
Вісник ОНУ Том 17, випуск 4 (29) 2012.  Біологія

УДК 581.557:579.22

1 Институт ботаники имени Н. Г. Холодного НАН Украины, 

отдел фитогормонологии,

ул. Терещенковская, 2, Киев, 01601, Украина
2 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 

Биотехнологический научно-учебный центр,

ул. Дворянская, 2, Одесса, 65082, Украина, e-mail: sytnikov@list.ru

Обобщены литературные данные и результаты собственных исследований, посвя-
щенных изучению физиологического значения лектинов растений. Обсуждается 
вопрос о возможной роли этих белков в процессах фотосинтеза, а также становле-
ния и функционирования симбиоза растений сои (Glycine max (L.) Merrill) с клу-
беньковыми бактериями (Bradyrhizobium japonicum).
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Резюме

Узагальнено літературні дані і результати власних досліджень, присвячених 
вивченню фізіологічного значення лектинів рослин. Обговорюється питан-
ня про можливу роль цих білків у процесах фотосинтезу, а також становлення і 
функціонування симбіозу рослин сої (Glycine max (L.) Merrill) з бульбочковими 
бактеріями (Bradyrhizobium japonicum).
Ключові слова: лектини, Glycine max, Bradyrhizobium japonicum, соєво-ризобіальний 
симбіоз.
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Summary

The review summarizes the literature data and the results of our own research on the 
physiological significance of plant lectins. The discussed question of the possible role of 
these proteins in the process of photosynthesis as well as the formation and functioning of 
the symbiosis of soybean (Glycine max (L.) Merrill) and nodule bacteria (Bradyrhizobium 

japonicum) has been discussed.
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