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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Підвищення стійкості організму до стресових чинників є 

важливою передумовою сповільнення старіння та попередження розвитку 

фізіологічних порушень [Lushchak, 2007; Москалев, 2008], тому дослідження 

молекулярних механізмів адаптації живих організмів до несприятливих умов 

тривалий час залишається однією з найпопулярніших галузей сучасної біології. 

Оксидативний стрес, який виникає внаслідок порушення гомеостазу активних форм 

кисню (АФК) зі збільшенням їх концентрації, часто супроводжує дію несприятливих 

чинників [Lushchak, 2014; Sies, 2014]. Незважаючи на це, участь і координація 

механізмів захисту, зокрема антиоксидантної системи, в адаптації до різних 

стресових умов є недостатньо вивченою. Стратегія боротьби зі старінням та 

різноманітними хворобами людини часто ґрунтується на стимуляції 

антиоксидантної системи. Проте існує достатньо експериментальних свідчень щодо 

прооксидантних властивостей багатьох екзогенних низькомолекулярних 

антиоксидантів [Bouayed та Bohn, 2010; Suh та ін., 2010; Park та ін., 2013; Kucinska 

та ін., 2014]. Зокрема, виявлено, що за певних умов низькомолекулярні 

антиоксиданти можуть брати безпосередню участь в утворенні вільних радикалів та 

АФК загалом і таким чином сприяти неферментативним процесам окислення. Це, 

ймовірно, є одним з пояснень доведеної у переважній більшості випадків 

неефективності антиоксидантної терапії [Brieger та ін., 2012; Spasojević та ін., 2012]. 

Водночас, немає свідчень щодо прооксидантних властивостей антиоксидантних 

ферментів in vivo, хоча існують такі дані, отримані in vitro. Зокрема, це стосується 

супероксиддисмутази (СОД) [McCord та Edeas, 2005; Fridovich, 2011]. 

Вибір дріжджів Saccharomyces cerevisiae як об’єкту вивчення різних типів 

стресу, функціонування систем захисту від несприятливих чинників та особливостей 

перебігу неферментативних процесів зумовлений тим, що ця модель має перед 

іншими ряд суттєвих переваг. Зокрема, S. cerevisiae є одночасно клітинною та 

організменною еукаріотичною модельною системою, яка дає можливість 

здійснювати та порівнювати дослідження in vitro та in vivo. Дріжджі мають високу 

інтенсивність метаболізму, швидкість росту та старіння. Існують тісні гомологічні 

зв’язки між дріжджами та вищими еукаріотами [Москалев, 2008; Ткаченко, 2012]. 

Крім того, особливості росту і старіння дріжджів легко визначаються та 

контролюються зовнішніми чинниками. Таким чином, дріжджі S. сerevisiae, 

вивчення яких свого часу створило підґрунтя для розвитку сучасної біохімії та 

суміжних галузей, до тепер є однією з найзручніших модельних систем [Barnett та 

Lichtenthaler, 2001; Barnett, 2003a, 2003b, 2003c, 2004, 2008; Barnett та Entian, 2005]. 

Серед несприятливих чинників, які з кожним роком інтенсивніше впливають 

на сучасне суспільство, є не тільки ті, що вважаються вимушеними шкідливими 

факторами довкілля, але й різноманітні харчові компоненти, впливу яких сучасна 

людина піддається невимушено. Серед таких речовин, які в надлишкових кількостях 

є потенційно шкідливими для організму людини – вуглеводи, харчові консерванти у 

вигляді слабких органічних кислот тощо.  

Чисельні клінічні та експериментальні дані свідчать про небезпечність 

тривалого споживання поширеного підсолоджувача фруктози, оскільки це може 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnett%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11223946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lichtenthaler%20FW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11223946
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призводити до розвитку метаболічного синдрому, ожиріння, цукрового діабету, 

гіпертезії, хвороб нирок, серця, печінки тощо [Spasojević та ін., 2009a, 2009b;  

Johnson та ін., 2010; Sánchez-Lozada та ін., 2010; van der Borght та ін. 2011; Bray, 

2013; White, 2013]. З іншого боку, модельні дослідження in vitro демонструють, що 

фруктоза порівняно з іншими моносахаридами, наприклад глюкозою, за умови 

короткотривалої інкубації ефективніше захищає культури клітин від оксидативного 

стресу [Spasojević та ін., 2009a, 2009b; Macallister та ін., 2011]. Механізми як 

захисних ефектів фруктози, так і розвитку порушень, спричинених тривалим її 

споживанням у надлишкових кількостях, залишаються мало дослідженими. Як й 

інші факультативні анаероби S. cerevisiae можуть здійснювати аеробний та 

анаеробний метаболізм, а отже зберігають життєздатність за різких змін 

концентрації кисню в середовищі. Такі особливості зумовлені існуванням у 

дріжджів ефективної антиоксидантної системи. З іншого боку, характеризуючись 

високою гліколітичною активністю, дріжджі мають потужну антиглікаційну 

систему захисту від високоактивних побічних продуктів метаболізму вуглеводів 

[Inoue та ін., 2011]. Таким чином, S. cerevisiae є зручною модельною системою у 

вивченні молекулярних механізмів захисного і шкідливого ефектів вуглеводів, 

зокрема фруктози. 

Слабкі органічні кислоти – природні речовини, які пригнічують ріст багатьох 

мікроорганізмів, тому широко застосовуються як харчові консерванти. Проте ці 

речовини є шкідливими також і для організму людини [Диль та ін., 2008], тому їх 

ефекти досліджують на різних модельних організмах. Дріжджі є відносно стійкими 

до дії монокарбонових кислот, зокрема ацетату і пропіонату [Mollapour та ін., 2008], 

тому система їх захисту від кислотних консервантів є предметом багатьох 

досліджень. Важливим елементом захисту S. cerevisiae від органічних кислот є 

аніонна транспортна система Pdr12/War1 [Hatzixanthis та ін., 2003; Kren та ін., 2003]. 

Проте потенційна роль Pdr12/War1 у транспортуванні іонів ацетату з клітин 

дріжджів вважається суперечливою і все ще дискутується [Bauer та ін., 2003; 

Papadimitriou та ін., 2007; Giannattasio та ін., 2013]. Практично відсутня інформація 

про можливий взаємозв’язок між оксидативним стресом і дією пропіонату. 

Помірний стрес може призводити до появи толерантності організму до 

наступного летального стресу. Це явище відоме як “передадаптація” виявлене у 

різних організмів: від бактерій до людини  [Berry та Gasch, 2008; Mira та ін., 2010a]. 

Помірний стрес часто спричинює стійкість не тільки до того самого стресового 

чинника, а й до інших. Цей феномен, своєю чергою, отримав назву “перехресної 

адаптації” [Berry та Gasch, 2008; Berry та ін., 2011; Guan та ін., 2012]. Зазначене 

вище свідчить про існування комплексного і тонкорегульованого механізму, який 

дозволяє ідентифікувати та адаптуватись організму до різних видів стресу. Проте 

основи перехресних адаптації досліджені мало. Отже, актуальним є вивчення 

молекулярних механізмів адаптації дріжджів до різних стресових умов. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

проводилась протягом 2004-2014 років на кафедрі біохімії та біотехнології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та є частиною 

наступних наукових тематик кафедри: “Вивчення оксидативного стресу у тварин і 

мікроорганізмів з метою мінімізації його шкідливої дії” (№ держреєстрації  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnson%20RJ%22%5BAuthor%5D
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0106U002245); “Вивчення механізмів пристосування організмів до несприятливих 

умов середовища з метою розробки методів підвищення їх адаптаційного 

потенціалу” (№ держреєстрації 0107U001367); “Регуляція вільнорадикальних 

процесів при відповіді живих організмів на дію несприятливих чинників 

зовнішнього середовища” (№ держреєстрації  0109U001412); “Фізіолого-біохімічні 

аспекти адаптацій живих організмів до несприятливих умов довкілля” (№ 

держреєстрації 0112U000061). Робота також виконувалась в межах ґрантів, 

отриманих від Державного Фонду Фундаментальних Досліджень: “Дріжджі 

Saccharomyces cerevisiae як модельний об’єкт для вивчення впливу карбонатного 

радикалу на клітини еукаріотів” (№ держреєстрації 0107U009805),“Адаптивна 

відповідь дріжджів Saccharomyces cerevisiae на дію карбонатного радикалу” (№ 

держреєстрації 0107U009805) та “Адаптації дріжджів Saccharomyces cerevisiae до дії 

вільних радикалів” (№ держреєстрації 0108U006932). Окремі експерименти були 

проведені на кафедрі мікробіології факультету біохімії, біофізики і біотехнології 

Яґеллонського університету (м. Краків, Польща) в межах ґрантів, отриманих від 

Фонду Королеви Ядвіґи Яґеллонського університету: “Saccharomyces cerevisiae як 

модель у вивченні потенційного впливу харчових консервантів на вищі еукаріоти” 

(2007, Saccharomyces cerevisiae as a model to study potential influence of food 

preservatives on higher eukaryotes); “Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модель 

вивчення старіння та відповіді на стрес в клітинах еукаріотів” (2008, Yeast 

Saccharomyces cerevisiae as a model system to study stress response and aging in 

eukaryotic cells); “Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модель вивчення ролі 

оксидативного стресу в старінні ” (2009, Budding yeast Saccharomyces cerevisiae as a 

model to study role of oxidative stress in ageing) та “Пекарські дріжджі Saccharomyces 

cerevisiae як модель вивчення пов’язаних зі старінням та індукованих фруктозою 

метаболічних порушень” (2012, Baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae as a model to 

study age-related and fructose-induced metabolic disorders).  

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – оцінка та порівняння впливу 

несприятливих чинників як потенційних факторів розвитку різних типів стресу в S. 

cerevisiae, їх зв’язок з неферментативними процесами і системами захисту дріжджів 

від них та можливість розвитку перехресних адаптацій.  

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: 

1) дослідити фізіолого-біохімічні особливості S. cerevisiae за умов 

оксидативного стресу, індукованого пероксидом водню; 

2) вивчити особливості карбонільного стресу в S. cerevisiae, індукованого 

вуглеводами, та порівняти ефекти глюкози і фруктози як потенційних факторів 

карбонільного і оксидативного стресів у дріжджів;  

3) дослідити особливості кислотного стресу в S. cerevisiae, індукованого 

харчовими консервантами – оцтовою і пропіоновою кислотами, та вивчити роль 

транспортної системи War1/Pdr12 у захисті дріжджів від токсичної дії ацетату і 

пропіонату;  

4) оцінити потенційний взаємозв’язок впливу несприятливих чинників 

(пероксиду водню, редукуючих моносахаридів, голодування і обмеження 

вуглеводів, пригнічення активності СОД і каталази, пестицидів та харчових 

консервантів органічних кислот) з оксидативним стресом у S. cerevisiae;  
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5) дослідити участь та координацію антиоксидантних і пов’язаних з ними 

ферментів у відповіді S. cerevisiae на дію різних стресових чинників; 

6) вивчити роль транскрипційного фактору Yap1 в адаптації дріжджів до дії 

різних несприятливих чинників; 

7) оцінити можливість перехресних адаптацій у S. cerevisiae за дії різних 

зовнішніх чинників, а також дослідити роль транскрипційних факторів Yap1 і War1 

у цих явищах. 

Об’єкт дослідження – адаптивна відповідь S. cerevisiae на дію несприятливих 

чинників як факторів розвитку різних типів стресу, їх потенційний зв’язок з 

неферментативними процесами та системами захисту дріжджів за стресових умов. 

 Предмет дослідження – фізіолого-біохімічні особливості S. cerevisiae на 

різних фазах росту та за дії різних стресових чинників, рівень побічних 

високоактивних метаболітів, активність антиоксидантних, антиглікаційних і 

функціонально пов’язаних з ними ферментів, вміст продуктів неферментативної 

модифікації білків, активність транспортної системи War1/Pdr12 та 

внутрішньоклітинна локалізація транскрипційних факторів Yap1 і War1 за стресових 

умов. 

Методи дослідження. В роботі використовували: мікробіологічні методи (аналіз 

кривих росту, оцінка життєздатності та репродуктивної активності клітин); біохімічні 

методи (визначення метаболічної активності клітин, концентрації карбонільних груп 

білків та α-дикарбонільних сполук, внутрішньоклітинного вмісту глікогену та 

моносахаридів, активності СОД, каталази, глутатіонредуктази, глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази, сукцинатдегідрогенази, 

малатдегідрогенази, лактатдегідрогенази, гліоксалаз 1 і 2); фізико-хімічні методи 

(флуоресцентне  визначення  внутрішньоклітинного рівня гідроксильного 

радикалу, пентозидину,  загального рівня АФК і кінцевих продуктів глікації, 

активності аніонної помпи Pdr12); методи конфокальної мікроскопії 

(внутрішньоклітинна локалізація транскрипційних факторів Yap1 і War1) та методи 

математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження дозволило 

розширити уявлення щодо молекулярних механізмів адаптації S. сerevisiae до стресових 

умов та взаємозв’язок між дією різних зовнішніх чинників. Виявлено, що 

оксидативний стрес є компонентом загальної відповіді дріжджів на дію різних 

факторів, і залежно від експериментальних умов, має різну інтенсивність та по-

різному впливає на показники стресу, активність ферментів захисту і фізіологічні 

особливості дріжджів. Розширено відомості про участь і координацію 

антиоксидантної, а також інших систем захисту в адаптації клітин до різних 

стресових умов. Виявлено тісний взаємозв’язок між ферментами першої лінії 

антиоксидантного захисту, а саме СОД і каталазою, за різних експериментальних 

умов: 1) оксидативний стрес, індукований пероксидом водню; 2) модуляція 

активності СОД і каталази у мутантних штамів та за використання інгібіторів цих 

ферментів; 3) тривале культивування дріжджів у присутності вуглеводів; 4) 

карбонільний стрес, індукований високими концентраціями редукуючих 

моносахаридів; та 4) кислотний стрес, спричинений оцтовою кислотою. Це вказує на 

чітку взаємодію СОД і каталази за умов оксидативного стресу різної інтенсивності, 
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спричиненого різними стресовими чинниками. Висловлено припущення про 

накопичення неактивних синтезованих de novo молекул  каталази і СОД внаслідок 

дії пероксиду водню на S. сerevisiae. Ймовірно, це є важливим механізмом, який 

лежить в основі передадаптації і перехресної адаптації дріжджів, тобто забезпечує 

здатність клітин швидко пристосовуватись та виживати за несприятливих і навіть 

летальних умов. 

Розширено знання про фізіологічну роль СОД. Вперше показано, що 

антиоксидантний фермент СОД за певних експериментальних умов може виявляти 

прооксидантну дію in vivo. Подібні припущення висловлювались раніше тільки на 

основі теоретичних та здійснених виключно в системах in vitro експериментальних 

робіт.  

Показано, що редукуючі вуглеводи та продукти їх метаболізму, активні 

карбонільні сполуки (АКС) і АФК, можуть призводити до розвитку 

карбонільного/оксидативного стресу в S. сerevisiae. Фруктоза, залежно від 

концентрації та часу її дії, відіграє подвійну роль у клітинах дріжджів. Обидва 

ефекти – шкідливий і захисний, пов’язані з АФК і АКС. Зокрема, тривале 

культивування в присутності фруктози зумовлює швидшу втрату репродуктивної 

здатності та загибель дріжджів, ніж ріст в середовищі з глюкозою. При цьому 

дріжджі швидше ростуть в присутності фруктози, а також характеризуються вищою 

метаболічною активністю та показниками старіння і карбонільного/оксидативного 

стресу. Вперше показано, що фруктоза проявляє захисний ефект in vivo. 

Встановлено, що дріжджі, вирощені у присутності фруктози, проявляють вищу 

стійкість до індукованого пероксидом водню оксидативного стресу, ніж клітини, які 

культивували в середовищі з глюкозою. Представлена нами робота вперше 

демонструє зниження внутрішньоклітинного рівня АФК у дріжджів після обробки 

пероксидом водню внаслідок їх відносно нетривалого культивування у присутності 

фруктози, а також участь антиоксидантних ферментів у цьому явищі. Показано, що 

фруктоза, але не глюкоза, захищає СОД і каталазу від їх інактивації високими 

концентраціями пероксиду водню. Виявлено, що за індукції стресу в інтактних 

клітинах S. сerevisiae високими концентраціями моносахаридів ферменти 

антиоксидантного і антиглікаційного захисту та пов’язані з ними ферменти 

відіграють важливу роль у захисті дріжджів від вуглеводного стресу. Крім того, 

фруктоза порівняно з глюкозою сильніше активує антиглікаційні ферменти. 

Використання дефектних за різними ланками антиоксидантного захисту штамів 

дозволило встановити важливу роль антиоксидантної системи в адаптації дріжджів 

до індукованого гліоксалем карбонільного стресу.  

Вперше показано, що інкубація дріжджів з оцтовою кислотою призводить до 

збільшення рівня окислених білків та активності антиоксидантних ферментів, а 

пропіонова кислота не змінює цих параметрів. Отже, в основі токсичності оцтової і 

пропіонової кислот лежать різні механізми: ацетат, на відміну від пропіонату, 

демонструє прооксидантний ефект in vivo. Білок Yap1 тa синтез білка de novo задіяні 

в активації ацетатом СОД. Показано, що пероксид водню та етанол за низьких 

концентрацій викликають горметичну відповідь у дріжджів, яка залежить від 

транскрипційного регулятора Yap1. Вперше встановлено, що преінкубація S. 

cerevisiae з пероксидом водню низьких концентрацій спричинює залежну від Yap1 
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перехресну адаптацію дріжджів до токcичних концентрацій етанолу, оцтової і 

пропіонової кислот.  

Практичне значення одержаних результатів. Представлені в роботі 

результати поглиблюють знання про вплив зовнішніх чинників на S. cerevisiae та 

особливості адаптації дріжджів до несприятливих умов. Зокрема, досліджено вплив 

пероксиду водню, голодування і обмеження вуглеводів, глюкози та фруктози 

високих концентрацій, слабких органічних кислот на особливості росту, 

репродуктивну здатність і виживання дріжджів. Встановлено, що за певних умов 

помірний стрес, викликаний цими чинниками, суттєво покращує виживання 

культури за умов сильного стресу. Отримані дані можна використовувати при 

розробці технологій промислового культивування дріжджів, а саме при 

виготовленні середовищ культивування, а також при отриманні культур з 

підвищеним адаптаційним потенціалом та стійкістю до несприятливих чинників. 

Результати дослідження можуть бути корисними при розробці дієтичного 

харчування для пацієнтів з метаболічним синдромом, хворих на цукровий діабет, 

нейродегенеративні та серцево-судинні захворювання. Отримані дані свідчать про 

те, що глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа, на відміну від інших ферментів, є чутливою 

до помірної дії факторів розвитку оксидативного/карбонільного стресу, а отже може 

бути використана як маркер цього стану. 

Результати роботи використовуються при читанні лекцій та проведенні 

практичних занять з біохімії, мікробіології, молекулярної біології та курсів 

“Неферментативні процеси в біології”, “Біохімія дріжджів”, “Основи наукових 

досліджень”, “Біохімія адаптацій”, “Вільнорадикальні процеси в біології” і “Наукове 

спілкування англійською мовою” на кафедрі біохімії та біотехнології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено пошук та аналіз 

літератури, розроблено методологію експериментальних досліджень, 

сформульовано основні положення дисертації, здійснено підготовку рукописів і 

проведено дискусії з рецензентами в процесі публікації рукописів. Експерименти 

виконані дисертантом особисто або за безпосередньої участі. Планування роботи та 

обговорення частини отриманих результатів, підготовка деяких рукописів до 

публікації здійснювались спільно з науковим консультантом, професором 

Володимиром Лущаком. В межах співпраці з професором J. Miedzobrodzki 

(Яґеллонський університет, м. Краків, Польща) здійснено флуоресцентне 

дослідження транспортування флуоресцеїну, визначення рівня АФК, гідроксильного 

радикалу, кінцевих продуктів глікації і пентозидину; а також за люб’язної участі 

доктора W. Krzeszowiec (Яґеллонський університет, м. Краків, Польща) здійснено 

визначення внутрішньоклітинної локалізації транскрипційних факторів Yap1 і War1. 

Cпівучасть у роботі закордонних партнерів і співробітників кафедри біохімії та 

біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

висвітлена у спільних публікаціях.   

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і висновки 

дисертаційної роботи були представлені на міжнародних та українських наукових 

конференціях і з’їздах: VI Парнасівській конференції (Краків, Польща, 2007); 

щорічному зібранні Європейського Товариства дослідження вільних радикалів (Рим, 
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Італія, 2009); ІІІ Україно-Польській Вейгелівській конференції (Одеса, 2009); 

Міжнародній конференції “Досягнення мікробіології і біотехнології для здоров’я 

людини і тварин” (Maльме-Лунд, Швеція, 2011); Міжнародній конференції 

“Індукований зовнішніми факторами оксидативний стрес у природі та 

експерименті” (Делменгорст, Німеччина, 2012); ІІ Українському конгресі 

Товариства клітинної біології (Київ, 2007); ХІ (Одеса, 2004), ХІІ (Ужгород, 2009) і 

ХІІІ (Ялта, 2013) з’їздах товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського; 

ІХ (Харків, 2006), Х (Одеса, 2010) і ХІ (Київ, 2014) Українському біохімічному 

з’їзді; V Міжнародній конференції молодих вчених “Молодь і поступ біології” 

(Львів, 2009); V Міжнародній конференції молодих вчених “Біорізноманіття. 

Екологія. Адаптація. Еволюція” (Одеса, 2011); Щорічних звітно-наукових 

конференціях Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(Івано-Франківськ, 2004-2014); наукових семінарах на кафедрі мікробіології 

Яґеллонського університету (Краків, Польща, 2007 і 2008) в межах реалізації ґрантів 

фонду Королеви Ядвіги Яґеллонського університету; та на кафедрі імунології 

Яґеллонського університету (Краків, Польща, 2010) в межах реалізації проекту по 

обміну знань Marie Curie transfer of knowledge MTKD-CT-2006-042586 (ACUP) 

“Functional analysis of new acute phase proteins (Функціональний аналіз нових білків 

гострої фази)” у рамках FP6 (шостої рамкової програми ЄС); і на кафедрі біології 

клітини Лундського університету (Лунд, Швеція, 2010) в межах реалізації ґранту 

(2010-2013) “Study on an novеl nutrient assimilation factor (NAF) with potential to 

influencе obesity (Дослідження нового фактору асиміляції харчових продуктів з 

потенційним впливом на процес ожиріння)” відповідно до програми обміну 

Шведського Інституту регіону Балтійського моря Visby (Swedish Institute’s Baltic Sea 

Region Exchange Program).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 53 роботи, з яких – 24 

статті у фахових періодичних виданнях (всі у базі даних Scopus), 4 – розділи 

монографій (2 у базі даних Scopus) та 25 – тези доповідей у матеріалах наукових 

конференцій, з’їздів та конгресів. Загалом, публікації за темою дисертації мають 

сумарний імпакт фактор 26,7 та отримали 258 цитувань у базі даних Scopus. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури 

У розділі узагальнено сучасні дані щодо особливостей адаптації S. сerevisiae до 

впливу різних зовнішніх чинників  як потенційних факторів розвитку 

оксидативного, карбонільного та кислотного стресів. Висвітлено роль 

неферментативних процесів in vivo та in vitro, які пов’язані з розвитком різних типів 

стресу, та молекулярні механізми захисту дріжджів від дії несприятливих факторів.  

Матеріали та методи досліджень 

В дослідженнях використовували штами S. cerevisiae: YPH250 та його ізогенні 

похідні (ΔCTT1, ΔCTА1, ΔCTT1ΔCTА1, GSH1, YAP1, SOD1 SOD2 і YPH250 Yap1-

GFP), люб’язно надані проф. Yoshiharu Inoue (Кіотський університет, Японія); YPH98 

– проф. Michel Toledano (Biologie Moléculaire Systémique DBJC, Франція); EG103 та 

його похідні ( SOD1, SOD2 і SOD1 SOD2) – проф. Edith Gralla (Каліфорнійський 

університет, Лос-Анджелес, США); W303-1A та його похідні (ΔPDR12, ΔWAR1 і 
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W303-1A WAR1-GFP) – проф. Karl Kuchler (Віденський медичний університет, 

Австрія). Культури S. cerevisiae вирощували в живильному середовищі, яке містило 

2,0% пептону, 1,0% дріжджового екстракту і глюкозу необхідних концентрацій 

(YPD). У відповідних експериментах замість глюкози у середовище додавали 

етанол, гліцерол, сахарозу, фруктозу або лактозу. Стресові умови створювали за 

допомогою наступних чинників: пероксид водню і менадіон (оксидативний стрес); 

голодування та обмеження вуглеводів; пестициди – 3-аміно-1,2,4-триазол (АМТ) і 

N,N’-диетилдитіокарбамат (ДДК); вуглеводи високих концентрацій або гліоксаль 

(карбонільний стрес); харчові консерванти – оцтова і пропіонова кислоти (кислотний 

стрес); та пероксид водню або етанол низьких концентрацій для вивчення 

перехресних адаптацій дріжджів до оксидативного, етанольного і кислотного стресів. 

Криві росту досліджуваних культур за відповідних експериментальних умов 

виражали як функцію кількості клітин в середовищі або величини оптичного 

поглинання світла суспензією дріжджів за відповідної довжини хвилі. Загальну 

кількість клітин у суспензіях дріжджів визначали за допомогою лічильної камери 

Горяєва. Нежиттєздатні клітини виявляли фарбуванням барвником метиленовим 

синім [Teparić та ін., 2004].  Репродуктивну активність дріжджів оцінювали за їх 

здатністю утворювати колонії (КУО) [Conconi та ін., 2000]. Для оцінки метаболічної 

активності клітин використовували 2,3,5-трифенілтетразолію хлорид [Conconi та 

ін., 2000]. Внутрішньоклітинну локалізацію білків Yap1 і War1 визначали in situ за 

флуоресценцією химерних білків Yap1-GFP і War1-GFP за довжин хвиль збудження 

λex = 488 нм та випромінювання λem = 540 нм [Kren та ін., 2003; Maeta та ін., 2004]. 

Для вивчення активності аніонної помпи Pdr12 дріжджі інкубували з 

флуоресцеїндиацетатом і визначали швидкість виходу флуоресцеїну з клітини, 

оцінюючи залежність інтенсивності флуоресценції від часу [Holyoak та ін., 1999]. 

Для визначення решти біохімічних параметрів клітини руйнували на вортекс-

міксері зі скляними кульками (“Sigma Chemical Co”, США). Параметри, вказані 

нижче, визначали у безклітинних екстрактах спектрофотометричним або 

спектрофлуориметричним методами. Внутрішньоклітиний вміст глікогену та 

моносахаридів визначали антроновим методом [Carroll та ін., 1956]. Вміст 

карбонільних груп білків оцінювали за довжини хвилі 370 нм за кількістю 

динітрофенілгідразонів, які утворюються внаслідок взаємодії карбонільних груп із 

2,4-динітрофенілгідразином [Levine R., 2000]. Вміст α-дикарбонільних сполук 

визначали за їх реакцією з реактивом Джірарда-Т. Абсорбцію комплексу, який 

утворюється при цьому, реєстрували за довжини хвилі 325 нм [Sakai та ін., 2002]. 

Загальний рівень АФК визначали за їх реакцією з 2',7'-дихлорофлуоресцеїну 

диацетатом [Abbott та ін., 2009] або дигідроетидієм [Izquierdo та ін., 2010]. 

Концентрацію гідроксил-радикалу (HO
•
) визначали за його взаємодією з бензойною 

кислотою, в результаті якої утворюється флуоресцентний 2-гідроксибензоат (λex = 

305 нм та λem = 410 нм) [Gutteridge, 1987]. Вміст загального рівня кінцевих продуктів 

глікації (КПГ) та пентозидину оцінювали відповідно за інтенсивністю КПГ- та 

пентозидин-специфічної флуоресценції (λex = 370 і 335 нм та λem = 440 і 395 нм) [Sell 

та Monnier, 1989; Yanagisawa та ін., 1998]. Активність супероксиддисмутази (СОД, 

КФ 1.15.1.1) визначали за ступенем інгібування реакції окислення кверцетину 

супероксид-аніон-радикалом за 406 нм [Семчишин та ін., 2005]. Активність каталази 
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(КФ 1.11.1.6)  визначали, реєструючи зміну поглинання світла пероксидом водню за 

довжини хвилі 240 нм [Aebi, 1984]. Активність глутатіонредуктази (ГР, КФ 1.6.4.2), 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФДГ, КФ 1.1.1.49), ізоцитратдегідрогенази 

(ІЦДГ, КФ 1.1.1.41), лактатдегідрогенази (ЛДГ, КФ 1.1.1.27), малатдегідрогенази 

(МДГ, КФ 1.1.1.37) та сукцинатдегідрогенази (СДГ, КФ 1.3.99.1) визначали, 

реєструючи відповідно використання або утворення NADPH чи NADH за довжини 

хвилі 340 нм [Lushchak та ін., 2005; Байляк та ін., 2006]. Активність гліоксалази 1 

(ГЛO1, КФ 4.4.1.5) і гліоксалази 2 (ГЛО2, КФ 3.1.2.6) визначали, реєструючи 

відповідно утворення або використання S-D-лактоїлглутатіону за довжини хвилі 240 

нм [Inoue та ін., 1987; Bhor та ін., 2004]. Концентрацію білка визначали за 

допомогою барвника Кумасі яскраво-синього G-250 [Bradford, 1976]. Для 

статистичної обробки отриманих даних та аналізу кінетичних параметрів 

використовували комп’ютерні програми “Mynova” та “Kinetics”. Результати 

представлені як середнє значення 3-8 незалежних визначень ± похибка середнього.  
 

Результати досліджень та їх обговорення 

Оксидативний стрес у дріжджів: індукція пероксидом водню. Оксидативний 

стрес вважається одним з тих, з якими найчастіше зустрічаються організми у 

природних умовах. Це зумовлено тим, що він може бути як наслідком 

безпосереднього впливу оксидантів, так і cупроводжувати дію багатьох стресових 

чинників [Lushchak, 2011а, b]. З-поміж інших оксидантів пероксид водню є одним з 

найкраще вивчених за його впливом на окремі біоорганічні сполуки, культури 

клітин, мікроорганізми та інші дослідні моделі. В живих організмах пероксид водню 

може виявляти подвійну дію [Forman, 2014; Sies, 2014]. З одного боку, Н2О2 

пошкоджує біомолекули, а з іншого – регулює індукцію різноманітних білків, 

зокрема й антиоксидантних ферментів. Зазвичай дослідження у цих напрямках 

здійснюються незалежно. У цьому розділі оцінювали обидва аспекти його дії. 

Оскільки Н2О2 детоксикується, головним чином, каталазою, було досліджено роль 

цього ферменту в забезпеченні життєздатності S. cerevisiae, а також у захисті 

загальної фракції білків та окремих ферментів від Н2О2. Для цього використовували 

стандартні лабораторні і дефектні за різними ізоферментами каталази (одинарні та 

подвійний мутанти) штами S. cerevisiae та інгібітор каталази 3-аміно-1,2,4-триазол 

(АМТ). Різні стандартні штами мікроорганізмів і навіть той самий штам з різних 

колекцій можуть демонструвати різну відповідь на присутність оксиданту 

[Semchyshyn та ін., 2005a, b, c]. Показано, що S. cerevisiae YPH250 після обробки 

пероксидом водню мав вищу репродуктивну здатність, ніж S. cerevisiae YPH98, який 

своєю  чергою, був стійкішим до H2O2, ніж EG103 (Рис. 1). Відсутність активації  

каталази у клітинах штаму YPH98 та  каталази  і  СОД  

у  EG103  за  дії H2O2 (Табл. 1), може пояснювати нижчу  
 
Рисунок 1. Репродуктивна здатність стандартних 

лабораторних штамів S. cerevisiae за дії пероксиду 

водню. Дріжджі культивували в середовищі YPD 

протягом 14 год (експоненційна фаза). Аліквоти 

експериментальних культур інкубували з H2O2 різних 

концентрацій протягом 30 хв за 28 °С, М ± m, n = 4–6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhor%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14592535
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здатність утворювати колонії клітинами штамів YPH98 та EG103 порівняно з YPH250 

(Рис. 1). 
 

Таблиця 1  

Активність каталази (мкмоль/хв∙мг білка) і СОД (Од/мг білка)  

в клітинах стандартних лабораторних штамів S. cerevisiae  

Дріжджі культивували як описано на Рис. 1, ресуспендували у калій-фосфатному 

буфері (50 мМ, рН 7,0) до досягнення OD600 0,1 та інкубували з 0,25 мМ Н2О2 протягом 

30 хв за 28 °С. *Вірогідно відмінне від відповідних величин, отриманих для 

контрольних клітин (без H2O2), з P < 0,001, М ± m, n = 4-8. 
 

Зростання активності антиоксидантних ферментів у S. cerevisiae (Табл. 1) не 

було виявлено після попередньої обробки клітин інгібітором синтезу білка в 

еукаріотів циклогексимідом. Отже, відповідь дріжджів на дію низьких концентрацій 

H2O2 залежить від синтезу ферментів de novo, що узгоджується з попередніми 

роботами [Collinson та Dawes, 1992; Flattery-O’Brien та ін., 1993; Godon та ін., 1998; 

Lee та ін., 1999]. Водночас, наші дані (Табл. 1) узгоджуються з роботами інших 

дослідників, які раніше спостерігали збільшення активності обох каталаз A і T у ~2 

рази за інкубації S. cerevisiae YPH250 з пероксидом водню низьких концентрацій 

[Izawa та ін., 1996]. Проте ці спостереження кількісно не відповідають повідомленням 

про зростання індукції синтезу de novo цитозольної каталази T (в 14,7 разів), Mn-СОД 

(в 5,9 разів) і Cu,Zn-СОД (в 4,3 рази) у S. cerevisiae YPH98 сублетальними 

концентраціями H2O2 [Godon та ін., 1998; Lee та ін., 1999].  

Шукаючи сильніших ефектів H2O2 на активності досліджуваних ферментів, які 

б узгоджувалися з даними про високий рівень синтезу відповідних білків, на 

наступних етапах дослідження ми змінили умови індукції стресу, а саме 

концентрацію H2O2, тривалість інкубації, склад середовища та кількість клітин у 

ньому. Проте у жодному з випадків ми не отримали на рівні активностей СОД і 

каталази таких значних ефектів, які були описані на рівні синтезу відповідних білків 

de novo [Godon та ін., 1998; Lee та ін., 1999]. Зокрема, про це свідчить Рис. 2, на 

якому показано залежність активності каталази і СОД у S. cerevisiae YPH250 від 

концентрації H2O2.  
Рисунок 2. Активність каталази 
(А) та СОД (Б) у S. cerevisiae 
YPH250 (батьківський штам) і 
YWT1 (ΔCTT1ΔCTA1) за дії 
H2O2. Дріжджі культивували і 
стресували як описано на Рис. 1. 
*Відмінності вірогідні відносно 
відповідних величин, отрима-
них для контролю (без H2O2), з 
P < 0,05, М ± m, n = 4–8. 

 

Фермент 

Штам 

YPH98 YPH250 EG103 

контроль стрес контроль стрес контроль стрес 

Каталаза 1,86±0,11 3,83±0,36* 2,48±0,15 8,47±0,52* 1,50±0,16 1,42±0,07 

СОД  252±21  244±13  172±8   354±12*    160±6  153±17 
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Роботи, в яких досліджується адаптація організмів до стресових умов, часто 

демонструють відсутність відповідності між кількостями продукту експресії 

певного гену на різних етапах реалізації генетичної інформації, наприклад, між 

рівнем іРНК, кількістю відповідного синтезованого de novo білка та активністю 

цього білка [Cyrne та ін., 2003; Holcik та Sonenberg, 2005]. Відомо, що обробка 

мікроорганізмів пероксидом водню низьких концентрацій призводить до розвитку їх 

толерантності до наступного летального стресу [Collinson та Dawes, 1992; Jamieson, 

1992; Lee та ін., 1995; Lushchak, 2001; Gasch та Werner-Washburne, 2002; Guan та ін., 

2012]. Функціонально активний білок є кінцевим і найважливішим етапом 

адаптивної відповіді організму на будь-який стресовий чинник. Беручи до уваги 

зазначене вище, можна припустити, що дріжджі здатні швидко відповідати на дію 

пероксиду водню сублетальних концентрацій індукцією відповідних генів та білків, 

накопичуючи захисні молекули, зокрема каталазу і СОД. Проте, оскільки раптове 

зростання активності цих ферментів могло б суттєво порушити 

внутрішньоклітинний редокс гомеостаз, більшість синтезованих de novo молекул  

каталази і СОД залишаються неактивними. Така акумуляція неактивних форм 

ферментів забезпечує здатність клітин миттєво пристосовуватись і виживати за 

умов навіть потенційно летального стресу. Важливу роль каталази і СОД у захисті 

дріжджів від пероксиду водню засвідчує також представлений на Рис. 3 позитивний 

кореляційний зв'язок, зокрема між активністю каталази і СОД та репродуктивною 

здатністю S. cerevisiae YPH250 за дії H2O2.  

 
Рисунок 3. Кореляція між: А – активністю каталази різних штамів S. cerevisiae в 

контролі (без H2O2) та їх репродуктивною здатністю після обробки пероксидом 

водню; Б – активністю СОД і репродуктивною здатністю S. cerevisiae YWT1 

(ΔCTT1ΔCTA1) за дії різних концентрацій H2O2; В – активністю СОД і каталази S. 

cerevisiae YPH250 за дії різних концентрацій H2O2. Дріжджі культивували і 

стресували як описано на Рис. 1, М ± m, n = 4-8. 
 
Останнє спостереження (Рис. 3В), ймовірно, має певний фізіологічний сенс 

(Рис. 4). По-перше, продуктом реакції, яку каталізує СОД, є пероксид водню – 

субстрат каталази. По-друге, відомо, що за певних умов СОД захищає каталазу від її 

інактивації супероксидом, а каталаза, своєю чергою, перешкоджає окисленню 

пероксидом водню активного центру СОД [Costa та ін., 2002; Goldstone та ін., 2006; 

Gottfredsen та ін., 2013]. Можна також припустити, що обидва ферменти, каталаза і 

СОД, певним чином залучені до регуляції активності одне одного. Це припущення 
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частково підтверджується даними на Рис. 2Б, з якого чітко видно відсутність піку 

активності СОД у клітинах безкаталазного мутанту, який натомість виявлено у 

дикого штаму за дії 0,25-0,5 мМ H2O2. 
Рисунок 4. Гіпотетична схема 

взаємодії СОД і каталази 

[Semchyshyn та Lozinska, 2012]. 
 

Раніше було показано, що 

штам E. coli, дефектний за 

каталазою HPI, на експоненційній 

фазі росту характеризується 

значно вищою внутрішньоклітин-

ною концентрацією H2O2, ніж 

батьківський штам [Gonzalez-

Flecha та Demple, 1997]. Загалом, 

всі дефектні за каталазами мутанти, використані у цьому дослідженні, 

демонструють приблизно в 1,3 рази вищий рівень АФК, ніж вихідний штам (Рис. 5).  

 
Рисунок 5. Загальний рівень АФК у S. 

cerevisiae YPH250 (вихідний штам), YTT7 

(ΔCTT1), YIT2 (ΔCTA1) і YWT1 (ΔCTT1 

ΔCTA1). Дріжджі культивували і стресували 

як описано на Рис. 1. *Відмінності вірогідні 

відносно відповідних величин, отриманих для 

S. cerevisiae YPH250, з P < 0,05, М ± m, n = 3-4.

  

Таким чином, вищий рівень H2O2 може   

слугувати причиною нижчої активності 

СОД в клітинах дефектного безкаталазного 

штаму S. cerevisiae порівняно з вихідним  

батьківським штамом (Рис. 2Б).  

Синтез захисних ферментів у S. cerevisiae за дії H2O2 контролюється 

транскрипційним фактором Yap1 [Lee та ін., 1999; Delaunay та ін., 2000]. Рис. 6 

демонструє зміну внутрішньоклітинної локалізації білка Yap1 за дії пероксиду водню 

у S. cerevisiae YPH250, а саме відбувається його транслокація з цитозолю до ядра. У 

ядрі Yap1 активує експресію генів-мішеней, зокрема тих, які кодують каталазу T 

(CTT1), Cu,Zn-СОД (SOD1) і Mn-СОД (SOD2) [Lee та ін., 1999; Toledano та ін., 2004, 2007]. 
 

Рисунок 6. Субклітинна локалізація химерного 

білка Yap1-GFP у S. cerevisiae YPH250. Цито-

плазматична локалізація Yap1-GFP в контроль-

них (без H2O2) клітинах (A) та його акумуляція в 

ядрі за дії H2O2 (Б). Дріжджі культивували як 

описано на Рис. 1. Аліквоти експериментальних 

культур інкубували з 50 мM H2O2 протягом 30 хв 

за 28 °С. Наведено дані   типового експерименту. 
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На Рис. 7 показано зміну активності каталази в S. cerevisiae YPH250 за 

інкубації з інгібітором каталази АМТ. Як й очікувалось, активність ферменту 

знижувалась зі збільшенням концентрації інгібітора. Зокрема, обробка клітин 1 мМ 

АМТ призводила до зниження активності ферменту в 1,5 рази, а 10 мМ АМТ – 

майже до трикратного зниження порівняно з контролем (без АМТ). 
 
Рисунок 7. Активність каталази в S. cerevisiae  

YPH250 за дії AMT різних концентрацій in vivo. 

Дріжджі культивували в середовищі YPD 

протягом 24 год (стаціонарна фаза), 

ресуспендували  у 0,9% NaCl, додавали АМТ та 

інкубували протягом наступних 24 год за 28 °С. 

*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних 

величин (без АМТ) з Р < 0,05, **Р < 0,025,  ***Р 

< 0,005, ****Р < 0,001, М ± m, n = 5-6. 
 

На наступному етапі ми досліджували вплив 

АМТ in vivo на активність чутливих до 

процесів окислення ферментів, а також рівень карбонільних груп білків – маркеру 

оксидативного стресу (Табл. 2). Часто низька активність каталази супроводжується 

зростанням рівня АФК та зниженням активності певних ферментів. З Табл. 2 

бачимо, що інкубація дріжджів з АМТ майже не впливала на рівень карбонільних 

груп білків та активність СОД, ІЦДГ і ЛДГ. Водночас, активність ГР за обробки 10 

мМ АМТ була у 1,4 рази вищою, ніж у контролі (без АМТ). Таке збільшення 

активності ГР може слугувати механізмом, який за певних умов компенсує нестачу 

каталазної активності. 
Таблиця 2 

Активність супероксиддисмутази (ОД/мг білка),  глутатіонредуктази, глюкозо-

6-фосфатдегідрогенази, лактатдегідрогенази та ізоцитратдегідрогенази 

(нмоль/хв мг білка), а також вміст карбонільних груп білків (нмоль/мг білка)  

у S. cerevisiae YPH250 за дії АМТ in vivo 

Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 7. *Вірогідно 

відмінне від відповідних значень у контролі (без АМТ) з P < 0,05, М ± m, n = 4-5. 
 

На противагу ГР, активність Г6ФДГ помітно знижувалась зі збільшенням 

концентрації інгібітора. При цьому виявлено тісний кореляційний зв'язок між 

активністю Г6ФДГ і каталази у дріжджів за дії АМТ (Рис. 8). Відомо, що 

Концентрація 

АМТ, мМ 

Параметр 

СОД ГР  Г6ФДГ ЛДГ ІЦДГ КБ 

0 247±35 33,4±2,1 60,5±3,1 11,9±2,0 10,6±2,0 2,63±0,66 

0,1 149±34 28,9±2,4 55,5±3,0   7,8±1,0  7,2±1,0 2,10±0,78 

0,25 226±50 30,0±3,5 51,9±1,2*   8,9±1,0  8,1±1,0 2,17±0,59 

0,75 230±54 33,5±3,3 52,0±4,6   9,6±1,8  8,5±1,8 2,55±0,55 

1,0 292±18 31,8±2,5 52,9±3,6 10,7±1,2  9,6±1,4 2,73±0,57 

2,5 285±61 28,2±2,9 46,8±3,8*   7,4±1,2  7,4±1,2 2,18±0,78 

5,0 173±47 33,1±3,3 47,2±3,2*   9,7±1,1  8,8±1,3 2,95±0,45 

10,0 229±70 45,5±5,9* 45,9±1,8*   9,9±1,1  9,7±1,3 2,10±0,35 
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інгібування каталази АМТ сприяє збільшенню стаціонарної внутрішньоклітинної 

концентрації АФК у S. cerevisiae [Kowaltowski та ін., 2000], що, своєю чергою, може 

збільшувати ймовірність окисної модифікації деяких білків, зокрема Г6ФДГ. 

Підтвердженням цієї гіпотези слугують отримані раніше результати дослідження 

вільнорадикальної інактивації Г6ФДГ у системі Fe
2+

/H2O2 in vitro [Господарьов та 

ін., 2005]. До того ж подібний ефект in vivo був описаний при вивченні вихідного та 

дефектних за каталазами штамів S. cerevisiae, вирощених у живильному середовищі 

з етанолом [Lushchak та Gospodaryov, 2005].  
 

Рисунок 8. Кореляція між активністю каталази і 

Г6ФДГ у S. cerevisiae YPH250 за дії АМТ різних 

концентрацій. Дріжджі культивували та 

інкубували як описано на Рис. 7, М ± m,  n = 5-6. 
 
Таким чином, АМТ є зручним 

“інструментом” для вивчення ролі каталази in 

vivo. Обробка клітин цим пестицидом викликає 

помірний оксидативний стрес, який не 

призводить до суттєвого зростання рівня 

окислених білків та зниження активності 

ферментів, які вважаються маркерами 

інтенсивного оксидативного стресу. Водночас, 

за використаних у даному дослідженні умов Г6ФДГ є саме тим ферментом, який 

може слугувати індикатором для оцінки процесів низькоінтенсивного окислення у  

S. cerevisiae.  

Функції супероксиддисмутази у S. cerevisiae за аеробних умов: 

антиоксидантнo-прооксидантна роль ферменту in vivo. Культури, які 

знаходяться на експоненційній фазі росту в присутності ферментованого джерела 

вуглецю глюкози, найчастіше використовуються як об’єкт дослідження S. cerevisiae, 

зокрема у вивченні адаптації дріжджів до дії стресових чинників. Це, насамперед, 

пов’язано з тим, що на експоненційній фазі росту мікроорганізми виявляють високу 

чутливість і швидко реагують на будь-які зміни у зовнішньому середовищі 

[Lushchak, 2006, 2010; Shima та Takagi, 2009; Semchyshyn та ін., 2011; Piecuch та 

Morano та ін., 2012; Obłąk, 2013].  

Проте умови культивування, наближені до стандартних лабораторних, рідко 

зустрічаються у природі. Тут дріжджі частіше знаходяться в умовах голодування та 

сповільненого обміну речовин (як на стаціонарній фазі). У цьому випадку дріжджі 

забезпечують свою життєздатність переважно за рахунок аеробного метаболізму 

[Longo та ін., 1996]. За таких умов зростає значення ферментів антиоксидантного 

захисту, циклу Кребса та мітохондріального електронно-транспортного ланцюга. В 

останньому випадку вивільнення електронів може призводити до утворення АФК та 

розвитку ендогенного оксидативного стресу [Costa та ін., 1993, 1997; Halliwell та 

Gutterige, 1999], тому тут важливу роль відіграють СОД, каталаза та пов’язані з 

ними ферменти [Gancedo, 1992;  Ruis та Koller, 1997].  

Незважаючи на те, що СОД дуже активно досліджується протягом останніх 45 

років, її роль in vivo до тепер зрозуміла не до кінця [Fridovich, 2011; McCord та 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shima%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19476439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takagi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19476439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piecuch%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619223
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ob%C5%82%C4%85k%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619223


16 

 

Fridovich, 2014]. Раніше було показано, що функції СОД можуть бути пов’язані не  

лише з детоксикацією супероксиду [Cullota та ін., 1995; Offer та ін., 2000; Wawryn та 

ін., 2002]. Для розширення наших знань про роль СОД за аеробних умов росту 

дріжджів, у цьому циклі досліджень нами були використані штами S. cerevisiae, 

дефектні за різними ізоферментами СОД (одинарні та подвійний мутанти), а також 

інгібітор Cu,Zn-СОД N,N’-диетилдитіокарбамат (ДДК). Для культивування дріжджів 

використовували живильні середовища, які містили незброджувані джерела 

вуглецю: етанол або гліцерол. Рис. 9 демонструє активність СОД у клітинах  

чотирьох досліджуваних штамів за росту в присутності етанолу і гліцеролу. При 

цьому в обох випадках виявлено тісний взаємозв’язок між активностями СОД і 

каталази (Рис. 10). 
Рисунок 9. Актив-

ність СОД у S. 

сerevisiae EG103 

(батьківський  

штам) та EG110 

( SOD2), EG118 

( SOD1) і EG133 

( SOD1 SOD2), 

клітини яких росли 

протягом 72 год 

(стаціонарна фаза) 

у середовищі з 

0,1% глюкозою і 2% етанолом (А) або 2% гліцеролом (Б). *Відмінності вірогідні відносно 

відповідних величин, отриманих для S. cerevisiae EG103, з P < 0,05, М ± m,  n = 5-7.  

 

Рисунок 10. Ко-

реляція між ак-

тивністю СОД і 

каталази у S. 

cerevisiae EG103 

(батьківський  

штам) та EG110 

( SOD2), EG118 

( SOD1) і EG133 

( SOD1 SOD2)   

за умов росту в 

присутності ета-

нолу (А) і гліцеролу (Б), описаних на Рис. 9, М ± m,  n = 3-7. 
 
Неочікувано були отримані результати, які свідчать про приблизно у 1,5 рази 

вищий рівень карбонільних груп білків в клітинах вихідного штаму порівняно з 

мутантними за СОД штамами за їх росту в гліцеролі. При цьому крива залежності 

вмісту карбонільних груп білків від активності СОД має нелінійний дзвоноподібний 

характер та обидва одинарні мутанти характеризуються подібним рівнем окислених 

білків (Рис. 11). 
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Рисунок 11. Кореляція між рівнем 

карбонільних груп білків і активністю СОД у 

S. cerevisiae EG103 (батьківський штам) та 

EG110 ( SOD2), EG118 ( SOD1) і EG133 

( SOD1 SOD2) за умов росту в присутності 

гліцеролу, описаних на Рис. 9. *Відмінності 

вірогідні відносно відповідних величин, 

отриманих для S. cerevisiae EG103, з Р < 

0,05, М ± m,  n = 3-7. 
 
Незважаючи на різну внутрішньо-

клітинну локалізацію Mn-СОД і Cu,Zn-

СОД, обидва ізоферменти можуть до 

певної межі компенсувати дефіцит одне одного, і їхня захисна функція щодо 

чутливих до окислення білків може мати подібний ефект. Про це свідчать дані 

стосовно активності ферментів антиоксидантного захисту, циклу Кребса та 

загального рівня окислених білків у досліджуваних культурах. Водночас, критичним 

у забезпеченні аеробного росту дріжджів у присутності неферментованих джерел 

вуглецю є ізофермент Cu,Zn-СОД.  

Для детальнішого вивчення Cu,Zn-СОД було використано наступний 

експериментальний підхід – інгібування Cu,Zn-СОД у дефектних за Mn-СОД 

мутантних клітинах SOD2 інгібітором ДДК, який інактивує Cu,Zn-СОД, 

вивільнюючи та хелатуючи іони міді з активного центру ферменту [Ishiyama та ін., 

2000]. Рис. 12 демонструє криві росту та активність СОД в клітинах  штаму  EG110 

(∆Mn-СОД) за дії ДДК. 
Рисунок 12. А – Криві 

росту S. сerevisiae EG110 

(∆Mn-СОД) у присутності 

ДДК різних концентрацій: 

1) контроль (без ДДК); 2) 

20 мкM ДДК; 3) 100 мкM 

ДДК. Наведено дані 

типового експерименту.   

Б – Активність СОД у      

S. cerevisiae EG110 (∆Mn-

СОД) після інкубації з 

ДДК різних концентрацій. Дріжджі вирощували в середовищі YPD протягом 72 год 

(стаціонарна фаза), переносили у 0,9% розчин NaCl, додавали відповідні кількості ДДК та 

інкубували протягом наступних 24 год за 28 °С. *Bірогідно відрізняється від відповідних 

контрольних значень (без ДДК) з P < 0,025 М ± m, n = 4-5. 
 
У відповідності до попередніх припущень та висновків СОД і Г6ФДГ 

демонстрували тісний негативний кореляційний зв'язок (Рис. 13А), СОД і каталаза – 

позитивний кореляційний зв'язок (Рис. 13Б), а СОД і рівень карбонільних груп 

білків – нелінійну дзвоноподібну залежність (Рис. 13В).  
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Рисунок 13. Кореляція між активністю: СОД і Г6ФДГ (А), СОД і каталази (Б) та СОД і 

рівнем карбонільних груп білків (В) у S. cerevisiae EG110 (∆Mn-СОД) після інкубації з 

ДДК різних концентрацій. Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 12Б, 
М ± m, n = 4-6. 
 

Загалом, нижча активність СОД та вищий рівень карбонільних груп білків у 

клітинах мутантів порівняно з батьківським штамом (Рис. 11), а також за дії ДДК 

(Рис. 13В) може свідчити про прооксидантну властивість СОД in vivo. На користь 

такого висновку свідчить зроблене раніше припущення про існування в системах in 

vitro певної оптимальної активності СОД, відхилення від якої посилює 

прооксидантні процеси [McCord, 1997; Offer та ін., 2000; McCord та Edeas, 2005; 

Liochev та Fridovich, 2010].  

Карбонільний/оксидативний стрес у S. сerevisiae. Для вивчення 

особливостей  карбонільного стресу та його потенційного зв’язку з оксидативним, 

проведено порівняльне дослідження впливу на S. сerevisiae редукуючих 

моносахаридів – глюкози та фруктози. Використано наступні моделі:                        

1) неферментативні процеси in vitro за участю глюкози та фруктози; 2) ефекти 

моносахаридів у культурах дріжджів, вирощених у присутності глюкози і фруктози 

різних концентрацій до стаціонарної фази (тривале використання вуглеводів);         

3) індукований пероксидом водню стрес у клітинах, вирощених в присутності 

глюкози і фруктози до експоненційної фази (нетривале використання вуглеводів);  

4) стрес, індукований у дріжджів моносахаридами високої концентрації;                   

5) спричинений гліоксалем стрес у дефектних за різними ланками антиоксидантної 

системи штамів. 

В роботі показано, що системах in vitro в присутності фруктози утворюється 

більше активних інтермедіатів (АФК, HO
•
 і α-дикарбонільних сполук), а також 

кінцевих продуктів глікоксидації (карбонільних груп білків, КПГ і пентозидину), 

ніж у присутності глюкози. Слід зауважити, що отримані результати добре 

узгоджуються з чисельними даними літератури, що свідчать про сильнішу 

реакційну здатність фруктози, яка продукує більші кількості АФК і АКС in vitro, ніж 

глюкоза [Dills, 1993; Sakai та ін., 2002; Lawrence та ін., 2008; Lee та ін., 2009].  

Показано, що ріст у присутності фруктози, як єдиного джерела вуглецю, 

зумовлює швидшу втрату репродуктивної здатності та загибель дріжджів, ніж ріст в 

середовищі з глюкозою. При цьому встановлено, що дріжджі швидше ростуть в 

присутності фруктози, а також характеризуються вищою метаболічною активністю 
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та показниками старіння і карбонільного/оксидативного стресу за умови тривалого 

культивування (Табл. 3).  

Taблиця 3 
 Рівень карбонільних груп білків,  α-дикарбонільних сполук, активних форм 

кисню та метаболічна активність  S. сerevisiae YPH250 протягом росту в 

присутності  глюкози та  фруктози  
  

*Вірогідно відмінне від відповідних значень на 14-ту годину росту; 
#
Вірогідно відмінне від 

відповідних значень, отриманих в присутності глюкози, з Р < 0,05, М ± m, n = 4-8. 
 

За умови нетривалого культивування фруктоза проявляє захисний ефект. 

Встановлено, що дріжджі на експоненційній фазі, вирощені у присутності фруктози, 

проявляють вищу стійкість до пероксиду водню, ніж клітини, які росли в середовищі 

з глюкозою (Рис. 14А). Представлена робота вперше демонструє зниження 

внутрішньоклітинного рівня АФК in vivo у вирощених в присутності фруктози 

дріжджів після обробки пероксидом водню (Рис. 14Б), а також потенційну участь 

антиоксидантних ферментів у цьому явищі. Показано, що фруктоза захищає СОД і 

каталазу від їх інактивації високими концентраціями пероксиду водню in vivo 

(Рис.15). Незважаючи на різну відповідь ферментів у двох дослідних  групах  дріжджів  

на  присутність  H2O2,  СОД  і  каталаза демонстрували  тісний  взаємозв’язок  за  умов  
   

Рисунок. 14. Репро-
дуктивна здатність (А) 
та загальний рівень 
АФК (Б) у S. cerevisiae 
YPH250 за дії H2O2 

різних концентрацій. 
Дріжджі культивували 
у присутності 2% глю-
кози або фруктози про-
тягом 14 год (експонен-
ційна фаза). Аліквоти 

експериментальних культур інкубували з H2O2 протягом 30 хв за 28 °С. #Вірогідно 
відмінне від відповідних значень, отриманих для клітин, вирощених у присутності 
глюкози, та *клітин, які росли у середовищі з відповідними моносахаридами, і 
стресованих 0,5 мM H2O2 (А) або контрольних (Б, без H2O2) з P < 0,05 М ± m, n = 3-4.  

Умови куль-
тивуван 

ня 
Показник      

2% глюкоза 2% фруктоза 

14 год 1 доба 3   доба 5   доба   14 год  1  доба 3   доба  5   доба 

Рівень КБ 
(нмоль/мг білка) 3,20±0,09   6,67±0,12*    6,12±1,1*   19,1±2,2*  4,30±0,10 9,74±0,20*

#
 8,65±2,24*

#
 25,6±2,42*

#
 

Рівень α-ДК 
(нмоль гліокса-
левих еквівален-

тів/мг білка) 

67,9±2,3 88,9±3,9* 91,8±0,7* 116±6*  54,3±2,0*
#
    87,6±3,8

*
 118±7*

#
 255±7*

#
 

Рівень АФК, 
(відносні одини-
ці флуоресцен-
ції/10

6
 клітин) 

 

449±16 

 

339±16 

 

 542±18 

 

211±28* 

 

560± 49
#
 

 

  567±103
#
 

 

602±70 

 

246±31* 

Метаболічна ак-
тивність(O D485/ 

10
8
  клітин) 

1,31±0,36 0,80±0,06* 0,33±0,07* 0 22,0±0,01* 0,94±0,30 1,88±0,37*
#
 0,31±0,04*

#
 0,30±0,01*

#
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Рисунок 15. Вплив 

H2O2 на активність 

СОД (A) і каталази (Б) 

у S. cerevisiae YPH250. 

Дріжджі культивували і 

стресували як описано 

на Рис. 14. #Вірогідно 

відмінне від відповідних 

значень, отриманих для 

клітин, вирощених у присутності глюкози, та *відповідних контрольних (без H2O2) клітин, 

вирощених у присутності відповідного моносахариду, з P < 0,05, М ± m, n = 4-6. 
 
стресу, індукованого пероксидом водню, у клітинах, які росли в присутності як 

глюкози (R
2
=0,82), так і фруктози (R

2
=0,85). При цьому ми спостерігали подібний 

розподіл білка Yap1 у цитоплазмі контрольних клітин, які росли в присутності 

глюкози (Рис. 16A) та фруктози (Рис. 16Б). Стрес, викликаний 5 мM H2O2, 

призводив до акумуляції білка в ядрі обох типів клітин – які культивували у 

середовищі з глюкозою (Рис. 16В) та фруктозою (Рис. 16Г). 
  
Рисунок 16. Субклітинна локалізація химерного білка 

Yap1-GFP у S. cerevisiae. Цитоплазматична локалізація 

Yap1-GFP в контрольних (без H2O2) клітинах, які росли в 

присутності глюкози (А) і фруктози (Б), та його аку-

муляція за дії H2O2 в ядрі клітин, які росли в присутності 

глюкози (В) та фруктози (Г). Дріжджі культивували як 

описано на Рис. 14. Аліквоти експериментальних культур 

інкубували з 5 мM H2O2 протягом 30 хв за 28 °С. 

Наведено дані типового експерименту. 
 

Вище ми припустили участь СОД і каталази у регуляції одне одного за дії 

пероксиду водню, тому далі були використані два ізогенні похідні штаму YPH250, 

дефектні за обома каталазами ( CTT1 CTA1) або обома СОД ( SOD1 SOD2). 

Подібно до даних на Рис. 2Б H2O2 призвів до зростання активності СОД у клітинах 

батьківського штаму, і на відміну від батьківського штаму, жодного зростання 

активності СОД  за  дії  H2O2  не спостерігалось у мутанту CTT1 CTA1 (Рис. 17).  
 

Рисунок 17. Вплив H2O2 на 

активність СОД у S. 

сerevisiae YPH250 (вихід-

ний штам) і ΔCTT1ΔCTA1, 

які росли у присутності 

глюкози (A) та фруктози 

(Б). Дріжджі культивували і 

стресували як описано на 

Рис. 14. 
#
Вірогідно відмінне від відповідних значень, отриманих для клітин, вирощених 

у присутності глюкози, та *відповідних контрольних (без H2O2) клітин, вирощених у 

присутності відповідного моносахариду, з P < 0,05, М ± m, n = 4-6. 

 A Б 

 В  Г 

 A Б 

  В Г 
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Проте, на відміну від дефектного за каталазами штаму, де пероксид водню не 

активував СОД (Рис. 2Б і 17), мутант SOD1 SOD2 демонстрував зростання 

активності каталази (Рис. 18). 
Рисунок 18. Вплив 

H2O2 на активність 

каталази у S. cerevisiae 

YPH250 (вихідний 

штам) і ΔSOD1ΔSOD2, 

які росли у присутності 

глюкози (A) та фрук-

този (Б). Дріжджі куль-

тивували і стресували 

як описано на Рис. 14, 

М ± m, n = 4-6. 

 

Таким чином, ґрунтуючись на отриманих нами та іншими авторами 

[Spasojević та ін., 2009a, 2009b; Macallister та ін., 2011; Bray, 2013; White, 2013] 

даних, можна зробити висновок, що тривале споживання надлишку фруктози 

призводить до утворення АФК і АКС, накопичення пошкоджених ними молекул, 

супроводжуючи старіння та пов’язані з ним дисфункції. З іншого боку, 

короткотривале застосування фруктози спричиняє помірний стрес, за дії якого 

організм набуває стійкості до інтенсивніших несприятливих факторів (Рис. 19).  
 

Рисунок 19. Роль АФК і АКС у 

цитотоксичних і захисних ефектах 

фруктози in vivo [Semchyshyn та 

Lozinska, 2012; Semchyshyn, 2013]. 
 

Незважаючи на вищу 

реакційну здатність фруктози, 

нами не виявлено суттєвої 

різниці між впливом глюкози і 

фруктози на проліферативну 

активність дріжджів та внутріш-

ньоклітинний рівень продуктів 

глікоксидації за індукції стресу в 

інтактних клітинах моносахари-

дами високих концентрацій. 

Активність антиоксидантних, 

антиглікаційних та пов’язаних з 

ними ферментів зростала 

подібним чином внаслідок 

інкубації клітин з обома 

моносахаридами, що свідчить 

про важливу роль цих ферментів у захисті дріжджів від вуглеводного стресу. При 

цьому СОД і каталаза демонстрували тісний взаємозв’язок за умов такого стресу 

(R
2
=0,6). На відміну від всіх досліджуваних тут показників, фруктоза порівняно з 
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глюкозою вираженіше збільшувала активність гліоксалаз (Рис. 20), основна роль 

яких полягає у знешкодженні α-дикарбонільних сполук.  
 

 Рисунок 20. Aктив-

ність антиглікаційних 

ферментів у S. 

cerevisiae YPH250 як 

наслідок інкубації 

клітин з 10% глюко-

зою чи фруктозою: 

гліоксалаза 1 (A) і 

гліоксалаза 2 (Б). 

*Вірогідно відмінне 

від відповідних початкових значень і #відповідних значень, отриманих для клітин, 

вирощених у присутності глюкози, з P < 0,05, М ± m, n = 4-6. 
 

  Активність ГР також зростала за інкубації дріжджів з 10% глюкозою та 

фруктозою, підтверджуючи розвиток карбонільного/оксидативного стресу. Проте 

активність Г6ФДГ, яка зазвичай тісно пов’язана з ГР [Lushchak та Gospodaryov, 

2005; Semchyshyn та ін., 2005b, 2005c; Bolin та ін., 2012], за цих умов знижувалась, 

причому  зниження активності Г6ФДГ (Рис. 21А) супроводжувалось зростанням 

рівня α-дикарбонільних сполук. Обидва параметри демонстрували тісний 

негативний кореляційний зв'язок (Рис. 21Б).  
Рисунок 21. Актив-

ність Г6ФДГ (А) і 

кореляція між вну-

трішньоклітинним 

рівнем α-дикарбоні-

льних сполук та 

активністю Г6ФДГ 

(Б) у S. cerevisiae 

YPH250, клітини 

яких інкубували з 

10% глюкозою чи 

фруктозою. *Вірогідно відмінне від відповідних початкових значень і #відповідних зна-

чень, отриманих для клітин, вирощених у присутності глюкози, з P < 0,05, М ± m, n = 4-6. 
 
Раніше внаслідок інкубації Г6ФДГ, Cu,Zn-СОД, глутатіонпероксидази та 

глутатіон-S-трансферази з такими АКС і АФК як 4-гідроксиноненаль, акролеїн, 

H2O2, малоновий альдегід, метилгіоксаль і гліоксаль було встановлено, що Г6ФДГ у 

більшості випадків серед інших досліджуваних ферментів є найчутливішою до цих 

реагентів [Lesgards та ін., 2011]. 

Порівнюючи тривалий та короткочасний вплив α-дикарбонільної сполуки 

гліоксалю на S. cerevisiae YPH250 та його ізогенні похідні, дефектні за різними 

ланками антиоксидантного захисту, можна зауважити, що глутатіон, каталаза, СОД 

та їхній транскрипційний регулятор Yар1 відіграють важливу роль у адаптації 

клітин до чинників карбонільного стресу.  



23 

 

Кислотний стрес у S. сerevisiae. Слабкі органічні кислоти – природні 

речовини, які пригнічують ріст мікроорганізмів. У зв’язку з цим монокарбонові 

кислоти широко застосовуються як харчові консерванти. Проте ці речовини є 

шкідливими також для організму людини [Диль та ін., 2008], тому їх ефекти 

досліджують у різних модельних організмах, зокрема прокаріотах та одноклітинних 

еукаріотах [Abbott та ін., 2009]. Ефекти слабких органічних кислот загалом є 

комплексними і включають різні механізми. Відомо, що за певних умов дія оцтової 

кислоти може призводити до розвитку оксидативного стресу, а отже антиоксидантна 

система відіграє важливу роль в адаптації дріжджів до ацетату [Guaragnella та ін., 

2008; Almeida та ін., 2009; Giannattasio та ін., 2013]. Водночас, практично відсутня 

інформація про можливий взаємозв’язок між оксидативним стресом і дією іншого 

кислотного консерванту пропіонату. Для порівняння впливу оцтової і пропіонової 

кислот на S. сerevisiae нами були використані наступні штами: W303-1A 

(батьківський штам) та його ізогенні похідні YBB14 (ΔPDR12) та YAK120 

(ΔWAR1). 

Одним з важливих етапів захисту дріжджів від органічних кислот є 

попередження збільшення внутрішньоклітинної концентрації кислотних аніонів. 

Важливими компонентами цієї системи захисту в S. cerevisiae є АТР-зв’язуючі 

білки, зокрема аніонний транспортер Pdr12, і його транскрипційний фактор War1 

[Jungwirth та Kuchler, 2006; Kolaczkowska та ін., 2008; Абрат та ін., 2008]. Проте 

потенційна роль Pdr12 у транспортуванні ацетату з клітин дріжджів дотепер 

вважається суперечливою [Bauer та ін., 2003; Papadimitriou та ін., 2007; Giannattasio 

та ін., 2013]. Отримані нами дані (Рис. 22) свідчать про транслокацію за дії оцтової 

кислоти з цитозолю до ядра білка War1, єдиного транскрипційного регулятора, що 

контролює експресію гену PDR12 [Kren та ін., 2003; Mira та ін, 2010a].  
 
Рисунок 22. Субклітинна локалізація химерного 

білка War1-GFP у S. cerevisiae. Цитоплазматична 

локалізація War1-GFP в контрольних клітинах (A, 

без СН3СООН) та його акумуляція в ядрі за дії 

оцтової кислоти (Б). Дріжджі культивували в 

середовищі YPD (pH 6,75) протягом 24 год. 

Аліквоти експериментальних культур інкубували у 

тому ж середовищі, закисленому HCl до рН 3,0, в присутності 200 мМ  СН3СООН 

протягом 120 хв за 28 °С. Наведено дані типового експерименту. 
 
Раніше Piper спостерігав, що мутантні клітини ΔPDR12 демонструють вищий 

рівень супероксид-аніон-радикалу, ніж вихідний штам, за дії бензойної та сорбінової 

кислот [Piper, 1999]. Mollapour з колегами зробили висновок про те, що зниження 

інтенсивності ендогенного оксидативного стресу є однією з важливих функцій білка 

Pdr12 [Mollapour та ін., 2008]. Показані на Рис. 23 дані повністю узгоджуються із 

зазначеним вище і свідчать про розвиток оксидативного стресу в дріжджів з 

пошкодженою транспортною системою Pdr12/War1. Так, нами показано, що за 

контрольних умов (без СН3СООН) рівень карбонільних руп білків у дефектних за 

білком War клітинах є у 2 рази вищим, ніж у батьківського штаму. Обробка клітин 

200 мМ СН3СООН призводила до зростання параметру у 1,4 рази в клітинах 
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батьківського штаму та у 1,3 рази в клітинах мутанту ΔWAR1. Водночас, інкубація 

S. cerevisiae з оцтовою кислотою призводила до зростання СОД і каталази, що  

свідчить на користь припущення про розвиток оксидативного стресу за дії на 

дріжджі цієї  кислоти. 

 
Рисунок 23. Рівень карбонільних груп білків у S. cerevisiae W303-1A (вихідний штам) і 

ΔWAR1 (А) та активність СОД (Б)  і каталази (В) у S. cerevisiae YPH250 і ΔYAP1 за дії 

оцтової кислоти. Дріжджі культивували і стресували як описано на Рис. 22. Вірогідно 

відмінне від *відповідних контрольних клітин (рН 6,75) та aW303-1A, з P < 0,05, M ± m, 

n = 3-6. 
 
На відміну від ацетату (Рис. 23), пропіонат не впливав жодним чином на 

рівень карбонільних груп білків та активність ані СОД, ані каталази у клітинах 

досліджуваних штамів (Taбл. 4). 

Taблиця 4 

Рівень карбонільних груп білків та активність СОД і каталази у  

S. cerevisiae W303-1A за дії пропіонової кислоти 

Дріжджі культивували і стресували як описано на Рис. 22, M ± m, n = 3. НВ – не визначали.  
 
 Отже, можна припустити, що в основі токсичності оцтової і пропіонової 

кислот у пекарських дріжджів лежать різні механізми, зокрема ацетат, на відміну від 

пропіонату, виявляє прооксидантні властивості in vivo. Транскрипційний регулятор 

Yap1 тa синтез білка de novo задіяні в активації ацетатом СОД (Рис. 23Б), але не 

каталази (Рис. 23В).  

 Добре відомо, що помірний стрес призводить до появи толерантності клітин 

до наступного летального стресу [Collinson та Dawes, 1992; Mira та ін., 2010a; 

Lushchak, 2011]. У нашому дослідженні етанол і пероксид водню за низьких 

концентрацій стимулювали ріст колоній S. cerevisiae YPH250 (Рис. 24), тому було 

Умови інкубації 
Рівень КБ  

(нмоль/мг білка) 

Активність СОД 

(Од/мг білка) 

Активність каталази 

(мкмоль/хв∙мг білка) 

контроль (pH 6,75) 

контроль  (pH 3,0) 

С2Н5СООН (pH 3,0) 

10 мM 

50 мM 

100 мM 

12,8 ± 0,5 

12,5 ± 0,9 

 

      НВ 

      НВ 

10,1 ± 1,0 

         317 ± 7 

323 ± 11 

 

310 ± 23 

292 ± 34 

347 ± 18 

34,3 ± 4,4 

33,0 ± 4,3 

 

34,3 ± 3,2 

33,0 ± 2,5 

39,0 ± 4,7 
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досліджено роль однієї сполуки у перехресній адаптації клітин до пригнічуючої дії 

іншої сполуки, а також до оцтової і пропіонової кислот високих концентрацій.  

 

Рисунок 24. Репродуктивна здатність S. cerevisiae YPH250 та його похідного ΔYAP1 за 

інкубації з пероксидом водню та етанолом різних концентрацій. Дріжджі вирощували у 

середовищі YPD протягом 24 год та інкубували з пероксидом водню протягом 30 хв або 

етанолом протягом 1 год за 28 °С. 
#
Вірогідно відмінне від відповідних величин, отриманих 

для S. cerevisiae YPH250, та *для відповідних клітин, інкубованих з 0,05 мM H2O2 або з 1% 

етанолом, з P < 0,05, M ± m, n = 4-6. 
 

  На Рис. 25 показано вплив преінкубації S. cerevisiae YPH250 та  ∆YAP1 з 

H2O2 на їхню репродуктивну здатність за умов стресу, індукованого етанолом, 

ацетатом  і  пропіонатом. З нього видно, що горметичні  та  близькі до них  

 

Рисунок 25. Репродуктивна здатність  S. cerevisiae YPH250 (А) та ΔYAP1 (Б), попередньо 

інкубованих з низькими концентраціями H2O2, за індукованого органічними кислотами або 

етанолом стресу. Дріжджі культивували в середовищі YPD протягом 24 год (стаціонарна 

фаза). Аліквоти експериментальних культур  піддавали попередній обробці пероксидом 

водню за 28 °С протягом 30 хв, після чого індукували стрес відповідно до умов, описаних 

на Рис. 22 та 24. *Вірогідно відмінне від відповідних величин, отриманих для клітин без 

попередньої інкубації, з P < 0,05, M ± m, n = 5-6. 

 

концентрації пероксиду водню спричинюють перехресну стійкість S. cerevisiae 

YPH250 до стресу, викликаного етанолом і органічними кислотами. Проте мутант 

∆YAP1 демонстрував відсутність перехресної адаптації. Останнє підтверджує 

важливу роль Yap1 у розвитку перехресної адаптації, викликаної пероксидом водню 

у батьківського штаму YPH250. 

А 
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На Рис. 26 узагальнено основні результати представленого дослідження щодо 

дії різних несприятливих чинників на різних етапах адаптації S. cerevisiae.  

 

Рисунок 26. Молекулярні механізми адаптації S. cerevisiae до дії стресових чинників. 
 

Отже, ґрунтуючись на даних літератури та отриманих нами результатах, можна 

зробити висновок про те, що дріжджі володіють комплексним механізмом, який 

“відчуває” різні стресові ситуації завдяки зміні внутрішньоклітинного 

проксидантно-антиоксидантного балансу, від чого й залежить адаптивна відповідь 

дріжджів на дію цих чинників. 
  

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення порівняльного дослідження 

впливу зовнішніх чинників як потенційних факторів розвитку різних типів стресу в 

S. cerevisiae. Виявлено, що оксидативний стрес є складовою адаптації дріжджів до 

дії різних несприятливих чинників, та  залежно від експериментальних умов, по-

різному впливає на фізіолого-біохімічні особливості S. cerevisiae. Гострий 

оксидативний стрес призводить до зниження активності антиоксидантних 

ферментів, а хронічний – до зростання. В обох випадках відбувається зміна рівня 

маркерів стресу та зниження репродуктивної здатності дріжджів. На відміну від 
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цього, помірний нетривалий оксидативний стрес призводить до зростання 

активності антиоксидантних ферментів, репродуктивної здатності, стимулює захисні 

механізми, проявляючи горметичний ефект, що є підґрунтям перехресних адаптацій.  

 

1. Пероксид водню проявляє подвійні ефекти у S. сerevisiae. За високих 

концентрацій H2O2 (5-10 мМ) призводить до підвищення внутрішньоклітинного 

рівня АФК та зниження репродуктивної здатності, метаболічної активності, 

активності антиоксидантних та пов’язаних з ними ферментів. Інкубація з H2O2 

низьких концентрацій (0,25-0,3 мМ) підвищує репродуктивну здатність дріжджів (до 

30%), демонструючи горметичний ефект. При цьому H2O2 спричинює зростання 

активності каталази у 2-3 рази та незначно підвищує або не впливає на активність 

супероксиддисмутази (СОД), що кількісно не узгоджується з отриманим раніше 

високим рівнем синтезу цих білків і свідчить про акумуляцію неактивних 

синтезованих de novo молекул каталази і СОД, яка лежить в основі гормезису і 

перехресних адаптацій дріжджів.  

 

2. Преінкубація дріжджів з горметичними концентраціями H2O2 підвищує 

виживання клітин за умов летального стресу, викликаного етанолом, оцтовою і 

пропіоновою кислотами. При цьому в клітинах мутанту ∆YАР1 горметичного 

ефекту пероксиду водню та явища перехресної адаптації не спостерігається, що 

свідчить про важливу роль транскрипційного факторa Yap1 у виявленому феномені. 

 

3. Використання дефектних за різними ізоферментами каталази і СОД 

мутантних штамів S. сerevisiae та інгібіторів цих ферментів in vivo дозволило 

встановити, що дріжджі зі зниженою активністю СОД або каталази мають вищий 

внутрішньоклітинний рівень АФК та нижчу репродуктивну здатність. Каталаза 

забезпечує життєздатність дріжджів за умов оксидативного стресу в культурах, які 

знаходяться як в багатому живильному середовищі, так і за умов голодування. У 

забезпеченні аеробного росту дріжджів у присутності неферментованих джерел 

вуглецю критичною є СОД. Висловлене вище узгоджується із загальноприйнятою 

концепцією про захисну антиоксидантну роль каталази і СОД. 

4. Антиоксидантний фермент СОД за певних експериментальних умов 

проявляє прооксидантні властивості in vivo. Про це свідчить в 1,5 рази нижчий 

рівень окислених білків у клітинах мутантних штамів, які мають нижчу активність 

СОД порівняно з батьківським штамом. Використання інгібітора Cu,Zn-СОД N,N’-

диетилдитіокарбамату дозволило встановити, що за найвищих концентрацій 

інгібітора дріжджі характеризуються найнижчою активністю СОД та найнижчим 

рівнем карбонільних груп білків, що не відповідає уявленням про антиоксидантну 

захисну функцію СОД.  

 

5. Між активностями каталази і СОД існує тісний позитивний кореляційний 

зв’язок за різних стресових умов: 1) гострого оксидативного стресу, індукованого 

H2O2; 2) модуляції активності СОД і каталази інактивацією відповідних генів та/або 

інгібуванням специфічними інгібіторами СОД і каталази в нативних клітинах 
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дріжджів; 3) хронічного оксидативного стресу внаслідок тривалого культивування 

дріжджів у присутності неферментованих джерел вуглецю – етанолу і гліцеролу, та 

ферментованих редукуючих моносахаридів – глюкози і фруктози; 4) карбонільного 

стресу, індукованого глюкозою і фруктозою високих концентрацій; 5) кислотного 

стресу, спричиненого оцтовою кислотою. Координація СОД і каталази пояснюється 

взаємною здатністю захищати одне одного від інактивації оксидантами.  

 

6. За тривалого культивування в присутності фруктози S. cerevisiae швидше 

ростуть і втрачають репродуктивну здатність, демонструють вищу інтенсивність 

метаболізму та смертність клітин, що вказує на їх швидше старіння порівняно з 

вирощеними в середовищі з глюкозою клітинами. В присутності фруктози дріжджі 

характеризуються вищим вмістом карбонільних груп білків і α-дикарбонільних 

сполук, ніж клітини, які росли в присутності глюкози, що свідчить про вищу 

інтенсивність глікоксидації та розвиток карбонільного/оксидативного стресу. 

Обмеження як глюкози, так і фруктози сповільнює старіння клітин.  

 

7. Нетривале культивування S. cerevisiae у присутності фруктози захищає 

клітини від пероксиду водню. На відміну від дріжджів, які росли в середовищі з 

глюкозою, клітини, що культивували у присутності фруктози, мають вищий рівень 

АФК за контрольних умов (без H2O2), що забезпечує їхню кращу передадаптацію до 

дії пероксиду водню. Про це свідчить вища репродуктивна здатність, нижчий рівень 

АФК та вища активність СОД і каталази за дії пероксиду водню у клітинах, що 

росли в присутності фруктози, ніж глюкози. Таким чином, вперше показано, що 

нетривала дія фруктози має захисний ефект in vivo. 

 

8. Оцтова кислота порівняно з пропіоновою за високих концентрацій є 

токсичнішою, а за низьких концентрацій – менше токсичною для дріжджів. 

Інкубація дріжджів з оцтовою кислотою призводить до збільшення рівня окислених 

білків та активності антиоксидантних ферментів, а пропіонова кислота не змінює 

вказаних параметрів. В активації ацетатом СОД залучені транскрипційний 

регулятор Yap1 тa синтез білка de novo. Транспортна система Pdr12/War1 регулює 

транспорт флуоресцеїну з клітин дріжджів у присутності ацетату, але не пропіонату. 

Це свідчить про різні механізми, які лежать в основі токсичності обох кислот – 

ацетат, на відміну від пропіонату, призводить до розвитку оксидативного стресу в 

дріжджів.  

 

9. Несприятливі чинники пригнічують активність антиоксидантних і 

пов’язаних з ними ферментів у S. сerevisiae за умови гострого оксидативного стресу. 

За дії факторів, які спричинюють нетривалий помірний та хронічний стрес, 

активність досліджуваних ферментів зростає, проте активність глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази знижується за більшості стресових умов. Отже, глюкозо-6-

фосфатдегідрогеназа, на відміну від інших ферментів, що інактивуються 

високореакційними метаболітами, є чутливою до навіть незначного впливу факторів 

розвитку оксидативного/карбонільного стресу і може бути використана як маркер 

цього стану. 
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Дисертація присвячена вивченню відповіді S. сerevisiae на дію різних чинників, 

які спричинюють оксидативний, карбонільний та кислотний стреси, їх зв’язку з 

неферментативними процесами, а також можливості розвитку перехресних 

адаптацій у дріжджів. Виявлено, що оксидативний стрес є компонентом дії різних 

стресових чинників та, залежно від експериментальних умов, відрізняється 

інтенсивністю, по-різному впливаючи на активність ферментів захисту, показники 

стресу та фізіологічні функції дріжджів. Гострий оксидативний стрес призводить до 

зниження активності антиоксидантних ферментів, а хронічний – до зростання, але в 

обох випадках відбувається підвищення рівня окислених білків та зниження 

життєздатності дріжджів. Помірний стрес спричиняє зростання активності 

антиоксидантних ферментів та репродуктивної здатності дріжджів, стимулює 

захисні механізми, проявляючи горметичний ефект. Припускається накопичення 

неактивних синтезованих de novo молекул каталази і супероксиддисмутази у S. 

сerevisiae за помірного стресу, що лежить в основі перехресних адаптацій. Глюкозо-

6-фосфатдегідрогеназа, на відміну від інших ферментів, є чутливою до незначного 

впливу несприятливих чинників і помірного стресу, а отже, може бути використана 

як маркер цього стану. Вперше показано, що антиоксидантний фермент 

супероксиддисмутаза може проявляти прооксидантну, а фруктоза – захисну дію in 

vivo. В основі токсичності оцтової і пропіонової кислот лежать різні механізми: 

ацетат, на відміну від пропіонату, демонструє прооксидантний ефект in vivo. 

Преінкубація дріжджів з пероксидом водню низьких концентрацій спричинює 

перехресну адаптацію клітин до токcичних концентрацій етанолу, оцтової і 

пропіонової кислот. 

Ключові слова: Saccharomyces cerevisiae, оксидативний стрес, редукуючі 

моносахариди, голодування/обмеження вуглеводів, органічні кислоти, генетичні 

дефекти, інгібітори, неферментативні процеси, високоактивні метаболіти, 

регуляторні/захисні білки, маркери стресу, гормезис, перехресні адаптації, 

репродуктивна здатність.  

 

АННОТАЦИЯ 

Семчишин Г.Н. Молекулярные механизмы адаптации дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae к стрессовым факторам.  – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.00.04 – биохимия. – Черновицкий национальный университет им. 

Ю. Федьковича, Черновцы, 2015.  

Диссертация посвящена изучению адаптивного ответа S. сerevisiae на 

воздействие различных факторов, вызывающих окислительный, карбонильный и 

кислотный стрессы, их связи с неферментативными процессами, а также 

возможности развития перекрестных адаптаций у дрожжей. Обнаружено, что 

окислительный стресс является компонентом действия разных стрессовых факторов 

и, в зависимости от экспериментальных условий, отличается интенсивностью, по-

разному влияя на активность защитных ферментов, показатели стресса и 

физиологические функции дрожжей. Острый окислительный стресс приводит к 

снижению активности антиоксидантных ферментов, а хронический – к возрастанию, 

но в обоих случаях происходит увеличение уровня окисленных белков и снижение 
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жизнеспособности дрожжей. Умеренный стресс вызывает возрастание активности 

антиоксидантных ферментов и репродуктивной способности дрожжей, стимулирует 

защитные механизмы, проявляя горметический эффект. Предполагается накопление 

неактивных синтезированных de novo молекул каталазы и супероксиддисмутазы у S. 

сerevisiae при умеренном стрессе, что лежит в основе перекрестных адаптаций. 

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, в отличие от других ферментов, чувствительна к 

незначительному влиянию неблагоприятных факторов и умеренному стрессу, и 

таким образом,  может быть использована как маркер этого состояния. Впервые 

показано, что антиоксидантный фермент супероксиддисмутаза может проявлять 

прооксидантные, а фруктоза – защитные свойства in vivo. В основе токсичности 

уксусной и пропионовой кислот лежат разные механизмы: ацетат, в отличие от 

пропионата, демонстрирует прооксидантный еффект in vivo. Преинкубация дрожжей 

с перекисью водорода низких концентраций вызывает перекрестную адаптацию 

клеток к токcичным концентрациям этанола, уксусной и пропионовой кислот. 

Ключевые слова: Saccharomyces cerevisiae, окислительный стресс, 

редуцирующие моносахариды, голодание/ограничение углеводов, органические 

кислоты, генетические дефекты, ингибиторы, неферментативные процессы, 

высокоактивные метаболиты, регуляторные/защитные белки, маркеры стресса, 

гормезис, перекрестные адаптации, репродуктивная способность.  

 

SUMMARY   

Semchyshyn H.M. Molecular mechanisms of the yeast Saccharomyces cerevisiae 

adaptation to stressful factors. – Manuscript.  

Thesis for a scientific degree of doctor of biological sciences by speciality 03.00.04 – 

biochemistry. – Chernivtsi National University named after Yu. Fed’kovych, Chernivtsi, 

2015.  

The thesis is devoted to comparative investigation of the challenges leading to 

oxidative, carbonyl and acid stress in S. сerevisiae, their interplay with non-enzymatic 

processes and the acquisition of cellular cross-adaptation to further lethal stress. It is 

shown that oxidative stress is associated with different stressful factors, and dependently 

on experimental conditions has various intensities, differently affects defensive enzyme 

activities, markers of stress as well as physiological functions of yeast. Acute stress causes 

the decrease in the antioxidant enzyme activities, while chronic stress results in the 

elevation of the parameters, however, in both cases the increased level of oxidized proteins 

and declined yeast viability are observed. Mild stress leads to the Yap1-dependent 

enhancement of the antioxidant enzyme activities and reproductive ability, stimulates 

defensive mechanisms demonstrating hormetic effects. A strong positive correlation 

between superoxide dismutase (SOD) and catalase activities is found under different 

experimental conditions that can be explained as SOD and catalase protection of each 

other against inactivation by oxidants. It is supposed an accumulation of non-active stress-

protectant molecules of catalase and superoxide dismutase synthesized de novo in S. 

cerevisiae under mild stress that underlies yeast cross-adapatation. Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase, in opposite to other enzymes studied, is sensitive to mild influence of stressful 

factors, and therefore can be used as a marker of mild stress. For the first time, it is shown that 

antioxidant enzyme SOD, and Cu,Zn-SOD in particular, can demonstrate both anti- and pro-
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oxidant properties in vivo. The findings reveal that SOD protects antioxidant and associated 

enzymes under aerobic conditions against oxidative inactivation, but under certain conditions 

the level of oxidized proteins is significantly lower in the patterns with low SOD activity. 

Fructose can play a dual role in the yeast cell. For the first time, it is shown that in vivo fructose 

can have defensive effects against oxidative stress. Long-term yeast growth on fructose leads to 

non-enzymatic glycoxidation, and accumulation of damaged cellular constituents which is 

suggested to accompany the aging, metabolic and functional disfunctions, whereas short-term 

growth on fructose provokes a mild stress, resulting in the acquisition of cellular cross-

resistance to lethal stress. Reactive species are suggested to mediate both the cytotoxic and 

defensive effects of fructose. One of the possible mechanisms of a fructose-protective effect in 

yeast cells is defense of SOD and catalase against oxidation. Yeast exposure to acetate increases 

the level of oxidized proteins and the activity of antioxidant enzymes, while propionate does not 

change these parameters. This suggests that various mechanisms underlie the yeast toxicity by 

acetic and propionic acids: acetate indicates a pro-oxidant effect in vivo, while propionate does 

not. Yeast preincubation with hydrogen peroxide at low hormetic concentrations results in 

cellular cross-adaptation to toxic concentrations of ethanol, acetic and proponic acids. The 

regulatory protein Yap1 plays an important role in the hormetic effects by low concentrations of 

either hydrogen peroxide or ethanol, and it is involved in the yeast cross-adaptation by hormetic 

concentrations of hydrogen peroxide. 

Key words: Saccharomyces cerevisiae, oxidative stress, reducing monosaccharides, 

starvation/carbohydrate restriction, organic acids, genetic defects, inhibitors, non-

enzymatic processes, reactive metabolites, regulatory/defensive proteins, stress markers, 

hormesis, cross-adaptation, reproductive ability. 

 


