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Abstract. Tolerance ranges and heat shock protein HSP70 synthesis pattern in Malva sylvestris L. ‘Krasavka' and
M. pulchella Bernh. 'Sylva' were analyzed under high temperature, soil flooding and drought. Juvenile plants of the
species showed close tolerance ranges; at that, M. sylvestris was some more thermotolerant and more sensitive to flooding,
comparatively to M. pulchella. Western-blot analysis revealed the identical spectrum and equal basic level of the cytosolic
HSP70s in the related species, as well as similar stressor-specific pattern of their synthesis. High thermo- and drought
tolerance of the species corresponded to their ability to long and intensive synthesis of the constitutive and inducible
proteins, which increased at near lethal doses. The stress reaction to flooding included a rapid, but short activation of
the inducible HSP70 synthesis and a decrease in the content of the constitutive protein for the first hours that could
be protective under short waterlogging and associated with the inability of the species to long-term survival in such
conditions. Species-specific differences related to the time course and magnitude of the HSP70 synthesis. The obtained
results suggest that molecular mechanisms underlying the high tolerance in plants include the ability to extended and
intensive synthesis of both inducible and constitutive HSP70s under long-term influence of an unfavorable factor.
Key words: Malva sylvestris, M. pulchella, tolerance range, stress reaction, heat shock proteins 70

Вступ
Ареал зростання виду взаємопов'язаний із межа
ми його толерантності до змін навколишнього
середовища (Оdum, 1986). Більшість видів роду
Malva L. (Malvaceae) характеризуються широки
ми, але специфічними для кожного виду природ
ними ареалами. Так, M. sylvestris L. поширена в
Малій і Середній Азії та Європі (окрім північної)
(Oglyanitskaya, Tsvelev, 1996), включаючи всю тери
торію України (переважно в лісових і лісостепових
районах) (Dobrochaeva et al., 1999). Malva pulchella
Bernh. розповсюджена у Центральній та Схід
ній Азії, Середземній і Атлантичній Європі
(Oglyanitskaya, Tsvelev, 1996), в Україні є інтроду
кованим видом (Rakhmetov, 2000). Такі природні
ареали свідчать про широкі діапазони толерант
ності цих видів і, разом з тим, передбачають від
мінності між ними.
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Міжвидова різниця за рівнем стійкості визна
чається активністю захисних механізмів клітини
в період стрес-реакції та здатністю до подальшої
специфічної метаболічної і морфологічної адап
тації (Lichtenthaler, 1998; Kordyum et al., 2003).
Важливу роль у захисті клітин від впливу неспри
ятливих чинників різної природи відіграють біл
ки теплового шоку (heat shock protein, HSP)/ша
перони (Margulis, Guzhova, 2000; Schumann, 2001;
Kosakivska, 2003; Sørensen et al., 2003; Kolupaev,
Karpets, 2010). На тваринних об'єктах (амфіподах)
показано, що у вивченні молекулярних основ стій
кості близькоспоріднених видів інформативним
показником є динаміка синтезу HSP70 (Shatilina
et al., 2011; Bedulina et al., 2013). Цитозольні білки
родини HSP70 містять конститутивні та індуци
бельні ізоформи, які відповідають за підтримання
та відновлення білкового гомеостазу за нормаль
них і стресових умов. Їхній синтез активується за
різних несприятливих факторів, зокрема, високої
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температури (Klueva, Samohvalov, 1990; Sung et al.,
2001; Gamburg et al., 2014; Kozeko, 2014), анае
робіозу (Banti et al., 2008), затоплення (Kozeko,
Ovcharenko, 2015) і зневоднення (Wang et al., 2009).
За загальними уявленнями, стресова індукція екс
пресії генів HSP70 відбувається впродовж перших
хвилин дії чинника, значно посилюється протягом
кількох годин, відтак спадає (Margulis, Guzhova,
2000; Schumann, 2001; Kosakivska, 2003). Подібна
динаміка синтезу HSP70 визначалась і в модель
ного виду Arabidopsis thaliana (L.) Heinh., який най
ширше використовується для вивчення молеку
лярних механізмів стійкості в рослин, однак харак
теризується коротким онтогенезом і помірними
адаптаційними властивостями, зокрема за високої
температури (Klueva, Samohvalov, 1990; Sung et al.,
2001; Gamburg et al., 2014) й нестачі кисню (Banti
et al., 2008). Але, попри високий ступінь консерва
тивності HSP70, рівень їхнього синтезу може сут
тєво різнитися в рослин із різним діапазоном то
лерантності. Так, значна відмінність щодо рівня
стресової індукції HSP, зокрема HSP70, виявлена в
A. thaliana та іншого виду родини Brassicaceae, ви
сокорезистентного до низки несприятливих еко
логічних чинників — Thellungiella salsuginea (Pall.)
O.E. Schulz (Gamburg et al., 2014), і навіть між еко
типами T. salsuginea різної резистентності (Wong et
al., 2005). При цьому перебіг захисних процесів у
часі в зв'язку з адаптаційними властивостями рос
лин залишається нез'ясованим.
Наше дослідження спрямоване на вивчення пи
тання, яким чином діапазон толерантності виду в
рослин пов'язаний із характером динаміки синтезу
білків родини HSP70 за несприятливих змін еколо
гічних факторів. Для цього здійснено порівняльне
вивчення M. sylvestris і M. pulchella за впливу висо
кої температури, затоплення ґрунту та посухи. Ви
бираючи екологічні чинники, ми враховували те,
що температура та вода є ключовими компонента
ми довкілля, які визначають розповсюдження рос
лин. Для експериментів брали ювенільні рослини,
що характеризуються найбільшою чутливістю до
несприятливих змін довкілля та найбільшим рів
нем стресової індукції генної експресії HSP у веге
тативних органах (Yung et al., 2001; Sørensen et al.,
2003).

Об'єкти та методи досліджень
В експериментах використовували насіння сор
тів M. sylvestris 'Красавка' і M. pulchella 'Сильва'
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Рис. 1. Експеримент щодо впливу високої температури:
Malva silvestris (а, с) і M. pulchella (b, d) до теплової
експозиції (а, b) та після неї (48 год за +37 ºС) і реадаптації
(48 год за +22 ºС) (c, d)
Fig. 1. Experiment on the influence of high temperature:
Malva silvestris (а, с) і M. pulchella (b, d) before heat
exposure (а, b), and after heat exposure (48 h at +37 ºС) and
readaptation (48 h at +22 ºС) (c, d)

(останній створений Д.Б. Рахметовим методом ба
гаторічного добору) з колекції відділу нових культур
Національного ботанічного саду імені М.M. Гриш
ка НАН України. Насіння стерилізували та проро
щували за методикою, описаною раніше (Kozeko,
Ovcharenko, 2015). Проростки висаджували в ґрунт
і вирощували за його вологості 70–90 % (від сухої
маси), температури повітря +22 ± 2 °С, фотоперіо
ду 16/8 год (світло/темрява) й інтенсивності світ
ла 100 мкмоль/м2с. Для експериментів з теплової
експозиції та затоплення рослини вирощували в
пластикових ємностях діаметром 9 см (по 8–10
особин у кожній). В експериментах щодо впливу
посухи 10–12 рослин кожного виду вирощували в
різних половинах однієї ємності (9 × 28 см), щоби
забезпечити однаковий рівень вологості ґрунту.
Для експериментів використовували ювенільні
рослини з двома–чотирма розвиненими листка
ми (рис. 1, а, b). Для теплової експозиції ємності
з рослинами інкубували в термостаті за температу
ри +37 °С й умов збереження режиму освітлення.
В експериментах щодо затоплення ємності з рос
линами вміщували у велику посудину з відстояною
водопровідною водою таким чином, щоби ґрунт
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перебував у воді. Посуху створювали шляхом при
родного поступового підсихання ґрунту після при
пинення поливу. Протягом періоду експерименту
визначали ваговий відносний уміст води в ґрунті
(% від його сухої маси).
З метою оцінки адаптаційного потенціалу рос
лин у лабораторних експериментах використову
вали відсоток живих зелених листків. Теплостій
кість оцінювали через дві доби реадаптації після
теплової експозиції різної тривалості, стійкість до
затоплення — протягом 35 діб затоплення, посу
хостійкість — за поступового підсихання ґрунту
впродовж 18 діб. У кожному варіанті підраховували
відсоток живих зелених листків від загальної кіль
кості листків у п'яти рослин за триразової повто
рюваності.
Для аналізу білків зразки листків відбирали за
нормальних умов (контроль) і через різні проміжки
часу від початку експерименту: за теплової експо
зиції — через 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 24 і 48 год, затоплен
ня — через 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 24, 48 і 72 год, посухи —
через кожні три доби до стійкого в'янення листків.
Відібрані зразки листків (по 250 мг) заморожували
та зберігали за температури –70 °С.
Вестерн-блот-аналіз HSP70 у листках проводи
ли за методикою, описаною нами раніше (Kozeko,
2014). Проби сумарного розчинного білка (по 20
мкг) розділяли у вертикальному 10 %-му поліакрил- 
амідному гелі за наявності додецилсульфату Na
(SDS-PAGE) за (Laemmli, 1970). Після електрофо
резу гелі використовували для імуноблотингу або
забарвлювали Кумасі. Молекулярну масу (мол. м.)
білків визначали маркером PageRuller Prestained
Protein Ladder (Thermo Scientific, CША). Первин
ними антитілами слугували моноклональні миша
чі антитіла (H5147, Sigma, США), вторинними —
кролячі антитіла, кон'юговані з біотином (Sigma,
США). Останні візуалізували за допомогою екст
равідин-пероксидазної системи. Контроль за од
наковою кількістю сумарного білка у пробах, нане
сених на гель, здійснювали за білковими треками
в гелі після забарвлення Кумасі або на мембранах,
забарвлених Понсо С. Визначення молекуляр
ної маси та кількісну оцінку білків на блотах про
водили з використанням комп'ютерної програми
GelAnalyzer 2010a (http://www.gelanalyzer.com/).
Значення для кожного варіанта виражали як від
носну кількість HSP70 у відсотках від контролю пі
сля денситометричного аналізу трьох блотів у кож
ному варіанті. При цьому за 100 % брали кількість
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Рис. 2. Базовий рівень HSP70 у листках Malva silvestris
(1) і M. pulchella (2) за контрольних умов: а — Вестернблот-аналіз HSP70; b — контроль завантаження білка у
вигляді фрагмента електрофореграм сумарних білкових
екстрактів
Fig. 2. The basal level of HSP70 in Malva silvestris (1) and
M. pulchella (2) leaves under the control conditions: а —
Western-blot-analysis of HSP70; b — a fragment of the
electrophoregrams of total protein extracts as a loading control

білка з мол. м. 78 кДа за температури 22 °С (кон
троль). Усі експерименти повторювали щонаймен
ше тричі.
Статистична обробка даних. Центральна тен
денція та розкид значень ознак представлені у
вигляді середнього значення і стандартного від
хилення (α = 0,95). Для оцінки значущості різни
ці між видами та впливу тривалості дії стресового
чинника на частку зелених листків у рослин засто
совували двофакторний дисперсійний аналіз (Twoway ANOVA, Statistica.6), коли α = 0,95.

Результати досліджень та їх обговорення
Вестерн-блот-аналіз HSP70 M. sylvestris і M. pulchella
проводився з використанням моноклональних ан
титіл, специфічних до цитозольних HSP70 широ
кого кола організмів, включаючи рослини (Kozeko
et al., 2011). За результатами аналізу в обох видів
виявлено дві імунореактивні зони з мол. м. 69 і 78
кДа. За характером синтезу першу можна вважати
індуцибельною ізоформою, другу — конститутив
ною (рисунки 2–5). Показано, що базовий рівень
конститутивної ізоформи (за температури +22 °С
і вологості ґрунту ~70 %) у видів був близьким
(рис. 2).
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Рис. 3. Реакція Malva silvestris і M. pulchella на експозицію
за +37 °С: а — відсоток живих листків після теплової
експозиції різної тривалості та подальшої 48-годинної
реадаптації за +22 ºС; b, c — Вестерн-блот-аналіз HSP70
у листках M. sylvestris (b) і M. pulchella (c) після теплової
експозиції тривалістю: 1 — 0 год (контроль), 2 — 0,5
год, 3 — 1 год, 4 — 2 год, 5 — 4 год, 6 — 6 год, 7 — 8 год,
8 — 24 год, 9 — 48 год. Фотографії типових імуноблотів
розташовані під результатами денситометричного
аналізу. Рівень білка виражений у відсотках до базового
вмісту білка з мол. м. 78 кДа у контролі (100 %). Дані
представлені у вигляді середніх значень і стандартних
відхилень у трьох незалежних експериментах, α = 0,95
Fig. 3. Reaction of Malva silvestris і M. pulchella to the
exposition at +37 °С: а — Per cent of live leaves after heat
exposure of different duration followed by 48 h recovery at
+22 ºС; b, c — Western-blot-analysis of HSP70 in M. silvestris
(b) and M. pulchella (с) leaves after heat exposure for: 1 — 0
h (control), 2 — 0,5 h, 3 — 1 h, 4 — 2 h, 5 — 4 h, 6 — 6 h,
7 — 8 h, 8 — 24 h, 9 — 48 h. The actual blots are shown below
the results of the densitometric analysis. The level is expressed
as the per cent difference from the basal level of the 78 kDa
protein in the control (100 %). The data are the means and
standard deviations from three independent experiments, α = 0,95

Динаміку синтезу HSP70 аналізували шляхом
його зіставлення зі стійкістю рослин до впливу не
сприятливих чинників. Для порівняння стійкості
ювенільних рослин видів роду Malva використову
вали відсоток живих листків. Як приклад, на рис. 1
представлені рослини до і після теплової експози
ції. Для аналізу HSP70 брали зелені розвинуті лист
ки. Результати засвідчили, що в обох видів висока
температура, затоплення і водний дефіцит зумов
лювали активацію синтезу HSP70. Проте синтез як
конститутивної ізоформи, так і індуцибельної мав
свою динаміку за впливу кожного чинника та певні
видоспецифічні особливості.
Аналіз стійкості рослин до високої температури
після експозиції за +37 °С різної тривалості (до 48
год) і подальшої 48-годинної реадаптації показав
більшу теплостійкість M. sylvestris (р < 0,05) (рис. 3,
а). Характер динаміки синтезу HSP70 протягом теп- 
лової експозиції в обох видів був схожим (рис. 3,
b, c): упродовж перших 30 хв у ~1,5 раза зростав
вміст конститутивного білка, далі відбувалася ін
дукція синтезу білка з мол. м. 69 кДа, рівень якого
наближався до рівня конститутивного білка через
2 год. Подальша дія цього чинника призводила до
прогресивного збільшення в кілька разів вмісту
обох HSP70. При цьому концентрація індуцибель
ної ізоформи у M. sylvestris протягом першої доби в
1,3–1,5 раза перевищувала таку в M. pulchella. Слід
також зазначити, що наприкінці 48-годинної ек
ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2016, 73(2)
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Рис. 4. Реакція Malva silvestris і M. pulchella на затоплення
ґрунту: а — відсоток живих листків; b, c — Вестерн-блотаналіз HSP70 у листках M. sylvestris (b) і M. pulchella (c)
після затоплення тривалістю: 1 — 0 год (контроль), 2 —
0,5 год, 3 — 1 год, 4 — 2 год, 5 — 4 год, 6 — 6 год, 7 —
8 год, 8 — 24 год, 9 — 48 год, 10 — 72 год. Фотографії
типових імуноблотів розташовані під результатами
денситометричного аналізу. Рівень білка виражений
у відсотках до базового вмісту білка з мол. м. 78 кДа у
контролі (100 %). Дані представлені у вигляді середніх
значень і стандартних відхилень у трьох незалежних
експериментах, α = 0,95
Fig. 4. Reaction of Malva silvestris і M. pulchella to soil
flooding: а — Per cent of live leaves; b, c — Western-blotanalysis of HSP70 in M. silvestris (b) and M. pulchella (с)
leaves after flooding for: 1 — 0 h (control), 2 — 0,5 h, 3 — 1
h, 4 — 2 h, 5 — 4 h, 6 — 6 h, 7 — 8 h, 8 — 24 h, 9 — 48 h,
10 — 72 h. The actual blots are shown below the results of
the densitometric analysis. The level is expressed as the per
cent difference from the basal level of the 78 kDa protein in
the control (100 %). The data are the means and standard
deviations from three independent experiments, α = 0,95

спозиції рівень обох ізоформ був, навпаки, вищим
у менш стійкої M. pulchella.
Затоплення ґрунту спричинювало поступове
погіршення стану рослин і їхню загибель упро
довж 30–35 діб. За відсотком живих листків стій
кішою виявилася M. pulchella (р < 0,05) (рис. 4, а).
Аналіз HSP70 в обох видів показав зниження рів
ня конститутивного HSP70 і тимчасову актива
цію синтезу індуцибельного білка за першу добу
та посилення синтезу обох ізоформ у подальшому
(рис. 4, b, c). Відмінності між видами стосували
ся кількісних і часових параметрів. У M. sylvestris
значна активація синтезу індуцибельного білка за
перші півгодини затоплення супроводжувалася па
дінням вмісту конститутивного білка, відтак рівень
обох HSP70 знижувався протягом двох діб (для
конститутивного білка — до ~30 % від контрольно
го) (рис. 4, b). У M. pulchella концентрація консти
тутивного білка починала знижуватися лише після
30 хв, досягаючи ~60 % від контрольного на восьму
годину. Активація синтезу індуцибельного HSP70
впродовж першої доби була менш значною, ніж у
попереднього виду, але тривалішою (рис. 4, с).
За умов поступового підсихання ґрунту різниця
між видами за часткою зелених листків виявилася
статистично недостовірною (р > 0,05), тобто стан
рослин обох видів погіршувався майже однаковою
мірою (рис. 5, а). Подібною була і динаміка синтезу
HSP70 (рис. 5, b, c). Пожовтіння та в'янення ниж
ніх листків починалося за вологості ґрунту нижче
40 % від сухої маси, що супроводжувалося поси
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Рис. 5. Реакція Malva silvestris і M. pulchella на поступове
підсихання ґрунту: а — відсоток живих листків і
відносний вміст води у ґрунті (% від сухої маси); b, c —
Вестерн-блот-аналіз HSP70 у листках M. sylvestris (b) і
M. pulchella (с) у контролі (1) та через певний час після
припинення поливу: 2 — 3 доби, 3 — 6, 4 — 9, 5 — 12,
6 — 15 діб. Фотографії типових імуноблотів розташовані
під результатами денситометричного аналізу. Рівень
білка виражений у відсотках до базового вмісту білка з
мол. м. 78 кДа у контролі (100 %). Дані представлені у
вигляді середніх значень і стандартних відхилень у трьох
незалежних експериментах, α = 0,95
Fig. 5. Reaction of Malva silvestris і M. pulchella to soil
drought: а — Per cent of live leaves and relative soil water
content (% from dry soil mass); b, c — Western-blot-analysis
of HSP70 in M. silvestris (b) and M. pulchella (с) leaves in
control (1) and under drought for: 2 — 3 d, 3 — 6 d, 4 — 9
d, 5 — 12 d, 6 — 15 d. The actual blots are shown below the
results of the densitometric analysis. The level is expressed
as the per cent difference from the basal level of the 78 kDa
protein in the control (100 %). The data are the means and
standard deviations from three independent experiments, α = 0,95

ленням синтезу конститутивного HSP70 у верх
ніх листках. Подальше підсихання ґрунту нижче
~25 % призводило до відмирання нижніх листків,
збільшення накопичення конститутивного HSP70
та ініціації синтезу індуцибельного білка у верхніх
листках.  
Наводимо результати порівняльного аналізу діа
пазону толерантності та динаміки синтезу шаперо
нів HSP70 у M. sylvestris і M. pulchella, різних за ареа
лами зростання, морфологічними, онтогенетич
ними й адаптивними особливостями (Rakhmetov,
2000). Ювенільні рослини представників роду
Malva за впливу високої температури, нестачі або
надлишку води виживають шляхом збереження
верхівкової точки росту стебла і верхніх листків за
рахунок індукції старіння та відмирання нижніх
листків. Визначення змін частки живих листків у
M. sylvestris і M. pulchella протягом теплової експо
зиції, затоплення та посухи показало близькість
видів за рівнем стійкості. Однак певну перевагу
щодо теплостійкості відзначали в M. sylvestris, стій
кості до затоплення — в M. pulchella.
Зміни фізіологічного стану рослин доволі чіт
ко пов'язані з особливостями конститутивного
й індуцибельного синтезу білків родини HSP70.
Вважається, що рівень резистентності залежить
як від числа копій генів HSP у геномі (Evgen'ev et
al., 2007; Garbuz et al., 2011), так і від таких особ
ливостей їхньої експресії, як базовий рівень, поріг
індукції та динаміка синтезу (Shatilina et al., 2011;
Bedulina et al., 2013). За нашими результатами, у
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M. sylvestris і M. pulchella виявлено дві молекулярні
форми HSP70, які реагували з антитілами до кон
сервативної ділянки цитозольних HSP70 і мали
однакову молекулярну масу. Однаковий профіль
цитозольних HSP70 свідчить про високу гомоло
гічність і консервативність цих шаперонів у двох
досліджуваних видів роду Malva. Близьким виявив
ся і вміст конститутивної ізоформи в листках цих
видів за нормальних умов. За даними літератури,
в різних таксонів базовий рівень HSP70 корелює з
теплостійкістю організмів (Dutton, Hofmann, 2009;
Shatilina et al., 2011; Gamburg et al., 2014). Врахо
вуючи подібний характер фізіологічних змін у
двох досліджених видів мальви, можна розглядати
конститутивний синтез HSP70 як індикатор базо
вої резистентності організму до різних стресових
чинників. Це може означати, що конститутивні
HSP70 не тільки відповідають за фолдинг білків за
оптимальних умов (Margulis, Guzhova, 2000), а й за
безпечують захист білкового компонента клітин за
помірних флуктуацій факторів довкілля.
Динаміка синтезу HSP70 в обох видів мала
подібний за впливу кожного чинника характер.
За високої температури поріг індукції для індуци
бельного HSP70 як у M. sylvestris, так і в M. pulchella
становив 1 год за +37 °С, і вже через 2 год вміст
цього білка наближався до рівня конститутивно
го, подальше накопичення обох білків досягало
максимального значення в разі доз, близьких до
летальних. Проте такий характер синтезу HSP70 у
представників Malvaceae кардинально відрізняєть
ся від загальних уявлень про обмеженість індук
ції HSP першими годинами дії чинника (Margulis,
Guzhova, 2000; Schumann, 2001; Kosakivska, 2003),
що, зокрема, показано для модельного виду
Arabidopsis thaliana (L.) Heinh. (Brassicaceae) з не
високою теплостійкістю (Klueva, Samohvalov, 1990;
Sung et al., 2001).
Наші результати можуть свідчити, що теплостій
кість представників Malva забезпечується потуж
ним захистом білкового компонента від теплової
денатурації у верхніх листках і водночас різким
прискоренням старіння нижніх листків. Обгово
рюючи різницю між видами, слід підкреслити, що
теплостійкіша M. sylvestris відрізнялася потужні
шою індукцією синтезу HSP70 протягом першої
доби теплової експозиції, що має сильніше проти
діяти порушенню структури білків. Проте вищий
рівень HSP70 у менш стійкої M. pulchella на 48-му
год, на нашу думку, може пояснюватися гіршим
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станом рослин цього виду наприкінці досліджено
го періоду, порівняно з M. sylvestris, імовірно, внас
лідок меншої ефективності інших захисних меха
нізмів.
Затоплення ґрунту, як відомо, призводить до
різкого падіння вмісту кисню в оточенні коренів
(Jackson, 2006). Прискорене старіння та загибель
ювенільних рослин Malva в разі затоплення, оче
видно, обумовлене відсутністю генетично детер
мінованих механізмів специфічної адаптації до
тривалої кореневої гіпоксії. Проте індукція синте
зу HSP70 у листках є індикатором короткочасної
системної стрес-реакції. Її визначення протягом
перших 30 хв свідчить про високу чутливість рос
лин до надмірної вологості ґрунту. Нетривалий
синтез індуцибельної ізоформи в перші години
та повторна активація синтезу індуцибельної та
конститутивної ізоформ упродовж другої–третьої
діб можуть зумовлюватися збільшенням вмісту не
функціональних поліпептидів унаслідок зниження
рН цитоплазми, генерації активних форм кисню,
катаболічних процесів, які відбуваються за ана- 
еробних умов (Roberts et al., 1982; Jackson, Ricard,
2003; Jackson, 2006; Ye et al., 2015). Вплив корене
вої гіпоксії на метаболізм стеблової частини рос
лини описаний у низці робіт (Jackson, Ricard, 2003;
Jackson, 2006). Порівнюючи результати аналізу ви
дів родини Malvaceae під час затоплення з видами
інших родин, відзначимо таке. У нестійкого до пе
резволоження A. thaliana (Brassicaceae) подібна не
тривала індукція синтезу HSP70 упродовж перших
годин визначалася на рівні транскрипції (Banti et
al., 2008) і трансляції (за нашими неопублікова
ними даними), триваліший вплив цього чинника
призводив до деградації HSP70 і загибелі рослин.
Навпаки, у високопластичного повітряно-водного
виду Sium latifolium L. (Apiаceae) пристосування на
земних рослин до затоплення виражалося у поси
ленні синтезу HSP70 в листках протягом усього пе
ріоду фізіолого-морфологічної адаптації (Kozeko,
Ovcharenko, 2015).
За нашими результатами, види роду Malva посі
дають проміжне місце між A. thaliana і S. latifolium
як за тривалістю виживання внаслідок затоплен
ня, так і за рівнем індукції HSP70. Різниця між
M. sylvestris і M. pulchella стосувалася лаг-періоду,
інтенсивності та тривалості синтезу індуцибель
ного HSP70 та рівня конститутивного білка. Так,
швидка, потужна, але нетривала індукція спосте
рігалася в M. sylvestris. Разом із нижчим вмістом
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конститутивного білка це відповідало меншій стій
кості виду до затоплення. Слід зазначити, що ко
реляція між високою чутливістю до неспритливого
фактора та коротким лаг-періодом і нетривалою
індукцією HSP70 раніше визначалась у тваринних
об'єктів — амфіпод (Shatilina et al., 2011).
В експерименті з поступовим підсиханням ґрун
ту доза стресового чинника зростала не тільки з ча
сом (як у попередніх двох експериментах), а й за
рахунок посилення водного дефіциту, який може
призводити до втрати білками нативної струк
тури й агрегації (Bray, 2002). За результатами ек
сперименту близькі щодо рівня посухостійкості
види роду Malva показали схожу динаміку синтезу
HSP70. Старіння та відмирання нижніх листків з
посиленням водного дефіциту супроводжувалося
поступовою активацією синтезу конститутивного
й індуцибельного HSP70 у верхніх листках. При
кметно, що протягом усього періоду конститутив
на ізоформа за вмістом переважала. Подібне знач
не накопичення як конститутивного, так і індуци
бельного HSP70 під час тривалої посухи фіксували
і в інших високопластичних видів (Ye et al., 2015).
Таким чином, M. sylvestris 'Красавка' і M. pulchella
'Сильва' характеризуються однаковим складом і
близьким базовим рівнем цитозольних HSP70, а
також подібною, специфічною для кожного типу
стресора динамікою їхнього синтезу. Перебіг кіль
кісних змін цих білків взаємопов'язаний зі зміна
ми фізіологічного стану рослин. Отримані дані
підтверджують, що захист білкового компонента
клітини на початку дії стресового чинника відбува
ється за рахунок функціонування конститутивно
го HSP70, тоді як збільшення дози стресора через
певний лаг-період запускає синтез індуцибельної
ізоформи. Значній тепло-  і посухостійкості видів
роду Malva відповідає здатність до активного син
тезу обох молекулярних форм білка у відповідь
на вплив високої температури та посухи з поси
ленням, якщо доза стресора наближається до ле
тального рівня. На противагу цьому реакцією на
затоплення кореневої системи протягом першої
доби була нетривала активація синтезу індуци
бельного HSP70 у листках разом зі зменшенням
вмісту конститутивного білка, що асоціюється з
нездатністю представників роду Malva до постій
ного існування за таких умов. Видові особливості
динаміки синтезу HSP70 стосувалися кількісних і
часових показників. Як правило, стійкіші до пев
ного чинника рослини характеризувалися трива
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лішим й інтенсивнішим синтезом індуцибельного
та вищим вмістом конститутивного білка. Видові
особливості генної експресії HSP70 можуть обу
мовлюватися варіаціями в регуляторних і кодую
чих ділянках генів (Sørensen et al., 2003), а також
відмінностями в інших адаптивних механізмах.
Загалом отримані дані, з одного боку, ілюструють
загальні уявлення про індукцію HSP як частину не
специфічної стресової реакції (Lichtenthaler, 1998;
Kosakivska, 2003; Sørensen et al., 2003; Kolupaev,
Karpets, 2010), а з другого — показують специфіч
ні як для стресових чинників, так і для видів з різ
ною резистентністю особливості динаміки синтезу
HSP70.
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синтезу білків теплового шоку HSP70 у Malva silvestris
і M. pulchella (Malvaceae) і стійкість до високої
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Проведено порівняльний аналіз діапазону толерантнос
ті та характеру змін щодо рівня білків теплового шоку
HSP70 у Malva sylvestris L. 'Красавка' і M. pulchella Bernh.
'Сильва' за впливу високої температури, ґрунтового за
топлення та посухи. Показано, що ювенільні рослини
цих видів виявилися близькими за діапазоном толерант
ності, причому M. sylvestris була стійкішою до високої
температури та чутливішою до затоплення порівняно з
M. pulchella. За результатами Вестерт-блот-аналізу вони
характеризувались однаковим складом і близьким базо
вим рівнем цитозольних HSP70, подібною специфічною
для кожного стресора динамікою їхнього синтезу. Висо
кій тепло-  і посухостійкості цих видів відповідала їхня
здатність до тривалого інтенсивного синтезу конститу
тивного й індуцибельного білків із посиленням у разі
наближення дози стресора до летального рівня. Стресреакція на затоплення містила швидку, проте нетривалу
активацію синтезу індуцибельного HSP70 і зниження
вмісту конститутивного білка за перші години. Це може
слугувати захистом від короткочасного перезволоження
ґрунту й асоціюється з нездатністю видів до тривалого
існування за таких умов. Виявлені видові особливос
ті стосувалися кількісних і часових показників синтезу
HSP70. Отримані дані свідчать, що до молекулярних
основ високої стійкості рослин можна віднести здатність
до тривалого й інтенсивного синтезу як індуцибельних,
так і конститутивних HSP70 за довгочасного впливу не
сприятливого чинника.

Козеко Л.Е.1, Рахметов Д.Б.2 Особенности динамики
синтеза белков теплового шока HSP70 у Malva silvestris
и M. pulchella (Malvaceae) и устойчивость к высокой
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Проведен сравнительный анализ диапазона толе
рантности и характера изменений в уровне белков те
плового шока HSP70 у Malva sylvestris L. 'Красавка' и
M. pulchella Bernh. 'Сильва' при воздействии высокой
температуры, почвенного затопления и засухи. Показа
но, что ювенильные растения исследуемых видов близки
по диапазону толерантности, при этом M. sylvestris бо
лее устойчива к высокой температуре и более чувстви
тельна к затоплению по сравнению с M. pulchella. По
результатам Вестерт-блот-анализа они характеризова
лись одинаковым составом и близким базовым уровнем
цитозольных HSP70, схожей специфичной для каждого
стрессора динамикой их синтеза. Высокой тепло- и за
сухоустойчивости данных видов соответствовала их спо
собность к продолжительному и интенсивному синтезу
конститутивного и индуцибельного белков с усилени
ем в случае приближения дозы стрессора к летальным
значениям. Стресс-реакция на затопление включала
быструю, однако непродолжительную активацию синте
за индуцибельного HSP70 и снижение содержания кон
ститутивного белка в первые часы. Это может служить
для защиты от непродолжительного переувлажнения
почвы и ассоциируется с неспособностью видов к дли
тельному существованию в таких условиях. Выявленные
видовые особенности касались количественных и
временных характеристик синтеза HSP70. Полученные
данные свидетельствуют, что к молекулярным основам
высокой устойчивости растений можно отнести способность к продолжительному и интенсивному синтезу как
индуцибельных, так и конститутивных HSP70 при дли
тельном действии неблагоприятного фактора.
Ключевые слова: Malva sylvestris, M. pulchella, диапазон
стойкости, стресс-реакция, белки теплового шока 70.
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