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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  

Актуальність теми. Оксидативний стрес ‒ це стан, при якому утворення 

активних форм кисню (АФК) переважає над процесами їх знешкодження, в 

результаті чого відбувається порушення основних життєво важливих регуляторних 

процесів (Sies H., 1991; Hansen J.M. et al., 2006; Lushchak V.I., 2011). АФК 

викликають багато різноманітних пошкоджень через окисну модифікацію ліпідів, 

білків, ДНК та інших компонентів (Halliwell B., Gutteridge J.M.C., 1999; 2007). Вони 

утворюються як побічні продукти клітинного аеробного метаболізму чи в результаті 

дії багатьох ксенобіотиків. Подібно до концепції оксидативного стресу, 

нітрозитивний стрес ‒ надмірна чи нерегульована продукція радикалу оксиду азоту 

(
•
NO) або інших активних форм азоту (АФА) з різноманітними біологічними 

ефектами. Нещодавно вперше було показано, що оксид азоту координує метаболізм, 

ріст і розвиток Drosophila melanogater через ядерний екдизон-індукований білок-

рецептор 75 (E75) (Cáceres L. et al., 2011).            

АФК та АФА утворюються як побічні продукти клітинного аеробного 

метаболізму, чи в результаті дії багатьох ксенобіотиків. Головним ендогенним 

джерелом АФК в клітині прийнято вважати мітохондрії, здатність яких генерувати 

вільнорадикальні форми кисню, ймовірно, значно перевищує можливості всіх інших 

джерел АФК  загалом (Skulachev V.P.,  1996; 2004). Відомо, що пригнічення дихання 

мітохондрій може супроводжуватися значним зниженням продукції АФК. Через що 

“м'яке” роз'єднання окисного фосфорилювання є одним з можливих механізмів 

контролю продукції вільних радикалів у мітохондріях (Korshunov S.S. et al., 1997; 

Caldeira da Silva C.C. et al., 2008). У моделюванні такого стану був успішно 

застосований протонофор ‒ 2,4-динітрофенол (ДНФ) (Падалко В.И. и др., 2010). 

Так, на ізольованій печінці було показано, що після інфузії ДНФ знижувався рівень 

АФК і збільшувалося споживання кисню. Крім того, було показано, що “м'яке” 

застосування певних концентрацій протонофора може збільшувати тривалість життя 

мишей (Caldeira da Silva S.S. et al., 2008), дріжджів (Barros et al., 2004) та мух 

(Padalko V.I., 2005; Padalko V.I. et al., 2008). Відтак, застосування модельних 

іонофорів може бути перспективним прийомом у регуляції інтенсивності 

оксидативного стресу у тварин. Отже, актуальним є використання дрозофіли як 

модельного об’єкту для вивчення патологічних станів людини, що  зумовлене, перш 

за все, високим рівнем знань біології дрозофіли та легкістю застосування до неї 

різних методів. Подібність у механізмах клітинної загибелі, регуляції експресії 

генів, субклітинного транспорту та формування синаптичних зв’язків дає змогу 

використовувати дані, отримані на дрозофілі, в дослідженнях на інших тваринах.     

Зв’язок даної роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась з 2009 по 2012 рік на кафедрі біохімії та 

біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

та є частиною наукової тематики кафедри “Вивчення механізмів пристосування 

організмів до несприятливих умов середовища з метою розробки методів 

підвищення їх адаптаційного потенціалу”, номер держреєстрації –  0107U001367.    
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи було вивчити фізіолого-

біохімічну відповідь D. melanogaster та ефективність її антиоксидантної системи за 

дії модельних чинників корекції інтенсивності оксидативного стресу. Для реалізації 

мети були поставлені наступні завдання: 

1. Здійснити аналіз активності антиоксидантних ензимів у дорослих особин, 

та основних параметрів росту і розвитку D. melanogaster, личинки яких 

споживали середовище з різними концентраціями нітропрусиду натрію,     

S-нітрозоглютатіону, фероціаніду калію та 2,4-динітрофенолу;   

2.  Здійснити аналіз рівня нітритних аніонів та заліза у середовищі та 

личинках D. melanogaster, які споживали середовище з різними 

концентраціями нітропрусиду натрію, S-нітрозоглютатіону та фероціаніду 

калію;    

3. Дослідити взаємозв'язок між параметрами розвитку D. melanogaster та 

активностями антиоксидантних і пов’язаних з ними ензимів; 

4. З’ясувати роль мітохондріальної складової системи антиоксидантного 

захисту D.  melanogaster у відповіді на стрес, індукований нітропрусидом 

натрію та фероціанідом калію;    

5. Дослідити вплив 2,4-динітрофенолу на стійкість D. melanogaster до стресу, 

індукованого нітропрусидом натрію та фероціанідом калію.   

Об’єкт дослідження – система антиоксидантного захисту плодової мушки                     

D. melanogaster.    

Предмет дослідження – вплив S-нітрозоглютатіону, нітропрусиду натрію, 

фероціаніду калію та 2,4-динітрофенолу на активність антиоксидантних та 

пов’язаних з антиоксидантною системою ензимів, вміст продуктів 

вільнорадикального окислення білків у D. melanogaster, личинки яких споживали 

середовище з різними концентраціями S-нітрозоглютатіону, нітропрусиду натрію, 

фероціаніду калію та 2,4-динітрофенолу та його оцінка за фізіологічними 

критеріями личинок та дорослих особин.  

 Методи дослідження. У роботі використовували біохімічні методи – 

визначення активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, тіоредоксинредуктази, 

каталази, супероксиддисмутази, глютатіон-S-трансферази, ізоцитратдегідрогенази, 

аконітази, концентрації карбонільних груп білків, сечової кислоти, низько- та 

високомолекулярних тіолів і загального рівня нітритних аніонів, заліза та кальцію; 

фізіологічні методи – аналіз параметрів росту та розвитку D. melanogaster;  методи 

математичної статистики.  

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено, що споживання 

нітропрусиду натрію та S-нітрозоглютатіону сповільнює розвиток D. melanogaster та 

індукує оксидативний/нітрозитивний стрес у D. melanogaster. Зокрема показано, що 

споживання личинками нітропрусиду натрію, S-нітрозоглютатіону та фероціаніду 

калію призводить до суттєвої затримки  розвитку D. melanogaster, що проявлялося у 

зниженій здатності до лялькування. Виявлено відмінності у активностях 

антиоксидантних та пов’язаних з ними ензимів у дорослих комах, личинки яких 

споживали нітропрусид натрію та S-нітрозоглютатіон. Вперше встановлено, що 

нітропрусид натрію, S-нітрозоглютатіон та фероціанід калію призводять до 

зниження активності аконітази у плодових мушок та виявлено чіткий позитивний 
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взаємозв’язок між активністю аконітази і параметрами розвитку D. melanogaster, 

зокрема лялькуванням, вилупленням мух та висотою лялькування. Встановлено 

зміни рівня нітритних аніонів і заліза у тілі мух, личинки яких споживали                 

S-нітрозоглютатіон та нітропрусид натрію. Показано, що  2,4-динітрофенол частково 

може захищати D. melanogaster від токсичної дії нітропрусиду натрію та 

фероціаніду калію.   

Практичне значення одержаних результатів. Представлені в роботі 

результати поглиблюють знання про вплив модельних чинників корекції 

інтенсивності оксидативного стресу на перебіг процесів окислення білкових 

компонентів у тканинах D. melanogaster та доводять їх спроможність регулювати 

параметри росту та розвитку мух. Результати роботи використовуються при читанні 

лекцій та проведенні практичних занять з біохімії, молекулярної біології та курсу 

“Вільнорадикальні процеси в біології” на кафедрі біохімії та біотехнології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане під 

керівництвом доктора біологічних наук, професора Лущака В.І. Дисертантом 

самостійно проведено аналіз наукової літератури, виконана експериментальна 

частина роботи і статистична обробка даних. Планування роботи, аналіз та 

обговорення отриманого матеріалу, написання рукописів статей та частина 

експериментів проводилися разом з науковим керівником. Участь у роботі 

співавторів висвітлена у спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і висновки 

дисертаційної роботи були представлені на X Українському біохімічному з’їзді  

(Одеса, 2010), VI міжнародній конференції студентів та аспірантів “Молодь та 

поступ в біології” (Львів, 2010), VIII міжнародній конференції студентів та 

аспірантів “Молодь та поступ в біології” (Львів, 2012), звітно-наукових 

конференціях і засіданнях кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2009-2012). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 10 наукових праць, з яких 6 – 

статі у виданнях, затверджених ДАК України; 4 – тези доповідей у збірках 

матеріалів вітчизняних і міжнародних наукових конференцій та з’їздів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів досліджень, трьох розділів результатів досліджень 

та їх обговорення, аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновків та 

списку літератури, що включає 202 джерела. Робота викладена на 119 сторінках 

машинописного тексту і містить 30 рисунків та 2 таблиці.   

   

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

Огляд літератури  

У цьому розділі роботи узагальнені сучасні дані щодо антиоксидантної системи 

комах, та наведені основні  характеристики використаних модельних чинників 

корекції інтенсивності оксидативного стресу (S-нітрозоглютатіону, нітропрусиду 

натрію,  фероціаніду калію та 2,4-динітрофенолу). Використання дрозофіли як 

модельного об’єкту для вивчення патологічних станів людини зумовлене, в першу 
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чергу, високим рівнем знань біології дрозофіли та легкістю застосування до неї 

різноманітних методів дослідження.  

 

Матеріали і методи досліджень 

  

У дослідженні використовували лінії дикого типу плодової мушки                    

D. melanogaster: Сanton S; w
1118

, дефектної за геном, який визначає пігментацію очей 

(white);  та w
Dah

. Більшість експериментів у цій роботі було проведено на лінії w
1118

, 

хоча для порівняння в деяких ключових експериментах використовували лінію 

Canton-S. У тих випадках, де лінія не зазначена, експерименти здійснювали на лінії 

w
1118

. Мух утримували на двох типах живильних середовищ – агаризованих та 

неагаризованих. Агаризовані середовища містили: 10% (маса/об’єм) дріжджів, 

1,25% (маса/об’єм) агар-агару, 0,2% (маса/об’єм) ніпагіну та 10% (маса/об’єм) 

сахарози (стандартне середовище).  Експериментальні середовища, окрім вказаних 

вище компонентів, також містили різні концентрації: нітропрусиду натрію (НПН),  

S-нітрозоглютатіону (GSNO), 2,4-динітрофенолу (ДНФ), суміш НПН, фероціаніду 

калію (ФЦК) та ДНФ. Неагаризовані середовища містили: 10% (маса/об’єм) 

дріжджового екстракту, 0,2% (об’єм/об’єм) ніпагіну та 10% (маса/об’єм) сахарози 

(стандартне) і НПН (0,01; 0,1; 1,0 та 1,5 мМ) чи GSNO (1,0; 1,5 та 4,0 мМ) 

(експериментальні середовища). Для зручності були використані наступні 

скорочення: НП0,01, НП0,1, НП1,0 та НП1,5 позначають групи личинок, які 

споживали середовище з НПН відповідно у концентраціях 0,01, 0,1, 1,0 та 1,5 мМ. У 

випадку з GSNO нами були використані наступні скорочення: GS1,0, GS1,5 та GS4,0 

для груп личинок, які споживали середовище з GSNO відповідно у концентраціях 

1,0, 1,5 та 4,0 мМ. У випадку з споживанням сумішей НПН та ДНФ  скорочення 

були наступними: К, Д0,5, Д1,25, НП1, НП1Д0,5 чи НП1Д1,25 для груп личинок, які 

споживали відповідно стандартне та середовище з 0,5 мМ ДНФ, 1,25 мМ ДНФ, 1,0 

мМ НПН, суміші 1,0 мМ НПН  та 0,5 мМ ДНФ і 1,0 мМ НПН та 1,25 мМ ДНФ. У 

випадку зі споживанням ФЦК та ДНФ скорочення були наступними: ФЦ1,  

ФЦ1Д0,5 чи ФЦ1Д1,25 для груп личинок, які споживали відповідно стандартне та 

середовище з 1,0 мМ ФЦК, суміші 1,0 мМ ФЦК  та 0,5 мМ ДНФ і 1,0 мМ ФЦК та 

1,25 мМ ДНФ.   

Гомогенізацію біологічного матеріалу (всього тіла мух) проводили в скляних 

гомогенізаторах Поттера-Ельвех’єма. Співвідношення біологічного матеріалу до 

середовища гомогенізації становило 1:10. Отримані гомогенати центрифугували 

(16000 g, 15 хв, 4С). Осад відкидали, а в супернатантах визначали досліджувані 

показники та концентрацію білка. Визначення вмісту заліза, нітритних аніонів 

та ціаніду у середовищі та личинках. Концентрацію заліза в середовищі і 

личинках визначали фотометрично за довжини хвилі 412 нм за кількістю 

забарвлених комплексних сполук, які утворює сульфосаліцилова кислота (або її 

натрієва сіль) з солями заліза (Karamanev D.G. et al., 2002).  Вміст  нітритних аніонів 

у середовищі та личинках визначали за допомогою реактиву Гріса, який при 

взаємодії з цими іонами утворює комплекс рожевого забарвлення (Kim H.J. et al., 

2006). Як стандарт використовували розчин нітриту натрію (Beda N.A., Nedospasov 

A., 2005; Lozinsky et al., 2012a). Визначення ціанідів ґрунтувалося на взаємодії 
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ціаніду калію з хлораміном Т та піридин-барбітуратовим реагентом, в  результаті 

чого утворювалися забарвлені поліметиленові сполуки (Nagashima K., 1984).  

Абсорбцію забарвлених сполук  визначали за довжини хвилі 586 нм. Рівень 

карбонільних груп білків визначали за довжини хвилі 370 нм за кількістю 

динітрофенілгідразонів, які утворюються внаслідок взаємодії карбонільних груп з 

2,4-динітрофенілгідразином (Levine R.L. et al., 2000). Вміст тіольних груп у 

низько- та високомолекулярних сполуках визначали  методом Елмана (Ellman 

G.L.,1959). Концентрацію сечової кислоти визначали, використовуючи 

стандартний колориметричний набір з уриказою та пероксидазою (Cormay, 

Польща). Концентрацію кальцію у дводенних мухах визначали за допомогою 

стандартного колориметричного набору з о-крезофталеїновим комплексоном 

(Cormay, Польща). Супероксиддисмутазну активність (СОД, КФ 1.15.1.1) 

визначали за ступенем інгібування реакції окислення кверцетину супероксидним 

аніоном при 406 нм (Семчишин Г.М. и др., 2005). Каталазну активність (КФ 

1.11.1.6) визначали, реєструючи зміну поглинання світла Н2О2 за довжини хвилі    

240 нм. Для розрахунків використовували молярний коефіцієнт екстинкції для Н2О2 

39,4 М
-1

см
-1 

(Aebi Н., 1984). Активність глютатіон-S-трансферази (Г-S-Т, 

2.5.1.18) визначали за швидкістю утворення комплексу між 1-хлоро-2,4-

динітробензоатом (ХДНБ) та глютатіоном за довжини хвилі 340 нм (Lozinsky O.V. et 

al., 2012a; 2012b).  Активність тіоредоксинредуктази (ТР, КФ 1.8.1.9) визначали, 

реєструючи відновлення ДТНБ у присутності чи відсутності ХДНБ при 412 нм 

(Arnér E.S.J.  et al., 1999; Lozinsky O.V. et al., 2012b).  Активності глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази (Г6ФДГ, 1.1.1.49) та НАДФ-залежної 

ізоцитратдегідрогенази (ІЦДГ, 1.1.1.42) визначали, реєструючи відновлення 

НАДФ
+
 за довжини хвилі 340 нм (Lozinsky O.V. et al., 2012a).  Активність 

аконітази (КФ 4.2.1.3) визначали за утворенням цис-аконітової кислоти з 

ізоцитратної кислоти за довжини хвилі 240 нм (Andersson et al. 1998; Lozinsky O.V. 

et al., 2012a; 2012b). Концентрацію білка визначали методом Бредфорд (Bradford M., 

1976).   

Батьківську культуру мух розвивали й утримували на мелясно-дріжджових 

середовищах. Розвиток мух на експериментальних середовищах тривав протягом 7-

12 днів. Після вилуплення мух переносили на свіжі живильні середовища того ж 

складу. Мух дводенного віку анестезували СO2, розділяли за статями, заморожували 

і зберігали у рідкому азоті (-196С), після чого використовували для біохімічних 

аналізів. Лялькування. Батьківську культуру мух вносили у контейнери для 

відкладання яєць. Мухи, відкладали яйця протягом 6 годин. Далі яйця відмивали та 

переносили на контрольне чи відповідне експериментальне середовище. Після 86 

годин від початку відкладання яєць кожних 12 годин нотували кількість личинок, 

які розвинулися у стадію лялечки, до закінчення цього процесу (120-160 год). 

Вилуплення мух. Личинки третьої вікової стадії (віку 90,0 ± 0,5 год), вирощені на 

стандартному середовищі, відмивали від середовища дистильованою водою та 

переносили у контейнери (40 личинок на один контейнер), що містили 20 мл 

стандартного або експериментального середовищ і утримували їх тут аж до 

вилуплення. Далі визначали кількість мух у відповідний термін (Singh M.P. et al., 

2009).  Кількість спожитої їжі визначали з використанням барвника діамантового 
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синього (FD&C Blue N1).   

Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою комп’ютерної 

програми „Mynova”. Результати представлені як середнє значення п’яти-шести 

незалежних визначень ± похибка середнього. Порівняння показників і визначення 

вірогідної різниці між ними здійснювали за допомогою критерію Стьюдента та 

Даннета. Зв’язок між параметрами визначали шляхом обчислення коефіцієнтів 

кореляції R
2
. Аналіз кінетичних параметрів здійснювали за допомогою 

комп’ютерної програми „Kinetics” (Brooks S.P., 1992).       

 

Результати досліджень та їх обговорення 

Вплив нітропрусиду натрію на стан антиоксидантної системи та розвиток        

D. melanogaster. На рис. 1 представлено активність аконітази у дводенних мух, 

личинки яких споживали НПН у різних концентраціях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Активність аконітази у 

дводенних мух ліній w
1118

 (А) 

та Canton-S (Б), личинки яких 

споживали середовище з 0,01-

1,5 мМ нітропрусидом натрію. 

*Вірогідно відмінне від 

відповідних контрольних 

значень з Р < 0,05 (М ± m, n = 

5-6). 

 

 

З рис. 1А видно, що у самців лінії w
1118

 даний показник був відповідно на 24, 33 

та 48% нижчий порівняно з контролем для груп НП0,1, НП1,0 та НПН 1,5 мМ, тоді 

як у самок активність ензиму знижувалася відповідно на 31 та 44% для груп НП1,0 

та НП1,5. У лінії Canton-S також відбувалося зниження активності аконітази, але 

вірогідна різниця спостерігалася тільки за дії найвищої концентрації НПН (рис. 1Б).     

Рис. 2 демонструє, що вміст КБ був на 49-67% вищим у самців мух, личинки 

яких споживали 0,1-1,5 мМ НПН, тоді як у самок НПН тільки у концентрації 1,0 та 

1,5 мМ викликав зростання даного показника відповідно на 43 та 58%. Оксидативно 
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модифіковані молекули, зокрема білки, розглядаються як надійний маркер 

оксидативних пошкоджень білків та загалом інтенсивності оксидативного та 

нітрозитивного стресів (Levine R.L. et al., 2000; Lushchak V.I., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Рівень карбонільних груп білків (КБ) у дводенних мух, личинки яких 

споживали середовище з 0,01-1,5 мМ нітропрусидом натрію. *Вірогідно відмінне від 

відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6). 

 

 Окисна модифікація білків є одним з ранніх і найбільш надійних індикаторів 

пошкодження тканин при вільнорадикальній патології (Kohen R., Nyska A., 2002; 

Sohal R.S., 2002; Lushchak V.I., 2007; Дубинина Е.Е., Пустыгина А.В., 2008). 

Показано, що за низки патологічних станів саме білки, а не ліпіди і нуклеїнові 

кислоти, є ефективними пастками АФК та їх окисна модифікація розглядається як 

один з ранніх та надійних маркерів оксидативного стресу  (Halliwell B., Gutteridge 

J.M.C., 1999, 2007; Lushchak V.I., 2007).  Нами було продемонстровано, що 

споживання личинками НПН у високих концентраціях призводило до достовірного 

зростання вмісту КБ у дорослих мух обох статей. Припускаємо, що зростання 

стаціонарного рівня АФА/АФК у випадку з НПН, призводило до утворення 

додаткових карбонільних груп у білках. Цікаво зазначити, що нещодавно Падалком 

та колегами (2008) було показано, що додавання 0,8% НПН до дієти личинок 

дрозофіл лінії Oregon призводило до суттєвого зростання вмісту КБ та до зниження 

тривалості життя дорослих особин (Padalko V.I. et al., 2008).      

 Статистично вірогідні відмінності у характері лялькування проявлялися між 

контрольною та групами НП0,1, НП1,0 та НП1,5 лінії w
1118

 та між контролем і 

групами НП1,0 та НП1,5 лінії Canton-S (рис. 3А, Б). Для того, щоб визначити час 

затримки лялькування, було взято показник часу, за якого залялькувалися 50% 

личинок. Для контрольної групи цей показник становив відповідно 132 та 138 годин 

для w
1118

 та Canton-S. Для груп, які споживали НПН, показник зростав з 

підвищенням концентрації стресора. Так, цей параметр був відповідно 132, 173, 184 

та 196 годин для груп НП0,01, НП0,1, НП1,0 та НП1,5 (w
1118

), та 138, 138, 148 та 151 

годин для тих самих груп лінії Canton-S. Присутність НПН у дієті личинок також 

знижувала загальну кількість лялечок у обох ліній (рис. 3В, Г). Хоча вищі 
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концентрації НПН призводили до зниження цього параметру відповідно до 55 та 

47% від контрольних значень для НП1,0 та НП1,5 лінії w
1118

 і 68 та 40% для лінії 

Canton-S.      
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Рис. 3. Вплив нітропрусиду натрію на лялькування та вилуплення мух. Ефекти 

нітропрусиду натрію на характер заляльковування ліній w
1118

 (А) та Canton-S (Б). 

Відсоток яєць, які перейшли у стадію лялечки ліній w
1118

 (В) та Canton-S (Г). 

НП0,01, НП0,1, НП1,0 та НП1,5 означають групи личинок, які споживали 

середовище з нітропрусидом натрію відповідно у концентраціях 0,01, 0,1, 1,0 та     

1,5 мМ. *Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± m, 

n = 5-6).  

  

Вплив S-нітрозоглютатіону на стан антиоксидантної системи та розвиток 

D. melanogaster.  На рис. 4 представлено активність аконітази у дводенних мух, 

личинки яких споживали GSNO у різних концентраціях. Так, з рис. 4А можемо 

бачити, що активність ензиму достовірно знижувалася у дорослих мух, личинки 

яких споживали 1,5 та 4,0 мМ GSNO. Для прикладу, у самців ліній w
1118

 цей 

показник був на 19% нижчий у групі GS4,0 порівняно з контролем, тоді як у самок 

активність ензиму знижувалася на 30% для тієї ж групи.  

У лінії Canton-S активність аконітази достовірно знижувалася за дії найвищої 

концентрації GSNO (рис. 4Б). Так, у групі GS4,0 активність була відповідно на 12 та 

13% нижчою для самців і самок. Відомо, що активний центр аконітази містить 



10 

 

 

0

2

4

6

К GS1,0 GS1,5 GS4,0 К GS1,0 GS1,5 GS4,0

0

100

200

300

400

К GS1,0 GS1,5 GS4,0 К GS1,0 GS1,5 GS4,0

0

50

100

150

200

250

300

К GS1,0 GS1,5 GS4,0 К GS1,0 GS1,5 GS4,0

кубічний [4Fe-4S], кластер, який є чутливим до окислення, що призводить до 

інактивації ензиму (Gardner P.R., Fridovich I., 1991; Gardner P.R. et al. 1997).  

 

Рис. 4. Активність аконітази у 

дводенних мух ліній w
1118

 (А) та 

Canton-S (Б), личинки яких 

споживали середовище з               

1,0-4,0 мМ S-нітрозоглютатіоном. 

*Вірогідно відмінне від 

відповідних контрольних значень з 

Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6). 

  

 

 

Таким чином, активність аконітази 

може бути використана як 

ефективний маркер оксидативного 

та нітрозитивного стресів. В 

нашому випадку НПН та GSNO 

викликали зниження активності 

ензиму у обох ліній, хоча у лінії 

w
1118

 ефект був більш виражений. Зниження активності аконітази може бути 

пов’язане з дією різноманітних АФК/АФА, які вивільняються в результаті 

метаболізму та розкладу НПН та GSNO.  

Рис. 5 демонструє, що вміст КБ був на 80% вищим у самців комах, личинки 

яких споживали 4,0 мМ GSNO, тоді як у самок дія GSNO не викликала зростання 

досліджуваного показника. У випадку з GSNO його споживання личинками у 

концентрації 4,0 мМ також призводило до підвищення вмісту КБ. Слід зазначити, 

що даний ефект спостерігався тільки у самців. Наші дані узгоджуються з 

результатами інших дослідників. Так, Blackburn та колеги (1999) в експериментах 

 

 

Рис. 5. Вміст карбонільних 

груп білків (KБ) у дводенних 

мухах, личинки яких 

споживали середовище з 1,0-

4,0 мМ GSNO. *Вірогідно 

відмінне від відповідних 

контрольних значень з            

Р < 0,05 (М ± m,     n = 5-6). 
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утворення додаткових карбонільних груп у білках (Blackburn A.C. et al., 1999).  Слід 

зауважити, що в наших умовах була висока ймовірність утворення ONOO
−
 чи інших 

АФА/АФК, за високих концентрації GSNO, які й могли викликати утворення 

додаткових карбонільних груп білків.  

Для того щоб визначити час затримки лялькування, використали показник часу, 

за якого залялькувалися 50% личинок. Для контрольної групи цей показник 

становив відповідно 152 та 138 годин для ліній w
1118

 та Canton-S (Рис. 6А та 6Б). 
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Рис. 6. Вплив S-нітрозоглютатіону на параметри лялькування мух. Ефекти               

S-нітрозоглютатіону на характер заляльковування ліній w
1118

 (А) та Canton-S (Б). 

Відсоток яєць, які перейшли у стадію лялечки, ліній w
1118

 (В) та Canton-S (Г). GS1,0, 

GS1,5 та GS4,0 позначають групи личинок, які споживали середовище з                    

S-нітрозоглютатіоном відповідно у концентраціях 1,0, 1,5 та 4,0 мМ. *Вірогідно 

відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).  

 

Для мух, які споживали GSNO, показник зростав з підвищенням концентрації 

стресора. Так, цей параметр був 160, 163 та 176 годин відповідно для груп GS1,0, 

GS1,5 та GS4,0 лінії w
1118

 , та 138, 142 та 176 годин для тих самих груп лінії     

Canton-S. Статистично вірогідні відмінності у характері лялькування проявлялися 

між контрольною та групами GS1,0, GS1,5 та GS4,0 лінії w
1118

 та між контролем і 

групою GS4,0 лінії Canton-S. Присутність GSNO у дієті личинок також знижувала 

загальну кількість лялечок обох ліній (Рис. 6В та 6Г).          
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Личинки дрозофіл припиняють споживати середовище і починають 

лялькуватися у специфічний час після відкладки яєць. Таким чином, ця особливість 

може бути використана для дослідження змін у розвитку та рості D. melanogaster 

(Zinke I. et al., 1999). Було показано, що НПН впливає на розвиток D. melanogaster, 

зокрема затримує лялькування та вилуплення мух, у всіх концентраціях, окрім      

0,01 мМ для лінії w
1118

, та 0,01 і 0,1 мМ – для Canton-S. Отримані дані узгоджуються 

з роботами інших дослідників, які показали, що такі речовини як бензол, толуол, 

ксилол (Singh M.P. et al., 2009; 2010), фунгіцид каптан (Nazir A. et al., 2003) та 

наночастинки срібла (Gorth D.J. et al., 2011) у сумішах чи індивідуально впливють 

на розвиток личинок і на загальний вихід мух. Ці дослідження також показали 

значне зниження числа вилуплених мух, личинки яких споживали згадані вище 

речовини, та дводенну затримку у вилупленні мух порівняно з контролем. Слід 

додати, що Singh та колеги (2009), досліджуючи генерацію АФК та рівень маркерів 

оксидативного стресу, показали значне зростання цих показників у всіх 

досліджуваних групах. В нашому випадку НПН та GSNO також призводили до 

подібних ефектів. Отже, можемо припустити, що споживання НПН та GSNO 

викликало зростання рівня АФК/АФА, як результат їх розкладу та метаболізму. В 

результаті зростання рівня АФК/АФА індукувався оксидативний/нітрозитивний 

стрес і затримувався розвиток личинок D. melanogaster.       

 

Вплив 2,4-динітрофенолу, фероціаніду калію, нітропрусиду натрію на стан 

антиоксидантної системи та розвиток D. melanogaster.  З рис. 7 видно, що 

активність аконітази не змінювалася за присутності ДНФ у дієті личинок, тоді як 

присутність 1,0 мМ НПН знижувала активність аконітази відповідно на 37 та 33% 

для ліній w
1118

 та w
Dah

.  Активність аконітази у контролі становила  885 ± 90 мОд/мг 

білка. У самок, личинки яких споживали середовище з ФЦК чи у суміші ДНФ, 

активність досліджуваного ензиму була на 73-77% нижчою, ніж у контролі, тоді як 

сам ДНФ не впливав на активність аконітази (рис. 7). Як було показано вище, 

споживання ДНФ разом з НПН не впливало на активність аконітази, на відміну від 

1,0 мМ НПН, який викликав суттєве зниження активності ферменту. 

Сечова кислота є важливим скавенджером вільних радикалів в біологічних 

системах, включаючи комах (Hilliker A.J. et al., 1992; Felton G. 1995; Felton G., 

Summers C.B., 1995). Hilliker та колеги (1992) показали, що сечова кислота є 

критичною у захисті D. melanogaster від АФК. Вона може знешкоджувати вільні 

радикали безпосередньо чи опосередковано, окислюючись у численні похідні 

сполуки, або ж зв’язуючи іони перехідних металів (Kaur H., Halliwell B., 1990; 

Hilliker A.J. et al., 1992). Нами показано, що споживання НПН достовірно 

підвищувало рівень сечової кислоти аж до чотирьох разів порівняно з контролем. 

Припускаємо, що таке значне зростання рівня сечової кислоти відбулося у відповідь 

на зростання рівня АФК/АФА. Вміст сечової кислоти у групі ФЦ1 був на 133% 

вищим, ніж у контролі, водночас, як і у випадку з КБ, ДНФ нівелював ефекти, 

викликані ФЦК. Для прикладу, у групі ФЦ1Д1,25 вміст сечової кислоти був  

достовірно нижчим, ніж у групі ФЦ1 і  близький до контрольних значень (табл. 1).  

Рівень високомолекулярних тіолів (ВМТ) залишався незмінним у всіх 

досліджуваних групах, тоді як рівень низькомолекулярних тіолів (НМТ), 
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представлених головним чином 

відновленим глютатіоном, був вищим у 

групі НП1 порівняно з контролем (дані 

не представлені). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Активність аконітази у дводенних 

самок ліній w
1118 

та
 
w

Dah
, личинки яких 

споживали середовище з нітропрусидом 

натрію, 2,4-динітрофенолом чи їхніми 

сумішами. *Вірогідно відмінне від 

відповідних контрольних значень з Р < 

0,05. 
#
Вірогідно відмінне від групи НП1 з 

Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6). 

 

 

  

Водночас, у групах НП1Д0,5 та НП1Д1,25 досліджуваний параметр був на 40% 

нижчим, ніж у групі НП1. 

 

                                                                              Таблиця 1. 

Маркери оксидативного стресу у дводенних мух, личинки яких споживали 

середовище з фероціанідом калію, 2,4-динітрофенолом чи їхніми сумішами 
  

  

*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05.                   
#
Вірогідно відмінне від групи ФЦ1 з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).   

       

 Аконітаза 

(мОд/мг 

білка) 

КБ 

(нмоль/мг 

білка) 

ВМТ 

(мкмоль/ 

г.с.м.) 

НМТ 

(мкмоль/ 

г.с.м.) 

Сечова 

кислота 

(мкмоль/ 

г.с.м.) 

К 885 ± 89 1,81± 0,18 5,27 ± 0,45 1,67 ± 0,21 208 ± 35 

Д0,5 882 ± 99  2,49 ± 0,41 4,43 ± 0,16 0,88 ± 0,43 96 ± 16 

Д1,25 861 ± 55 2,28 ± 0,31 4,53 ± 0,17 1,25 ± 0,17  86 ± 10 

ФЦ1 202 ± 47
*
 4,56 ± 0,47

*
 3,58 ± 0,19

*
 2,26 ± 0,19

*
 483 ± 16

*
 

ФЦ1Д0,5 196 ± 72
*
 1,97 ± 0,32

#
 4,14 ± 0,23 0,79 ± 0,32

#
 169 ± 19

#
 

ФЦ1Д1,25 238 ± 45
*
 2,41 ± 0,74

#
 4,91 ± 0,25

#
 1,32 ± 0,25

#
 211 ± 20

#
 

Параметр 

Група 
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 Більше того, споживання ДНФ у комбінації з НПН знижувало досліджуваний 

показник до контрольних значень, вказуючи на можливе зниження рівня АФК в 

даних умовах.  Також цікаво зазначити, що у  випадку з ФЦК у групі ФЦ1Д1,25 

відбувалося зростання цього показника до рівня контрольних значень. На противагу, 

вміст НМТ був вищим у групі ФЦ1 порівняно з контролем. У групах ФЦ1Д0,5 та 

ФЦ1Д1,25 рівень НМТ був достовірно нижчим відповідно на 71 та 52%, ніж у групі 

ФЦ1. Отже, вміст ВМТ не змінювався в жодній з досліджуваних груп, тоді як рівень 

НМТ знижувався у групах НПН/ДНФ та ФЦК/ДНФ порівняно з групами НП1 та 

ФЦ1 (табл. 1).     

На  рис. 8 представлені параметри розвитку личинок D. melanogaster ліній w
1118

 

та w
Dah

, які споживали середовище з НПН, ДНФ або суміші обох речовин. Середній 

відсоток яєць, які розвинулися до лялечок, становив відповідно 55, 45 та 49% для 

груп К, Д0,5 та Д1,25 лінії w
1118

. Цей самий показник для лінії w
Dah

 становив 

відповідно 77, 76 та 75% для груп К, Д0,5 та Д1,25. Як було показано у 

попередньому розділі, НПН викликав затримку розвитку комах та індукував 

оксидативний/нітрозитивний стрес у D. melanogaster.  

 

 

 

Рис. 8. Вплив нітропрусиду натрію та 2,4-динітрофенолу на параметри лялькування 

мух. Ефекти НПН та ДНФ на відсоток яєць, які перейшли у стадію лялечки ліній 

w
1118 

(А), w
Dah 

(Б) та на висоту лялькування (В, Г). *Вірогідно відмінне від 

відповідних контрольних значень з Р < 0,05; 
#
Вірогідно відмінне від групи НП1 з     

Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6). 

 

Таким чином, споживання ДНФ могло злегка пригнічувати негативні ефекти 

викликані НПН. Наші припущення добре підкріплюються даними інших 

досліджень.  Так, Падалком та колегами було показано, що додавання ДНФ у 
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концентрації 0,8% до дієти личинок спричинювало підвищення тривалості життя 

дорослих комах та знижувало токсичність НПН, шляхом зниження рівня 

оксидативно модифікованих білків (Padalko V.I., 2005; Padalko V.I. et al., 2008). Інші 

подібні дослідження показали, що 0,1% ДНФ подовжував тривалість життя D. 

melanogaster на 12% (Miquel J. et al., 1982).  Нещодавно було показано, що тривале 

годування тварин ДНФ призводило до збільшення швидкості мітохондріального 

дихання, зниження інтенсивності мікросомальної генерації вільнорадикальних форм 

кисню, рівня гідропероксидів і карбонільних  сполук в тканинах тварин, а також 

збільшення їх середньої тривалості життя при 50% смертності піддослідних тварин 

(Padalko V.I. et al., 2010).    

У представленій роботі показано, що додавання НПН до раціону D. melanogater 

викликало затримку розвитку як личинок, так і мух. Присутність НПН спричиняє 

зниження активності аконітази і каталази у дорослих мух порівняно з контролем. 

Споживання НПН личинками призводить до зростання вмісту КБ і підвищення 

активності СОД, Г6ФДГ, ТР та Г-S-Т. Отже, аконітаза та параметри розвитку мух 

можуть бути надійними індикаторами токсичності, викликаної НПН та іншими 

модельними чинниками корекції інтенсивності оксидативного стресу. 

Встановлено, що токсичність НПН, окрім його безпосередньої дії, пов’язана з 

продуктами, які виділяються в результаті його розкладу, а саме оксидом азоту (
•
NO) 

та іонами заліза. Підсумовуючи описані результати, можемо  зробити висновок, що 

GSNO та НПН викликають затримку розвитку D. melanogaster та помірний 

оксидативний/нітрозитивний стрес за рахунок вивільнення 
•
NO чи іонів заліза та їх 

можливій конверсії до токсичніших форм, таких як ONOO
−
 або HO

•
. Оксид азоту 

також може інгібувати електронно-транспортний ланцюг, в результаті чого також 

зростає рівень АФК. Супероксидний аніон, реагуючи з 
•
NO, утворює ONOO

−
 (Davis 

K.L., et al. 2001), який, своєю чергою, посилює пошкодження мітохондрій і 

генерацію АФА (Liu et al. 2010). Пероксинітрит може розкладатися з утворенням 

HO
•
 та NO2

−
. Таким чином, припускаємо, що АФК/АФА, які виділяються під час 

розкладу GSNO та НПН, можуть індукувати оксидативний/нітрозитивний стрес і 

через це впливати на антиоксидантну систему, зокрема активність ензимів, 

залучених у антиоксидантному захисті. Показано, що додавання GSNO, іншого 

донора 
•
NO, до раціону D. melanogaster викликає затримку розвитку личинок. 

Присутність в дієті GSNO спричинює зниження активності аконітази у мух обох 

статей та знижує активності каталази та ІЦДГ у дорослих самців порівняно з 

контролем. Споживання GSNO личинками призводить до зростання вмісту КБ і 

підвищення активності Г6ФДГ у самців та СОД і Г-S-Т у обох статей.  Досліджено 

вплив ДНФ на організм D. melanogaster щодо його потенційного ефекту протидіяти 

шкідливим наслідкам оксидативного/нітрозитивного стресу. Показано, що 

додавання НПН до раціону D. melanogaster знижує виживання личинок та висоту 

лялькування, тоді як за сумісної дії ДНФ та НПН ці показники є вірогідно вищими. 

Встановлено, що споживання НПН призводить до зниження активності аконітази у 

дорослих мух порівняно з контролем, тоді як споживання ДНФ разом з НПН суттєво 

не впливає на цей показник. Споживання НПН личинками призводить до зростання 

вмісту КБ і підвищення активності Г6ФДГ. Більше того, використання НПН 

індивідуально чи у сумішах з ДНФ спричинює зростання активностей Г-S-Т та СОД. 



16 

 

Аналогічним чином вивчено вплив структурного аналогу НПН – фероціаніду калію. 

Було показано, що ФЦК знижує виживання личинок, висоту лялькування, а також 

активність аконітази. Споживання ФЦК призводить до зростання активності СОД та 

ТР і вмісту КБ, НМТ, сечової кислоти та кальцію, тоді як споживання суміші ФЦК 

та ДНФ покращує виживання личинок та знижує вміст КБ, сечової кислоти, кальцію 

та НМТ. Загалом показано, що ДНФ до певної межі може захищати тканини D. 

melanogaster від токсичного впливу нітропрусиду натрію та фероціаніду калію і, 

можливо, інших подібних модельних чинників корекції інтенсивності 

оксидативного стресу. 

Отже, розглянемо потенційні механізми захисної дії ДНФ проти токсичності 

НПН та ФЦК (рис. 9). У мітохондріях зміни інтенсивності дихання типово 

супроводжуються значним зниженням продукції АФК (Korshunov S.S. et al., 1997; 

Skulachev V.P. 1996; 1998). Дійсно, ґрунтуючись на гіпотезі “роз’єднувати, щоб 

вижити” (uncoupling to survive), регуляція роз’єднання електронно-транспортного 

ланцюга є механізмом зниження рівня АФК у клітині, що, своєю чергою,  

 

  

 

 

Рис. 9. Гіпотетична схема можливих шляхів метаболізму та токсичності 

нітропрусиду натрію, фероціаніду калію та їх попередження 2,4-динітрофенолом у 

D. melanogaster. 

 

попереджує окисні пошкодження та старіння (Skulachev V.P., 2004). Роз’єднання 

знижує рівень АФК кількома шляхами. По-перше, висока інтенсивність дихання 

збільшує споживання кисню, що відповідно зменшує його рівень у мітохондріях. Як 

наслідок, це знижує генерацію O2
•−

, що продукується в мітохондріях (Balaban R.S. et 

al., 2005). По-друге, підвищена інтенсивність дихання підтримує інтермедіати 

електронно-транспортного ланцюга переважно у окисленому стані, які не здатні 

віддавати електрони на кисень і продукувати O2
•−

. Більше того, низький 

 

АФК/АФА 

АФК/АФА 
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мітохондріальний потенціал знижує зворотний транспорт електронів з комплексу ІІ 

до комплексу І, а  як відомо, саме комплекс І є головним джерелом АФК за 

аеробного метаболізму (Turrens J.F., 2003). 

Підсумовуючи все викладене вище, вважаємо, що споживання ДНФ тваринами 

призводить до зниження рівня АФК, які зокрема утворюються при функціонуванні 

дихального ланцюга мітохондрій. Це, у свою чергу, може призводити до менше 

вираженого оксидативного стресу. Таким чином, результати, наведені в цій роботі, 

свідчать про можливості корекції інтенсивності оксидативного стресу в організмі за 

допомогою модуляції функціонування електронно-транспортного ланцюга 

мітохондрій.    

     

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і вирішення окремих аспектів 

впливу модельних чинників корекції інтенсивності оксидативного стресу та 

потенційні механізми захисту D. melanogaster від шкідливого впливу ксенобіотиків. 

Вперше встановлено чіткий зв'язок між фізіологічними параметрами та 

антиоксидантною системою комах за умов оксидативного/нітрозитивного стресу. 

Захисна дія 2,4-динітрофенолу, ймовірно, пов’язана з м’яким роз’єднуванням 

функціонування електронно-транспортного ланцюга та окисного форфорилювання у 

мітохондріях мух.       

1. Споживання нітропрусиду натрію індукує оксидативний/нітрозитивний стрес, 

оскільки призводить до підвищення активності основних антиоксидантних і 

пов’язаних з ними ферментів, таких як супероксиддисмутаза, глюкозо-6-

фосфатдегідрогеназа, тіоредоксин-редуктаза, глютатіон-S-трансфераза, 

зростання рівня карбонільних груп у білках і, водночас, спричинює зниження 

активності аконітази та каталази. 

2. Додавання S-нітрозоглютатіону до раціону D. melanogaster індукує 

оксидативний/нітрозитивний стрес, оскільки призводить до зниження активності 

аконітази у мух обох статей і каталази та ізоцитратдегідрогенази у самців 

порівняно з контролем. Споживання S-нітрозоглютатіону личинками призводить 

до зростання рівня карбонільних груп білків і підвищення активності глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази у самців і супероксиддисмутази та глютатіон-S-

трансферази у тілі мух обох статей. 

3. Додавання нітропрусиду натрію до дієти личинок призводило до зростання  

рівня заліза та нітритів у личинках та заліза у дорослих мух. 

4. Додавання 2,4-динітрофенолу до їжі мух захищає їх від токсичної дії 

нітропрусиду натрію, зокрема попереджує індуковане нітропрусидом натрію 

зниження активності аконітази та лялькування,  а також попереджує зростання 

рівня карбонільних груп білків.   

5. Споживання дієти з фероціанідом калію знижує виживання личинок, висоту 

лялькування та активність аконітази, але призводить до зростання активностей 

супероксиддисмутази, тіоредоксинредуктази та рівня карбонільних груп білків, 

низькомолекулярних тіолів, сечової кислоти та кальцію. Споживання сумішей 

фероціаніду калію та 2,4-динітрофенолу знижує вміст карбонільних груп білків, 
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сечової кислоти, кальцію та низько-молекулярних тіолів. Захисна дія 2,4-

динітрофенолу, ймовірно, пов’язана з м’яким роз’єднуванням функціонування 

електронно-транспортного ланцюга та окисного форфорилювання у 

мітохондріях мух.      

6. Споживання нітропрусиду натрію та S-нітрозоглютатіону затримує розвиток     

D. melanogaster,  що проявляється у сповільненні лялькування і вилупленні мух.  

Споживання сумішей фероціаніду калію та 2,4-динітрофенолу покращує 

виживання личинок. При цьому існує чіткий позитивний взаємозв’язок між 

параметрами розвитку і активністю аконітази, зокрема лялькуванням, 

вилупленням мух та висотою лялькування. 
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 АНОТАЦІЯ   

Лозінський О.В. Мітохондріальна складова системи антиоксидантного 

захисту Drosophila melanogaster та оцінка її ефективності за фізіологічними 

критеріями. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Чернівецький національний університет ім. Ю. 

Федьковича, Чернівці, 2015.  

Дисертація присвячена вивченню проблеми впливу модельних чинників 

корекції інтенсивності оксидативного стресу на організм комах та вивчення 

можливих механізмів захисту від їх токсичної дії. Встановлено, що споживання 

нітропрусиду натрію та S-нітрозоглютатіону призводить до затримки розвитку       

D. melanogaster та індукує у мух оксидативний/нітрозитивний стрес. Зокрема 

показано, що споживання личинками нітропрусиду натрію та S-нітрозоглютатіону 

призводить до суттєвої затримки розвитку D. melanogaster, що проявлялося у 

зниженій здатності до лялькування та вилупленні мух. Виявлені відмінності у 

активностях антиоксидантних та пов’язаних з ними ензимів у дорослих комах, які 

споживали S-нітрозоглютатіон та нітропрусид натрію порівняно з контрольною 

групою. Вперше встановлено, що нітропрусид натрію та S-нітрозоглютатіон 

знижують активність аконітази у плодових мушок та виявлено чіткий позитивний 

взаємозв’язок між активністю аконітази та параметрами розвитку D. melanogaster, 

зокрема лялькуванням, вилупленням мух та висотою лялькування. Виявлені зміни 

рівня нітритних аніонів і заліза у тілі мух, личинки яких споживали                           

S-нітрозоглютатіон та нітропрусид натрію. Проведено порівняння впливу 2,4-

динітрофенолу, нітропрусиду натрію, фероціаніду калію та їхніх сумішей на 
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розвиток та стан антиоксидантної системи самок  D. melanogaster. Показано, що 2,4-

динітрофенол в деякій мірі може захищати D. melanogaster від токсичної дії 

нітропрусиду натрію та фероціаніду калію. Підсумовуючи все викладене вище, 

вважаємо, що споживання 2,4-динітрофенолу тваринами призводить до зниження 

рівня вільних радикалів, які утворюються, в тому числі, при функціонуванні 

дихального ланцюга мітохондрій. Це, своєю чергою, може призводити до менш 

вираженого пригнічення чи послаблення інтенсивності оксидативного стресу. 

 Ключові слова: Drosophila melanogaster; оксидативний стрес; активні форми 

кисню; активні форми азоту; нітропрусид натрію; антиоксидантні ензими; 

аконітаза; 2,4-динітрофенол; S-нітрозоглютатіон; мітохондрії.     

 

АННОТАЦИЯ 

Лозинський А.В. Митохондриальная составляющая системы 

антиоксидантной защиты Drosophila melanogaster и оценка ее эффективности 

по физиологическим критериям. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.04 - биохимия. - Черновицкий национальный университет      

им. Ю. Федьковича, Черновцы, 2015.    

Диссертация посвящена изучению проблемы влияния модельных факторов 

коррекции состояния окислительного стресса на организм насекомых и возможных 

механизмов защиты от их токсического действия. Установлено, что потребление 

нитропруссида натрия и S-нитрозоглютатиона приводит к задержке развития          

D. melanogaster и индуцирует окислительный/нитрозитивний стресс. В частности 

показано, что потребление личинками нитропруссида натрия и S-

нитрозоглютатиона приводит к существенной задержке развития D. melanogaster, 

что проявляется в сниженной способности к окукливанию и вылуплении мух. 

Обнаружены различия в активностях антиоксидантных и связанных с ними 

ферментов у взрослых насекомых, которые потребляли S-нитрозоглютатион и 

нитропруссид натрия по сравнению с контрольной группой. Впервые показано, что 

S-нитрозоглютатион и нитропруссид натрия снижали активность аконитазы у 

плодовых мушек и обнаружена четкая положительная взаимосвязь между 

активностью аконитазы и параметрами развития D. melanogaster, в частности, 

окукливанием, вылуплением мух и высотой окукливания. Обнаружены изменения 

уровня нитритных анионов и железа в теле мух, личинки которых потребляли S-

нитрозоглютатион и нитропруссид натрия. Проведено сравнение влияния 2,4-

динитрофенола, нитропруссида натрия, ферроцианида калия и их смесей на 

развитие и состояние антиоксидантной системы самок. Показано, что 2,4-

динитрофенол в некоторой степени может защищать D. melanogaster от 

токсического действия нитропруссида натрия и ферроцианида калия.  Суммируя все 

вышеизложенное считаем, что потребление 2,4-динитрофенола животными 

приводит к снижению уровня свободных радикалов, которые образуются, в том 

числе, при функционировании дыхательной цепи митохондрий. Это, в свою 

очередь, может приводить к менее выраженому окислительному стрессу.  

Ключевые слова: Drosophila melanogaster; окислительный стресс; активне 

формы кислорода; активные формы азота; нитропруссид натрия; 
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антиоксидантне ферменты; аконитаза; 2,4-динитрофенол; S-нитрозоглютатион; 

митохондрии.      

 

SUMMARY 

Lozinsky O.V. Mitochondrial component of Drosophila melanogaster antioxidant 

defense and its evaluation by physiological criteria. – Manuscript.  

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Biological Sciences (PhD) in 

speciality 03.00.04. – Biochemistry. – Chernivtsi National University named after Yu. 

Fed’kovych, Chernivtsi, 2015.   

The thesis deals with the problem on the effect of model correction factors of 

oxidative stress in insects and explores possible mechanisms for the protection against their 

toxic effects. Consumption of sodium nitroprusside and S-nitrosoglutathione delays the 

development and induces oxidative/nitrosative stress in D. melanogaster. In particular, we 

show that consumption of sodium nitroprusside and     S-nitrosoglutathione by larvae leads 

to significant development delay of D. melanogaster, which was manifested in reduced 

ability to pupate and fly hatching. Also we observed differences in the activity of 

antioxidant and related enzymes in adult insects that consumed S-nitrosoglutathione and 

sodium nitroprusside, compared with the control group. Flies feeding with food containing 

S-nitrosoglutathione and sodium nitroprusside reduced aconitase activity. Furthermore, 

clear positive correlation between the activity of aconitase and the physiological 

parameters of D. melanogaster, particularly pupation and pupation height were found. For 

the first time we determined the level of nitrite anion and iron in tissues of flies eclosed 

from larvae consuming S-nitrosoglutathione and sodium nitroprusside. We compared the 

influence of 2,4-dinitrophenol, sodium nitroprusside, and their mixtures on the 

development and antioxidant system of female D. melanogaster. It was shown that 

exposure to sodium nitroprusside decreased larval viability, pupation height and aconitase 

activity. In addition, sodium nitroprusside exposure increased the activities of superoxide 

dismutase, thioredoxin reductase, glucose-6-phosphate dehydrogenase and glutathione-S-

transferase, as well as levels of protein carbonyl, low molecular mass thiols and uric acid. 

However, the simultaneous addition of both, 2,4-dinitrophenol  and sodium nitroprusside, 

to the nutritional mixture improved larval viability and restored activities of aconitase and 

most other enzymes, as well as protein carbonyl and uric acid levels to control values. 

Hence, we suggest that 2,4-dinitrophenol may partially protect flies from 

oxidative/nitrosative stress induced by sodium nitroprusside and perhaps other similar 

chemicals as well. Summarizing mentioned above, it is likely that consumption of 2,4-

dinitrophenol by animals lead to a reduction of free radical formation, including the 

functioning of mitochondrial respiratory chain. This, in turn, could lead to less pronounced 

oxidative stress.   

  Key words:  Drosophila melanogaster; oxidative stress; reactive oxygen species; 

reactive nitrogen species; sodium nitroprusside; antioxidant enzymes; aconitase; 2,4-

dinitrophenol; S-nitrosoglutathione; mitochondria.      

  

    


