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Šio tyrimo tikslas - nustatyti skirtingo stiprumo  ultravioletinės spinduliuotės poveikį vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) augimui ir 

oksidaciniam stresui. Miežiai buvo auginami dirvožemyje ir per parą veikiami nuo 0,5 iki  8 kJ m-2 UV-B spinduliuote. Po 7 parų vertintas UV-B 

poveikis miežių morfometriniams (aukščiui ir sausai biomasei) bei biocheminiams (fotosintezės pigmentams, lipidų peroksidacijai, superoksido 

koncentracijai) rodikliams. Šis tyrimas parodė, jog silpnos UV-B dozės skatino miežių antžeminės dalies augimą, sausosios biomasės formavimąsi, bei 
mažino oksidacinį stresą. Tačiau didesnės UV-B spinduliuotės dozės augalų augimą veikė neigiamai, 8 kJ m-2 augalų aukštį sumažino 20%. Sausos 

biomasės kiekį labiausiai paveikė 4 kJ m-2 dozė, sausoji biomasė sumažėjo 16,13%. 0,5-2 kJ m-2 dozės sumažino lipidų peroksidacijos produkto 

malondialdehido (MDA) koncentraciją apie 25%, tačiau stipresnės dozės MDA kiekį padidino iki 84,1%. Tiek chlorofilui a+b, tiek karotinoidams 

didėjanti UV-B spinduliuotė darė neigiamą poveikį. 4 kJ m-2 spinduliuotė chlorofilo a+b koncentraciją sumažino 19%, o 8 kJ m-2 – 46,7%. Veikiant 

stipriausiomis UV-B dozėmis karotinoidų koncentracija sumažėjo atitinkamai 13% ir 27,8%. Stiprėjanti UV-B spinduliuotė skatino superoksido 

susidarymą, jo koncentracija augaluose išaugo daugiau nei 2,7 karto, palyginti su kontroliniais augalais. Šio eksperimento rezultatai parodė,  jog mažos 
ultravioletinės spinduliuotės dozės silpnina oksidacinį stresą miežių lapuose ir skatina antžeminės augalo dalies augimą, tačiau UV-B spinduliuotės 

intensyvumui pasiekus 4 kJ m-2, ženkliai sustiprėja oksidacinis stresas, sumažėja pigmentų koncentracija ir sulėtėja augalų augimas.  

Ultravioletinė spinduliuotė, oksidacinis stresas, lipidų peroksidacija, superoksido radikalas 

 
Įvadas 

 

Dėl ozono sluoksnio plonėjimo, didėja į žemę 

patenkančios UV-B spinduliuotės intensyvumas. UV-B 

spinduliai gali turėti įtakos augalų biomasei, fotosintezei, 

kvėpavimui, vandens apykaitai ir kitiems fiziologiniams 

procesams. Pastebėta, kad spinduliuotė gali visus šiuos 

procesus veikti įvairiai – slopinti arba stimuliuoti, o kai 

kuriais atvejais išvis neturėti įtakos (Caldwell et al., 1995). 

Esant nedidelėms UV-B spinduliuotės dozėms, ji veikia 

kaip augalų augimą skatinantis veiksnys, tačiau 

spinduliuotės intensyvumui padidėjus, ji pažeidžia įvairius 

ląstelės komponentus, sutrikdo fotosintezės veiklą. Vienas 

iš pagrindinių ultravioletinės spinduliuotės neigiamų 

padarinių – sustiprėjęs oksidacinis stresas, pasireiškiantis 

aktyvių deguonies formų (ROS) - vandenilio peroksido 

(H2O2), superoksido, singuletinio deguonies bei hidroksilo 

radikalų koncentracijos augimu ląstelėse ir apoplaste 

(Apel, Hirt, 2004). Dėl ROS reakcijos su nesočiosiomis 

riebalų rūgščių jungtimis, sustiprėja plazminių membranų 

lipidų peroksidacija, pažeistos membranos praranda savo 

funkcijas, dėl to dar labiau sutrinka augalo metabolizmas 

(Dat et al., 2000). 

Yra išskiriami trys pagrindiniai UV-B spinduliuotės 

augalų ląstelėse taikiniai: genetinė sistema, fotosintezės 

sistema bei membranų lipidai (Jansen et al., 1998). Būtent 

fotosintezės sistema patiria didžiausią žalą, ir jos pokyčiai 

tiesiogiai veikia augalo produktyvumą (Marwood, 

Greenberg, 1996). Dėl per didelio UV-B spinduliuotės 

intensyvumo neretai pastebimas fotosintezės pigmentų 

koncentracijos ir fotosintezės efektyvumo sumažėjimas. 

Sutrikus fotosintezės veiklai, chloroplastuose gali 

susidaryti įvairios ROS formos, dar labiau sustiprinančios 

neigiamą spinduliuotės poveikį. Ilgesnį laiką trunkantis 

UV-B stresas sukelia ląstelių žūtį ir audinių nekrozes 

(Blokhina et al., 2003; Kakani et al. 2003). 

 UV-B spinduliuotės poveikis augalų augimui ir 

fotosintezei yra gana gerai ištirtas, tačiau tyrimų duomenys 

labai prieštaringi, ypač skiriasi nedidelių dozių poveikis 

augalams. UV sukeliamas oksidacinis stresas yra ištirtas 

daug mažiau, ypač stinga duomenų apie ROS 

koncentracijos pokyčius. Taigi, šis tyrimas yra skirtas 

nustatyti skirtingų, pradedant nuo labai silpnų – 0,5 kJ m
-2

 

ir 1 kJ m
-2

, ultravioletinės spinduliuotės dozių poveikį 

vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.).  augimui, 

fotosintezės pigmentų koncentracijai bei oksidacinio streso 

stiprumui – lipidų peroksidacijai ir superoksido 

koncentracijai miežių lapuose.  

 

Tyrimų metodika 

 

Augalai buvo auginami VDU aplinkotyros katedros 

fitokamerose su automatiškai kontroliuojama aplinka: 16/8 

val. fotoperiodu, 21,5
0
C/16

0
C dienos/nakties temperatūra, 

15000 Lx apšvietimo intensyvumu. 

Eksperimentams naudotos vasarinių miežių sėklos 

buvo sodinamos į durpių ir smėlio substratą (santykis 2:1). 

UV-B spinduliuotės poveikis taikytas 7 dienas (9 - 12 

augimo tarpsniai pagal BBCH skalę). Miežiai buvo 

veikiami 0,5, 1, 2, 4 ir 8 kJ m
-2

 per parą UV-B 

spinduliuotės dozėmis. Pasibaigus eksperimentui buvo 

vertintas UV-B poveikis  ūglių augimui, fotosintezės 

pigmentų koncentracijai ir oksidacinio streso stiprumui 

miežių lapuose. Miežių aukščiui nustatyti buvo 

matuojamas ūglių ilgis nuo substrato iki ilgiausio lapo 

galiuko ir nedelsiant išmatuojama tų pačių augalų žalioji 

masė. Sausai antžeminės dalies masei nustatyti, miežių 

ūgliai buvo džiovinami termostate 60
0
C temperatūroje 7 

dienas. Chlorofilų a+b ir karotinoidų koncentracijos 

nustatytos spektrofotometriškai 100% acetono ištraukoje 

(Wettstein, 1957).  

Plazminių membranų oksidacinio streso sukeliami 

pažeidimai buvo nustatomi spektrofotometriškai, pagal 

lipidų peroksidacijos galutinio produkto – malondialdehido 

(MDA), koncentraciją,  naudojant tiobarbiturinės rūgšties 

metodą (Blokhina et al., 2003). Superoksido radikalo 

koncentracija nustatyta spektrofotometriškai 

hidroksilamino hidrochlorido metodu (Wu, Tiedemann, 

2002) 
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Visi tyrimai atlikti trimis pakartojimais, matematinei 

duomenų analizei bei grafiniam gautų rezultatų pateikimui 

buvo naudojami programiniai paketai STATISTICA 8 ir 

MS Excel. Rezultatų vidurkių palyginimui skaičiuota 

Student’o t-kriterijaus p reikšmė.  

 

Rezultatai 

 

Mažos UV-B spinduliuotės dozės miežių antžeminės 

dalies augimą veikė teigiamai: 0,5 ir 1 kJ m
-2

 spinduliuotė 

augalų aukštį padidino atitinkamai 2,63% ir 1,62% 

palyginti su kontrole (1 pav). Augalus veikiant didesnėmis 

- 2 ir 4 kJ m
-2

 dozėmis, stebimas nedidelis, tačiau 

neigiamas poveikis, augalų aukštis sumažėjo atitinkamai 

0,16 % ir 2,43% (p>0,05). Didžiausią poveikį miežių 

aukščiui darė 8 kJ m
-2

 UV-B dozė: augalų aukštis 

sumažėjo 19,84% (p<0,05). 

 

 
 

1 pav. UV-B spinduliuotės poveikis miežių aukščiui. 

Fig. 1. The impact of UV-B radiation on barley leaf lenght. 

 

 
 

2 pav. UV-B sinduliuotės poveikis sausai miežių ūglių biomasei. 

Fig.2. The impact of UV-B radiation on dry weight of barley shoots. 

 

Teigiamas mažų UV-B spinduliuotės dozių poveikis 

nustatytas ir matuojant sausos biomasės kiekį (2 pav.)  0,5 

kJ m
-2

 dozė sausąją biomasę padidino 12,90% (p<0,05). 1 

ir 2 kJ m
-2

 biomasę padidino statistiškai nepatikimai, apie 

3% palyginti su kontrole. 4 ir 8 kJ m
-2

 dozės darė neigiamą 

poveikį, sausos biomasės kiekis sumažėjo atitinkamai 

16,13% ir 9,68% (p<0,05). 

Stiprėjanti UV-B spinduliuotė statistiškai patikimai 

(p<0,05) mažino chlorofilų koncentraciją (3 pav.). Mažos 

dozės statistiškai patikimo poveikio neturėjo,  tačiau jau 2 

kJ m
-2

 dozė chlorofilų koncentraciją sumažino 11,12 %, 4 

kJ m
-2

 dozė - 19,29 %, o didžiausia 8 kJ m
-2

 dozė  

chlorofilų a+b koncentraciją sumažino 46,70 % (p<0,05) . 

 

 
 

3 pav. UV-B poveikis chlorofilų a+b koncentracijai. 

Fig. 3. Impact of UV-B radiation on barley chlorophyll a+b content. 

 

Padidėjusi UV-B spinduliuotės dozė taip pat turėjo 

neigiamą poveikį ir karotinoidams (4 pav). Jų 

koncentracija kito panašiai kaip ir chlorofilų – ženklų 

koncentracijos sumažėjimą sukėlė tik 4 ir 8 kJ m
-2

 dozės. 

0,5 kJ m
-2

 dozė  karotinoidų koncentraciją sumažino 2,41 

%, 1 kJ m
-2

 - 8,04 %, o 2 kJ m
-2

 - 4,83 % palyginti su 

kontrole (p>0,05). Didesnės, 4 ir 8 kJ m
-2

 dozės 

karotinoidų koncentraciją sumažino atitinkamai 13,40% ir 

27,88%. 

 

 
 

4 pav. UV-B spinduliuotės poveikis karotinoidų koncentracijai. 

Fig. 4. The impact of UV-B radiation on concentration of carotenoids. 
 

Plazminių membranų lipidų peroksidacija buvo 

vertinama pagal reakcijos produkto – malondialdehido 

(MDA) koncentraciją miežių lapuose. 5 pav. pateikti MDA 

koncentracijos pokyčiai veikiant augalus skirtingomis UV-

B spinduliuotės dozėmis. Esant silpnai  spinduliuotei (0,5, 

1 ir 2 kJ m
-2

), MDA koncentracija palyginti su kontrole 

sumažėjo atitinkamai 24,36% 25,51% ir 28,66%. Miežius 

paveikus 4 kJ m
-2

 doze, MDA koncentracija padidėjo 

45,24%, o veikiant didžiausia doze, MDA koncentracija 

padidėjo 84,13%, beveik 2 kartus, palyginti su kontrole. 

Skirtingų UV-B spinduliuotės dozių poveikis 

superoksido radikalo susidarymui pateiktas 6 pav.  

Matome, jog didelės spinduliuotės dozės ženkliai didino 

superoksido koncentraciją miežių lapuose. Palyginti su 

kontrole, superoksido koncentracija padidėjo nežymiai 

miežius veikiat 0,5 kJ m
-2

, 1 kJ m
-2

 ir 2 kJ m
-2

 dozėmis, 

atitinkamai 1,95%, 1,39 % ir  8,03% (p>0,05). Veikiant 4 

kJ m
-2

 spinduliuotei, superoksido koncentracija išaugo 

51,21%,  o veikiant didžiausiai dozei, ji padidėjo net 2,7 

karto (p<0,05). 
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5 pav. UV-B dozės poveikis malondialdehido (MDA) koncentracijai 

miežių lapuose 

Fig. 5. The impact of UV-B radiation on MDA concentration in barley 

leaves 

 

 
 

6 pav. UV-B poveikis superoksido koncentracijai miežių lapuose. 

Fig. 6. The impact of UV-B radiation on superoxide concentration in 
barley leaves 

 

Aptarimas 

 

Šiuo tyrimu buvo vertintas skirtingo intensyvumo 

ultravioletinės spinduliuotės poveikis vasariniams 

miežiams. Mažos UV-B spinduliuotės dozės miežių 

morfometrinius rodiklius veikė teigiamai: 0,5 ir 1 kJ m
-2

 

spinduliuotė šiek tiek skatino antžeminės dalies augimą, 

sausos biomasės formavimąsi. Didesnės, 4 ir 8 kJ m
-2

 

spinduliuotės dozės visus morfometrinius rodiklius veikė 

neigiamai (1 ir 2 pav.). Teigiamas UV-B spinduliuotės 

poveikis yra pastebėtas ir kituose tyrimuose, tačiau 

daugumoje atvejų stebimas neigiamas poveikis augimui 

(Kakani et al., 2003). Miežių antžeminės dalies augimo 

lėtėjimas bei sausos biomasės kiekio sumažėjimas, 

padidėjus UV-B spinduliuotės dozei, yra siejamas su 

fiziologinių ir morfologinių procesų, vykstančių augaluose, 

pokyčiais. Sumažėjus lapų žiotelių pralaidumui, sumažėja 

tarpląstelinio CO
2
 koncentracija ir elektronų pernašos 

aktyvumas, tai sudaro sąlygas ROS koncentracijos augimui 

ir oksidacinio streso stiprėjimui (Dat et al., 2000). 

Silpnėjant fotosintezei ir didėjant ląstelių pažeidimams, 

mažėja ir augalo biomasė, augalai tampa smulkesni. Dėl 

UV-B poveikio sumažėjęs lapų plotas, mažesnis išleistų 

atžalų skaičius ir CO2 akumuliacijos greičio augale 

sumažėjimas prisideda prie lėtesnio biomasės augimo 

(Correia et al. 1999). 

Fotosintezės pigmentus visos UV-B spinduliuotės 

dozės veikė neigiamai, tačiau tik didesnis nei 2 kJ m
-2

 

spinduliuotės intensyvumas sukėlė ženklų jų 

koncentracijos sumažėjimą. Viršijus šią dozę, chlorofilo 

a+b (3 pav.) ir karotinoidų (4 pav.) koncentracijos  mažėjo 

proporcingai spinduliuotės intensyvumui. Chlorofilų 

koncentracija sumažėja dėl UV-B spinduliuotės poveikio 

chloroplastų struktūrai, ypač dėl tilakoidų ir granų 

membranų pažeidimų; sumažėjus jų vientisumui, prasideda 

membranų irimas, keičiasi chloroplastų struktūra (Kakani 

et al., 2003, Jansen et al., 1998). Taip pat pigmentų 

koncentracija mažėja dėl fotosintezės fermentų sintezės, 

elektronų pernašos slopinimo bei FS II veiklos sutrikimo 

(Agrawal, Rathore, 2007, Li et al., 2010).  

Ultravioletinė spinduliuotė, kaip ir kiti stresoriai, 

sustiprina oksidacinį stresą (Dat et al. 2000). Tačiau šiame 

tyrime silpnos (0,5, 1 bei 2 kJ m
-2

) spinduliuotės susilpnino 

oksidacinį stresą miežių lapuose: lipidų peroksidacija 

sumažėjo beveik 25%. Veikiant stipresnėmis dozėmis 

stebimas staigus lipidų peroksidacijos sustiprėjimas (5 

pav.) ir superoksido koncentracijos padidėjimas (6 pav.). 

Dėl UV-B spinduliuotės padidėjus ROS koncentracijai, 

sustiprėja lipidų peroksidacija; tai grandininė reakcija, 

kurios metu suardoma dvigubąsias jungtis turinčių riebiųjų 

rūgščių struktūra, membranos praranda savo funkcijas,  
(Hallivell, 1987). An ir kt. (2000) atliktas tyrimas parodė 

ženklų MDA koncentracijos padidėjimą pavasarinių 

kviečių sodinukuose. Kviečius 7 dienas veikus 8,64 kJ m
-2

 

UV-B spinduliuotės dozė, MDA koncentracija padidėjo 

70,8 %, o veikus didesne 11, 2 kJ m
-2

 doze, MDA 

koncentracija išaugo 83,8 %, lyginant su kontrole. Kitų  

tyrimų duomenimis, UV-B spinduliuotė sukelia ir 

antioksidacinių fermentų aktyvumo padidėjimą (Agarwal, 

2007), todėl, esant silpnai spinduliuotei, galimas priešingas 

efektas – oksidacinio streso susilpnėjimas, kuris ir buvo 

nustatytas šiame tyrime. 

Superoksido radikalas yra vienas biologiškai 

pavojingiausių laisvųjų radikalų susidarančių augaluose 

patiriančiuose oksidacinį stresą. Normaliomis augalo 

augimo sąlygomis jo susidarymas reguliuoja fotosintezės 

veiklą bei apsaugo nuo elektronų pernašos perkrovimo ir 

visiško fotosintezės inhibavimo. Tačiau staigiai padidėjusi 

jo koncentracija rodo, jog augalas patiria stiprų oksidacinį 

stresą, o jo antioksidacinė sistema nebesuspėja vykdyti 

superoksido šalinimo, o tai veda prie oksidacinio ląstelių 

biomolekulių pažeidimo (Mittler, 2002). Šiame tyrime 

vasarinius miežius paveikus 4 ir 8 kJ m
-2

 UV-B 

spinduliuote, nustatytas ženklus superoksido 

koncentracijos padidėjimas, sutampantis su intensyvia 

lipidų peroksidacija, augimo lėtėjimu ir fotosintezės 

pigmentų pažeidimais. 

 

Išvados 

 

1. 0,5 – 2 kJ m
-2

 UV-B dozės neturėjo statistiškai 

patikimos įtakos vasarinių miežių aukščiui, o mažiausias 

spinduliuotės intensyvumas skatino augalų antžeminės 

dalies sausosios biomasės augimą. UV-B dozę padidinus 

iki 4 ir 8 kJ m
-2

 pastebėtas ženklus neigiamas poveikis 

augalų augimui 

2. Neigiamas UV-B spinduliuotės poveikis chlorofilų 

a+b koncentracijai pasireiškė spinduliuotės intensyvumui 
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pasiekus 2 kJ m
-2

, karotinoidams - 4 kJ m
-2

. Didėjant UV-B 

dozei neigiamas poveikis fotosintezės pigmentams stiprėjo 

proporcingai spinduliuotės intensyvumui. 

3. 0,5 – 2 kJ m
-2

 UV-B dozės nepakeitė superoksido 

koncentracijos ir ženkliai sumažino lipidų peroksidacijos 

intensyvumą, tačiau esant 4 ir 8 kJ m
-2

 spinduliuotės 

poveikiui, nustatytas stiprus oksidacinis stresas: didėjant 

UV-B dozei ženkliai padidėjo superoksido koncentracija ir 

lipidų peroksidacija.  
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The impact of ultraviolet radiation on growth and oxidative stress of spring barley 
 

Summary 

 
The objective of this study - to identify impact of different strength of ultraviolet radiation on spring barley (Hordeum vulgare L.) growth and 

oxidative stress. Barley was grown in soil and exposed to 0.5 to 8 kJ m-2 per day. After 7 days were evaluated with UV-B exposure of barley 

morphometric (height and dry biomass) and biochemical (photosynthetic pigments, lipid peroxidation, superoxide levels) parameters. This study showed 
that a low dose of UV-B stimulated the growth of barley ground, the dry biomass formation, and reduced oxidative stress. However, higher UV-B 

radiation dose of plant growth were negative, 8 kJ m-2 dose plant height reduced by 20%. Dry biomass yield mostly influenced by a 4 kJ m-2 dose,  dry 

biomass decreased by 16.13%. 0.5 to 2 kJ m-2 dose reduced the lipid peroxidation product malondialdehyde (MDA) concentration  about 25%, but 
stronger doses MDA content increased to 84.1%. Both, chlorophyll a + b and carotenoids increased UV-B radiation had a negative impact. 4 kJ m-2 

radiation dose decreased chlorophyll a + b concentration by 19%, and 8 kJ m-2 - 46.7%. The strongest influence of UV-B doses of carotenoid levels were 

reduced by 13% and 27.8%. Increasing UV-B radiation stimulated superoxide formation, its concentration in plants increased more than 2.7 times 
compared with the control plants. The experimental results showed that low doses of ultraviolet radiation reduce oxidative stress in barley leaves and 

promote the growth of above-ground part of the plant, but the UV-B radiation intensity equal to 4 kJ m-2 significantly stronger oxidative stress, reduced 

pigment concentration and slows plant growth. 
UV-B radiation, oxidative stress, lipid peroxidation, superoxide. 
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