Активність каталази у вегетативних органах рослин в умовах посухи
Росіцька Н.В.
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна
е-mail: rositska.nadiia@gmail.com

Activity of catalase in vegetative organs of plants under drought conditions
Rositska N.V.
M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
е-mail: rositska.nadiia@gmail.com

It was established the highest level of catalase activity in the 6.0 - 8.7 times was in herbs compared to trees. At the beginning of the vegetation, the catalase content began to increase. Later the activity of catalase decreased. However, in trees, unlike herbs, the decrease began one month earlier.

В умовах глобальної зміни клімату посуха стає дедалі вагомішим чинником у збереженні біорізноманітності на планеті. Дефіцит води пригнічує ріст і розвиток рослин, а в екстремальних ситуаціях навіть спричиняє загибель. Формування захисної відповіді рослин до несприятливих умов середовища забезпечується за рахунок антиоксидантної системи захисту, де ключова роль належить каталазі. Каталаза захищає клітини від перекису водню, що утворився під час метаболізму та забезпечує рослини киснем. Каталаза руйнує ту частину перекису водню, котра не може бути інактивована пероксидазою. Тому окиснювально-відновлювальні процеси розглядають як механізми, що визначають біохімічну адаптацію рослинного організму до стресу. 
Вибір об’єктів дослідження обумовлено їх належністю до різних життєвих форм, а саме: дерев – Betula pendula Roth, Pinus sylvestris L. та трав – Chelidonium majus L, Elymus repens (L.) Gould. Вміст каталази визначали за методом  А.Н. Баха і А.І. Опаріна.
Встановлено, що за ступенем активності каталази листки рослин суттєво відрізняються. Найбільш високий рівень її активності у 6,0 – 8,7 рази був притаманний листкам трав’янистих рослин порівняно з деревними. На початку вегетації вміст каталази починає зростати, що, ймовірно, пояснюється реакцією рослин на підвищення температури повітря та погіршення водозабезпечення. Надалі активність каталази починає зменшуватися, що, можливо, вказує на початок адаптації до водного дефіциту. Проте у деревних рослин, на відміну від трав’янистих, зменшення активності каталази починається швидше на один місяць.   
Отже, внутрішньоклітинні перебудови антиоксидантної системи сприяють зниженню подальшого негативного впливу ґрунтової посухи на фізіологічний стан рослин та, як наслідок, про підвищують стійкість рослин до дефіциту вологи у ґрунті.


