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Annotation.  The purpose of this study is to investigate the effect of stressors and their combinations on pea seedlings at the molecular level (determination of qualitative and quantitative changes in plant proteins). Their significant role in the stress signals transduction and in the processes of forming an active response to the adverse factors is confirmed. Our data reveal that the most number of proteins has changed in response to the combined effect of ionizing radiation and salinity. 
Отримання інформації щодо сукупності білків організму, змін у їх складі та концентрації при зміні умов існування рослин, в тому числі при дії різноманітних стресорів, проливає світло на особливості функціонування сигнальних систем. Результатом крос стоку сигнальних систем є репрограмування експресії генів і синтезу білків, що призводить до змін у метаболічних та біохімічних шляхах. 
Метою дослідження є вивчення дії стресорів на проростки рослин гороху на молекулярно-біологічному рівні, а саме дослідження зміни спектру білків, їх якісних та кількісних змін. Для кожної з чотирьох експeриментальних груп: контроль, опромінені гамма-променями у дозі 10 Гр рослини, проростки гороху після дії розчину NaCl в концентрації 0,22 моль/л, рослини після комбінованого впливу опромінення та розчину NaCl було виділено білки та проаналізовано гелі після ультрависокоефективної рідинної хроматографії (2-DE). Зміна концентрації найбільшої кількості білків спостерігалась у відповідь на поєднаний вплив іонізуючої радіації та засолення. Величину ефекту за зміною концентрації білків поділили на чотири типи: некооперативний адитивний, некооперативний мультиплікативний, кооперативний синергічний та кооперативний антагоністичний. Визначено, що найбільш вираженим є кооперативний антагоністичний ефект (63% плям з 223), на відміну від кооперативного синергічного (лише 9%). Були визначені білки, на експресію яких опромінення та засолення впливають адитивно (13%)  некооперативно або мультиплікативно (15%)  некооперативно. 

