина;
email: opticlab@ukr.net

Установлена способность цианидина к
связыванию ионов разных металлов в корнях
проростков кукурузы по параметрам спектров
отражения и колориметрии. Выявлены спек
тральные критерии ассоциации пигмента с
металлами in vivo.
К л ю ч е в ы е с л о в а: цианидин, ионы
металов, хелаты, спектроскопия отражения,
колориметрия.
cyanidin as endogenous
chelator of metal ions in maize
seedling roots
V. S. Fedenko
Scientific Research Institute of Biology,
Dniepropetrovsk National University, Ukraine;
email: opticlab@ukr.net

Summary
The property of cyanidin complexation with
different metal ions in maize seedlings roots was
established using parameters of reflectance spec
troscopy and colorimetry. The spectral criteria
of pigment association with metals in vivo were
evaluated.
K e y w o r d s: cyanidin, metal ions, chelates,
reflectance spectroscopy, colorimetry.
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