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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Металовмісні наноматеріали (Ме-НМ) набувають ролі 

невід’ємної складової у різноманітних сферах техніки, медицини та побуту (Kahru 
and Dubourguier, 2010; Чекман, 2011). Відповідно зростає їх потенційна небезпека для 
стану екологічних систем (Handy et al., 2008; Scheringer, 2008). Живі організми 
завдяки своїм унікальним акумуляційним та трансформаційним системам можуть 
істотно вплинути на структуру Ме-НМ, вивільнюючи біологічно активні іони 
металів та трансформуючи речовину покриття (Hardman, 2006; Colognato et al., 2008; 
Schilling et al., 2010; Nations et al., 2011; Fabrega et al., 2012; Zhang et al., 2012; Lowry 
et al., 2012; Falfushynska et al., 2015). Проте дослідження механізму їх біологічної дії 
сфокусовані здебільшого на оцінці гострої цитотоксичності та імунологічних 
параметрів (Peyrot et al., 2009; Kahru and Dubourguier, 2010; Shaw and Handy, 2011), 
тоді як специфічні біомолекулярні мішені дії Ме-НМ залишаються поза увагою 
дослідників (Tinkle, 2008; Chae et al.,2009; Kahru and Dubourguier, 2010). 

Для багатьох металів, що використовуються у синтезі Ме-НМ, депонувальними 
молекулами є внутрішньоклітинні протеїни – металотіонеїни (МТ). Завдяки 
високому вмісту сульфгідрильних груп вони реагують з електрофільними 
субстанціями, такими як іони d-металів і вільні радикали, та служать у хребетних 
тварин здебільшого формою депонування цинку (Zn) та кадмію (Cd), а у 
експериментальних дослідженнях повідомляється про зв’язування ними широкого 
кола металів, у тому числі кобальту (Co) (Krezel and Maret, 2007; Цудзевич та ін., 
2012). Експресія цих протеїнів посилюється під впливом різноманітних стресорних 
чинників (Kang, 2006; Kelly et al., 2006).  

Нижчі хребетні тварини, зокрема карась сріблястий Carassius auratus gibelio та 
жаба озерна Rana ridibunda, володіють унікальними біохімічними пристосуваннями 
до умов існування (Storey, 1996; Hermes-Lima and Storey, 1998, Nilsson and Renshaw, 
2004; Lushchak et al., 2008), а амфібії здатні існувати у середовищі із досить високим 
вмістом металів (Loumbourdis and Wray, 1998; Nikinmaa et al., 2008; Stolyar et al., 
2008; Ward et al., 2009; Marques et al., 2011; McCarthy and Lathrop, 2011; Zocche et al., 
2013). При цьому, жаби належать до видів, які зазнають глобального зникнення 
(Cohen, 2001; Beebee and Griffiths, 2005; D’Amen and Bombi, 2009), а їх молекулярні 
системи стресу та детоксикації, за впливу ксенобіотиків лише в останні роки стали 
об’єктом дослідження (Venturino et al, 2003; Efstathiadou et al., 2007; Falfushinska et 
al., 2008). Зокрема, з’ясовано особливості відповіді Carassius sp. та Rana sp. на вплив 
іонів низки d-металів (Столяр та інш., 2003; Papadimitriou and Loumbourdis, 2005; 
Lushchak et al., 2008, 2013; Falfushynska et al., 2010, 2011; Kubrak et al., 2010, 2011).  

Для дослідження впливу Ме-НM були обрані нанорозмірні похідні кобальту та 
цинку (Со- та Zn-НМ) на основі кополімеру вінілпіролідону (NVP). NVP, завдяки 
унікальним структурно-функціональним властивостям, знаходить широке 
використання для створення Ме-НМ (Abraham et al., 2001; Xiong et al., 2006; Luther 
et al., 2012; Parambil et al., 2012). Цинк, другий після заліза за кількістю у організмі 
перехідний метал, задіяний у численні процеси каталізу, сигналювання та 
стабілізації макромолекул (Outten and O'Halloran, 2001; Krezel and Maret, 2007). 
Синдром дефіциту цинку є раннім біологічним маркером метаболічних порушень у 
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тварин і людини, викликаних несприятливими чинниками довкілля та патологіями 
(Beregova et al., 2011). Кобальт входить до складу біокаталітичних коринових та 
інших структур, проте перевищення його вмісту у організмі, зокрема у людей із 
застарілими імплантами, призводить до прооксидантного ефекту та ознак 
генотоксичності (Valko et al., 2005; Gaitanaki et al., 2007; Figgitt et al., 2010; Kubrak et 
al., 2011, 2012; Simonsen et al., 2012). Незважаючи на принципово відмінну 
електронну будову, молекулярними мішенями як Zn, так і Co є клітинні тіоли – МТ 
та глутатіон (GSH) (Outten and O'Halloran, 2001; Krezel and Maret, 2007). 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась у межах Держбюджетних тем МОН України № 118Б (№ державної 
реєстрації 0112U002535, 2012-2013 р.р.) «Оцінка біоризиків ксеногормонів з 
використанням мульти-маркерного набору водних тварин» та 125Б (№ державної 
реєстрації 0114U003077, 2014–2015 р.р.) «Біомолекулярний скринінг 
ксеномодуляторів ендокринної активності у прісних водоймах», у яких автор 
досліджувала вплив іонів кобальту та цинку та їх наноматеріалів на ендокринну 
активність карася та жаби та Держбюджетної теми НАН України (спільно з 
Інститутом біології клітини НАН України, договір про співпрацю між ТНПУ та ІБК 
НАНУ № 34-10 (№ державної реєстрації 0110U005317, 2010–2014 р.р.) «Нові 
біохімічні підходи для оцінки екотоксичності металовмісних наноматеріалів на 
основі визначення характеристик металотіонеїнів у водних тварин», де автор 
досліджувала МТ і показники системи антиоксидантного захисту і детоксикаційні 
системи карася та жаби. 
Метою роботи було з’ясувати функціональну активність металодепонувальних 

протеїнів металотіонеїнів карася сріблястого Carassius auratus gibelio та жаби 
озерної Rana ridibunda за впливу на організм металокомплексів Со та Zn з лігандом 
на основі кополімеру вінілпіролідону. Дослідити прогностичні можливості аналізу 
функціональної активності металотіонеїнів для оцінки біоризиків водного 
середовища. 
Завдання: 
1. Виділити металотіонеїни із печінки карася сріблястого Carassius auratus 

gibeliо та жаби озерної Rana ridibunda та з’ясувати їх функціональну здатність у 
зв’язуванні металів та антиоксидантний потенціал за впливу на організм кобальт- та 
цинк вмісних наноматеріалів, вільних іонів кобальту та цинку та полімерного носія; 

2. Оцінити антиоксидантний та відновний статус тканини печінки карася та 
жаби за впливу наноматеріалів та їх складових; 

3. З’ясувати наявність ознак гено-, цито- та нейротоксичності умов існування за 
впливу досліджуваних чинників та їх ксеноестрогенну активність у організмі карася 
та жаби; 

4. На підставі математичного аналізу з’ясувати специфіку дії кожного чинника 
та оцінити здатність наноматеріалів до біодеградації в організмі карася та жаби. 
Об’єкт дослідження – металодепонувальні протеїни металотіонеїни нижчих 

хребетних тварин. 
Предмет дослідження – функціональна активність металотіонеїнів карася 

сріблястого Carassius auratus gibelio, жаби озерної Rana ridibunda, та їх 
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ефективність у відповіді організму на дію іонів кобальту та цинку та їх 
наноматеріалів. 
Методи дослідження −  хроматографічні, спектральні, імуноензимні, 

флуоресцентні, мікроскопічні та математична статистика. 
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше з’ясовано механізм участі 

металотіонеїнів представників риб родини Cyprinidae та амфібій родини Ranidae у 
молекулярній відповіді на дію металовмісних наноматеріалів та їх філогенетичні 
особливості, які виявляються у карася в здатності до біодеградації наноматеріалу з 
акумуляцією металу в складі металотіонеїнів, а у жаби – у відсутності такої 
здатності. У карася виявлено прооксидантну та проапоптичну дію Со та протилежну 
дію Zn, незалежно від форми металу. У жаб встановлено пригнічення каспаза-3 
залежного шляху апоптозу як неспецифічну реакцію та активацію катепсин D-
залежного шляху за впливу Zn та Zn-НМ. Встановлено взаємозв’язок між 
металодепонувальними та антиоксидантними функціями металотіонеїнів із 
активацією антиоксидантного потенціалу металотіонеїнів як неспецифічною 
реакцією на хімічний вплив у обох видів тварин за пригнічення відновного 
потенціалу глутатіону. Досліджувані чинники не викликають активацію 
мікросомального окиснення у тканині печінки у обох видів тварин. У карася 
спостерігається активація лактатдегідрогеназної реакції, тоді як у жаби відновний 
статус за рахунок цієї реакції зменшується.  
Практичне значення одержаних результатів. Експериментально 

обґрунтовано використання металотіонеїнів карася та жаби на основі оцінки 
концентрації та ступеню металювання металотіонеїнів, які можуть бути використані 
для встановлення токсичності комплексного природного забруднення для водних 
екосистем та здоров’я людини. Одержані результати і теоретичні узагальнення 
впроваджені на кафедрі хімії та методики її навчання у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 
Особистий внесок здобувача. Автором самостійно опрацьовано наукові 

джерела літератури, здійснено відбір проб та виділено МТ, спільно із 
співробітниками лабораторії виконано імуноензимні та флуоресцентні аналізи та 
підготовка рукописів до друку. За участю співробітника НДЛ порівняльної біохімії 
та молекулярної біології д.б.н. Г. І. Фальфушинської виконано статистичні 
обрахунки. Планування експерименту, аналіз та інтерпретація отриманих 
результатів проводилися з науковим керівником д.б.н., професором О. Б. Столяр.  
Апробація результатів роботи. Основні тези дисертаційної роботи 

доповідались на міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема: на Другій 
Міжнародній конференції присвяченій 50-літтю кафедри біофізики і біохімії 
«Актуальные проблемы современной биохимии и клеточной биологии» 
(м. Дніпропетровськ, 24-25 вересня 2013 р.); VІІI, ІХ, Х, XI  Міжнародних наукових 
конференціях студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 3-6 квітня 
2012 р., 16-18 квітня 2013 р., 8-11 квітня 2014, 20-23 квітня 2015 р.); Другому 
Міжнародному семінарі «Етика нанотехнологій та нанобезпека» (м. Київ, 10 жовтня 
2012 р.); Міжнародній міждисциплінарній науковій конференції «Біологічно активні 
речовини і матеріали: фундаментальні та прикладні питання отримання та 
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застосування» (Новий Світ, Крим, Україна, 27 травня-01 червня, 2013 р.); ХІ 
Українському біохімічному конгресі (м. Київ, 6-10 жовтня 2014 р.); XVIII та ХІХ 
Міжнародних наукових конференціях студентів, аспірантів, молодих учених 
«Ломоносовские чтения 2011/ 2012 года», в Московському державному університеті 
ім. М. В. Ломоносова (м. Москва, 11-15 квітня 2011 р., 10-13 квітня 2012 р.); 17-тій 
Міжнародній Пущинській школі-конференції молодих вчених «Биология - наука 
ХХІ века» (м. Пущино, 21-26 квітня 2013 р.); Конференції Європейських 
біохімічних товариств FEBS EMBO-2014 (м. Париж, 30 серпня-4 вересня 2014 р.); 
18-му симпозіумі «Реакції на забруднювачі морських організмів» (PRIMO) (м. 
Тродхейм, Норвегія, 24-27 травня, 2015); 9-му міжнародному конгресі порівняльної 
фізіології і біохімії (ICCPB) (м. Краков, Польша, 23-28 серпня, 2015); VII з’ їзді 
Гідроекологічного товариства України (м. Київ, 5-8 жовтня, 2015 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 26 праць, у тому числі 5 
статей у фахових виданнях, 20 – матеріали і тези доповідей на з’ їздах, симпозіумах і 
конференціях та 1 патент на корисну модель. 
Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 137 сторінках 

комп’ютерного набору, складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і 
методів досліджень, результатів роботи та їх обговорення, узагальнення, висновків, 
списку використаних джерел, 2 додатків. Робота містить 42 рисунки, 5 таблиць. 
Бібліографічний список складає 282 джерела, з них 255 латиною. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводились на особинах 

чоловічої статі карася сріблястого (Carassius auratus gibelio (Bloch), Cyprinidae) 
масою 200 – 250 г та жаби озерної (Rana ridibunda L.) масою 8 – 10 г. Тварин 
відбирали в умовно чистій місцевості у верхній течії р. Серет (Тернопільська обл.) 
та адаптували до умов лабораторії протягом 7 діб у дехлорованій відстояній воді, 
яку змінювали кожних дві доби, поновлюючи у експериментальних групах вміст 
досліджуваних сполук. Вміст розчиненого кисню у воді підтримували на рівні 7,0 – 
8,0 мг/л, вуглекислого газу – 2,2 – 2,8 мг/л, аміаку (NH3/NH4

+) та нітритів нижче 0,1 
мг/л, рН – 7,6 - 8,0. Температуру води, рН та рівень розчиненого кисню 
контролювали щодвідоби з використанням аналізатора MP 525, ULAB (Україна). 
Температура води становила 15 оС – 18 оС. Тварин годували комерційним кормом 
фірми “Акваріус” (Харків, Україна).  
У експерименті з тварин кожного виду формували п’ять груп – одна контрольна 

(К), іншим у воду додавали чинники у концентраціях, що відповідають їх 
співвідношенню у нанокомпозиті: Со2+ (Со, 50 мкг/л, у вигляді СоCl2), Zn2+ (Zn, 100 
мкг/л, у вигляді ZnSO4), Со-НМ (833 мкг/л), Zn-НМ (883 мкг/л), або полімерний 
носій (ПН – 783 мкг/л). Тривалість експозиції становила 14 діб. Всі процедури з 
відбору й обробки тканин проводили на холоді. Використовували реактиви фірм 
“Sigma” (США) та «Merck» (Німеччина) або Сінбіас (Україна), кваліфікації х.ч. 
Присутність ядерних аномалій визначали в еритроцитах, вміст вітелогенін-подібних 
протеїнів та вітелогеніну – у плазмі крові, холінестеразну активність у жаб – у 
мозку, а всі інші показники – у печінці. 
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Експерименти проводились у відповідності до Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та наукових цілей 
(Страсбург, 1986), ухвали Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2000), 
згідно рішення комісій з біоетики Тернопільського державного медичного 
університету ім. І.Я. Горбачевського (протокол №3, 2011), Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (протоколи №№ 1,2, 
2013р.) та згідно дозволу Міністерства екології та природних ресурсів (№ 466 від 
17.04.2013). 

 
Рис. 1. Структура досліджуваних 
металовмісних наноматеріалів 

 
Металокомплекси металів з лігандом 

на основі кополімеру вінілпіролідону 
(NVP), 5-(трет-бутилперокси)-5-метил-1-
гексен-3-ін (VEP) та 
диметиламіноетилметакрилату (DМАЕМ) 
(мольне співвідношення 1:1:1) (рис. 1) було 
надано для дослідження канд. хім. наук 
О.С. Заіченком (Національний Університет 
«Львівська Політехніка»). 

Вміст Co2+ у Со-НМ становив 6 % за масою, Zn2+ – 16,8 %. Мольне 
співвідношення DМАЕМ/Со2+ становило 2,4, DМАЕМ/Zn2+– 0,96. Вміст іонів 
металу у воді створювали додаванням солі фірми “Реахим” кваліфікації “хч” і 
контролювали за допомогою атомно-абсорбційної спектроскопії.  
Металотіонеїни (МТ) з тканин печінки карася та жаби виділяли шляхом 

хроматографії розчину термостабільних сполук (Suzuki, 1991), який одержували з 
10%-ного гомогенату тканини в 10 мМ трис-HCl буфері, рН 8,0 з додаванням 10 мМ 
2-меркаптоетанолу (“Sigma”, США) для запобігання окисненню SH-груп (Coyle et 
al., 2001) та інгібітора протеаз фенілметилсульфонілфториду (0,1 мМ, “Sigma”, 
США). Гомогенат виготовляли з об’єднаних рівних наважок тканини з п’яти тварин 
дослідної групи. МТ ідентифікували як низькомолекулярні термостабільні протеїни 
із високим показником співвідношення світлопоглинання D254/D280 (Kagi and 
Schaffer, 1988). 

Вміст металодепонувальної форми МТ (МТ-Ме) в розрахунку на 1 г тканини 
обчислювали за вмістом металів у їх складі, використовуючи стехіометричні 
співвідношення їх специфічного зв’язування: m(MT)=ν(Zn,Cd)·M(MT)/7+ 
ν(Cu)·M(MT)/12 (мкг), де - ν – кількість металу в МТ, мкмоль/г тканини; М(МТ) 
молярна маса МТ, рівна 6800 г/моль, 7 і 12 – кількість іонів Zn/Cd і Cu відповідно, 
що зв’язуються молекулою МТ за повного насичення (Nielson and Winge, 1985). 
Загальну концентрацію MT як тіолових сполук (МТ-SH) у тканині визначали за 
методом Viarengo А. та ін. (1997) за допомогою 5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойної 
кислоти (ДТНБ) після екстракції в системі етанол/хлороформ. Вміст 
імунореактивної форми МТ (МТі) визначали за допомогою імуноензимного аналізу 
прямим напівкількісним методом з використанням первинних кролячих 
поліклональних антитіл до протеїну тріски (М04406201-100) (“Semi-quantitative 
Biomarker ELISA Kit”, Biosence Laboratories, B00400402/ B00400404, Швеція) та 
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вторинних антитіл, кон’югованих з пероксидазою хрону. Світлопоглинання 
утвореного імунного комплексу реєстрували при 492 нм на імуноензимному 
аналізаторі Stat-Fax-303+ (Awareness Technology, США).  
Стан системи антиоксидантного захисту печінки оцінювали за 

супероксиддисмутазною [СОД, КФ 1.15.1.1] активністю, редокс-індексом 
глутатіону, утворенням оксирадикалів, продуктів пероксидації ліпідів (ПОЛ), 
протеїнів та стійкого продукту їх кон’югації – ліпофусцину. СОД-активність 
вимірювали за зниженням швидкості відновлення нітротетразолію синього в 
присутності феназинметасульфату і НАДН (Beauchamp and Fridovich, 1971). Для 
визначення активності Mn-СОД активність Cu,Zn-СОД пригнічували в присутності 
5 мМ KCN. Загальний вміст глутатіону (GSHt) визначали в гомогенаті тканини 
після повного відновлення глутатіону за допомогою глутатіонредуктази («Sigma», 
США) з використанням реактиву Елмана (Anderson, 1985). Для визначення вмісту 
окисненого глутатіону (GSSG), за 60 хв до визначення до інкубаційної суміші 
додавали 2-вінілпіридин (Griffith, 1980), а вміст відновленого глутатіону (GSH) 
обчислювали як різницю концентрацій загального глутатіону та його окисненої 
форм. Редокс-індекс (РІ) GSH обраховували як співвідношення ([GSHt]–
[GSSG])/[GSHt]. Утворення оксирадикалів у розчинній фазі гомогенату тканини в 20 
мМ HEPES-сахарозному буфері, pH 7,4 оцінювали за утворенням флуоресцентного 
продукту родаміну 123 в реакції з нефлуоресцентним дериватом дигідрородаміном 
при хвилі збудження (ex.) = 485 нм та випромінювання (em.) = 538 нм (Viarengo et al., 
1999) та реєстрували на флуоресцентному мікропланшетному рідері f-max Molecular 
Device (США). Визначення окисних модифікацій ліпідів та протеїнів проводили в 
спільній пробі гомогенату тканини, в якій після осадження протеїнів за допомогою 
20% сульфосаліцилової кислоти надосад використовували для визначення продуктів 
ПОЛ, а осад – карбонільних похідних протеїнів (КПП) (Лущак та ін., 2004). 
Концентрацію продуктів ПОЛ вимірювали у реакції з 2-тіобарбітуровою кислотою 
(ТБК-активні продукти, ТБК-АП) (Ohkawa et al., 1979), а КПП – за їх здатністю 
утворювати 2,4-динітрофенілгідразони (Reznick and Packer, 1994). Вміст 
ліпофусцину визначали за флуоресценцію зразку (RFU) за допомогою 
флуоресцентного планшетного рідера F-max (Molecular Devices) при хвилі 
збудження 345-355 нм (max = 350 нм) та при хвилі випромінювання 435-455 нм 
(max = 445 нм) (Manibabu and Patnaik, 1997). Для оцінки відновного статусу у 
тканині печінки визначали лактатдегідрогеназну активність (ЛДГ, КФ 1.1.1.27), 
вміст та співвідношення лактату та пірувату за загальноприйнятими методиками 
(Bergmeyer et al., 1974). 
Активність систем трансформації ксенобіотиків характеризували за 

активністю мікросомальної етоксирезоруфін О-деетилази (ЕРОД), яку визначали 
за утворенням резоруфину при 572 нм (Klotz et al., 1984) у осаді мікросом, та 
вмістом цитохрому Р450 (CYP450), визначеним за допомогою імуноензимного 
аналізу прямим напівкількісним методом з використанням первинних кролячих 
поліклональних антитіл до протеїну тріски (М04406201-100) (“Semi-quantitative 
Biomarker ELISA Kit”, Biosence Laboratories, B00400402/ B00400404, Швеція) та 
вторинних антитіл, кон’югованих з пероксидазою хрону. Світлопоглинання 
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утвореного імунного комплексу реєстрували при 492 нм на імуноензимному 
аналізаторі Stat-Fax-303+ (Awareness Technology, США). Глутатіон-S-
трансферазну активність [ГSТ, КФ 2.5.1.18] визначали спектрофотометрично за 
утворенням адуктів 1-хлоро-2,4-динітробензолу з GSH (Habig et al., 1974). 
Ендокринну активність оцінювали за вмістом вітелогенінподібних протеїнів 
(Втг-ПП) у сироватці крові як лужнолабільних фосфатів за методом Nagler J. та ін. 
(1983), який ґрунтується на осадженні ліпофосфопротеїнів трихлороцтовою 
кислотою та їх лужному гідролізі для виділення лабільних фосфатів. Концентрацію 
вітелогеніну (Втг) у плазмі крові жаб визначали за допомогою імуноензимного 
аналізу прямим напівкількісним методом з використанням первинних мишачих 
моноклональних антитіл до протеїну коропа (М04406201-100) (“Semi-quantitative 
Biomarker ELISA Kit”, Biosence Laboratories, B00400402/ B00400404, Швеція) та 
вторинних антитіл кон’югованих з пероксидазою хрону. Світлопоглинання 
утворених імунних комплексів реєстрували при 450 нм на імуноферментному 
аналізаторі Stat-Fax-303+ (Awareness Technology, США).  
Характеристика гено-, цито-, нейротоксичності та апоптозу. Пошкодження 

ДНК оцінювали за вмістом фрагментованої депротеїнізованої ДНК у сумарній ДНК 
методом лужного осадження 10 % гомогенату тканини. Вміст ДНК в супернатанті і 
в осаді визначали за допомогою барвника Hoescht в присутності 0,4 M NaCl, 4 мM 
натрій холату та 0,1 M трис (pH 9) за флуоресценцією при хвилі збудження 
(ex.) = 360 нм та випромінювання (em.) = 450 нм (Olive, 1988). Вміст еритроцитів з 
мікроядерецями та ядерними аномаліями обчислювали мікроскопічно на 
забарвлених препаратах (Barsiene et al., 2006). Ензимну активність катепсину D 
[КФ 3.4.23.5] визначали спектрофотометрично за утворенням кислоторозчинних 
продуктів ензимного гідролізу гемоглобіну (Dingle et al., 1971), активність каспази-3 
– за інтенсивністю гідролізу синтетичного тетрапептиду ацетил-Асп-Глу-Вал-Асп п-
нітроаніліду (Bonomini et al., 2004). Цитотоксичність діагностували за часом 
утримування лізосомами нейтрального червоного згідно Lowe та ін. (1992). 
Холінестеразну активність [ХЕ, КФ 3.1.1.7] визначали колориметричним методом 
(Ellman et al., 1961) за здатністю гідролізувати ацетилтіохолін йодид. Як індикатор 
тіолових груп використовували ДТНБ. Концентрацію протеїну у гомогенаті, 
розчинній фазі гомогенату, мікросомальній фракції, плазмі та сироватці крові 
визначали за методом Lowry та співр. (1951). 
Вміст металів (Zn, Cu, Co та Cd) у зразках води, тканини печінки та фракціях 

МТ вимірювали після спалювання зразків у перегнаній нітратній кислоті в 
співвідношенні 1:5 (маса:об’єм). Вміст металів визначали на атомно-абсорбційному 
спектрофотометрі: Zn, Co та Cu– на С-115 («Ломо»), Cd - на С-600 («Selmi»).  
Статистичні обрахунки. Результати вимірів подано у вигляді M±m для 8 

тварин (біохімічні маркери), 14 – (морфометричні дані), 3 повторів (вміст металів у 
МТ на об’єднаних наважках з 5 тварин групи). Якщо дані згідно тесту Лілієфорда не 
були нормально розподілені, їх трансформували з використанням методу Вох-Сох. 
Для статистичного аналізу непараметричних даних були застосовані непараметричні 
тести Kruskall–Wallis ANOVA та Mann–Whitney U-test. Вірогідність відмінності 
двох рядів параметричних даних обчислювали з використання t-тесту Стьюдента. 
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Вірогідною вважали відмінність між рядами за р<0,05. Взаємозв’язок між рядами 
показників оцінювали за допомогою методу головних компонент (вірогідною 
факторіальною вагою вважали значення більше 0,7) та кореляційного аналізу 
(коефіцієнт кореляції Пірсона r за вірогідності значення р<0,05). Показники, які з 
найвищим ступенем достовірності розрізняють групи тварин, визначали за 
допомогою побудови класифікаційного дерева. Для оцінки стану рівноваги в 
системі АПС тканини печінки обчислювали Інтегральний індекс оксидативного 
стресу (ІОС) за співвідношенням показників стану антиоксидантних чинників (СОД, 
GSH) та прооксидантних проявів (ТБК-АП, КПБ та GSSG) після уніфікації величин із 
врахуванням стандартного квадратичного відхилення (Столяр О.Б. та інш., 2009). 
Використовували комп’ютерні програми Statistica v 10.0 та Exel для Windows-2007. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
Властивості металотіонеїнів нижчих хребетних тварин за впливу 

металовмісних наноматеріалів та їх складових. Термостабільні протеїни тканин 
карася та жаби при хроматографії на сефадексі G-50 утворюють дві фракції (рис. 2), 
остання з яких нами була ідентифікована як МТ-вмісна (Falfushynska et al., 2011). 
Дія досліджуваних НМ та ПН викликала зміни форми спектру поглинання МТ, 
особливо у жаби, які були кваліфіковані як ознаки часткового окиснення та/або 
зміни рівня металювання протеїну (Wilhelmsen et al., 2002; Falfushynska et al., 2010).  

Загальна концентрація МТ (MT-SH) у печінці карася за впливу Со, Со-НМ та 
ПН зростає, тоді як Zn та Zn-НM, навпаки, зменшують її (рис. 3). Разом з тим, вплив 
кожного металовмісного чинника приводить до збільшення концентрації МТ-Ме. В 
результаті за дії Со, Со-НМ та ПН, як і в контролі, в тканині забезпечується досить 
великий резерв протеїну МТ, незалученого у зв’язування металів (апоформи, Т), 
причому за дії Со та Со-НМ цьому відповідає збільшення концентрації MT-SH.  

А Б 
 

В Г 
Рис. 2. Профілі елюції термостабільних протеїнів печінки карася (А) та жаби 

(Б) на Сефадексі G-50 та спектри їх поглинання в ультрафіолеті (В, Г, відповідно). 
Горизонтальною лінією виділена металотіонеїн-вмісна фракція, стрілками указано 
об’єм елюції маркерів: 1,0 Ve/Vo – 25.8 кДа, 1,3 Ve/Vo –17,0 кДа, 1,5 Ve/Vo – 12,3 кДа, 
1,7 Ve/Vo – 8,4 кДа, 0,96 Ve/Vo – 3,4 кДа. Тут і далі на рис.: НM – наноматеріал, ПН – 
полімерний носій 

Отже, у цих групах створюється реальна можливість залучення 
антиоксидантного потенціалу МТ у захист від впливу прооксидантних чинників 
(Atif et al., 2006; Krezel and Maret, 2007). За впливу Zn та Zn-НM у карася, навпаки, 
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повністю реалізується металодепонувальний потенціал МТ та, ймовірно, 
відбувається їх гіперметалювання (у випадку Zn-НМ) (Sutherland et al., 2010, 2012). 
Згідно даних імуноензимного аналізу, вміст МТі, тобто форми, яка має специфічну 
імуноактивну структуру, зумовлену послідовністю N-кінцевого β-домену, 
зменшується у всіх дослідних групах, найменше за дії ПН, що свідчить на користь 
моделі гіперметалювання МТ (рис. 3) (Andersen et al., 1989). 

А Б 

В Г 
Рис. 3. Концентрація металотіонеїнів у печінці карася за дії металовмісних 

наноматеріалів та їх складових: А – загальна концентрація (MT-SH), Б – 
металодепонувальної форми (МТ-Ме), В – імунореактивної форми (МТі), Г – 
співвідношення концентрацій MT-SH/ МТ-Ме; М±m, n=8. Примітка. Тут і далі на 
рисунках: однакові букви позначають ряди цифр, відмінність між якими 
невірогідна, p>0,05  

МТ печінки карася успішно акумулюють як Zn, так і Co у обох формах (іонна, 
Ме-НМ), проте акумуляція у складі МТ для Zn відбувається селективно, на тлі 
зменшення загального вмісту металу у тканині, а для Co – у відповідності до 
збільшення його загального вмісту у тканині (рис. 4). Загалом, зменшення вмісту Zn 
у тканині є спільною ознакою дії всіх досліджених чинників на карася. 

A Б 
Рис. 4. Розподіл кобальту та цинку між металотіонеїнами та іншими 

компонентами тканини печінки карася за дії металовмісних наноматеріалів та їх 
складових 
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У печінці жаби (рис. 5) всі чинники крім Zn, особливо ПН (на порядок), 
викликають збільшення вмісту МТ-SH. Поряд з цим, вміст МТ-Ме зростає лише за 
впливу Zn, а Co, Со-НМ, Zn-НМ викликають його зменшення. Вміст МТі 
зменшується за дії Со і Со-НК, проте зростає порівняно з контролем за дії Zn-НМ (у 
2,5 рази). Співвідношення концентрацій MT-SH/MT-Me з 1,1 у контролі сягає у 
дослідних групах ~7 та, навіть, 11,5 (за впливу ПН) у всіх групах, за виключенням 
Zn-групи. Якщо ми приймемо співвідношення концентрацій MT-SH/MTi за ‘1’, то за 
дії досліджуваних чинників воно зростає до 6,5 (Co-група), 3,4 (Co-НМ-група), 1,1 
(Zn-група), 1,4 (Zn-НМ-група) та 13,2 (ПН-група). Отже, у печінці жаби лише за дії 
Zn та, меншою мірою, Zn-НМ існує відносна збалансованість вмісту MT-SH, MT-Me 
та MTi, а за інших умов зростає вміст МТ у неметальованій (апо-) формі, а відтак і 
реальна можливість залучення тіолових груп МТ у антиоксидантний захист 
тканини. Порівняння реакції МТ двох видів тварин свідчить, що діапазон змін 
вмісту форм МТ у жаби значно більший, ніж у карася, а чинники, які викликають 
такі зміни, для карася та жаби відрізняються.  

A Б 

В Г 

Д Е 
Рис. 5. Концентрація металотіонеїнів та металів у печінці жаби за дії  

металовмісних наноматеріалів та їх складових: металодепонувальної форми (МТ-
Ме) – А, імунореактивної форми (МТі) – Б, загальна концентрація (MT-SH) – В, 
співвідношення МТ-SH/МТ-Ме – Г, Co – Д, Zn – Е, М±m, n=8 

Визначення складу металів МТ жаби виявило, що Zn акумулюється в них 
селективно (10,6% загального металу у контролі та 24,9% у Zn-групі), тоді як вміст 
Со в МТ зростає у більшості груп за виключенням Zn-НМ неспецифічно по 
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відношенню до загального вмісту металу у тканині (MT містять ~ 12–13% кобальту 
у тканині у всіх групах). На рівні тканини збільшення концентрації відповідного 
металу відбувається лише для Co, тоді як вміст Zn у тканині зменшується у всіх 
групах за виключенням Со-групи (рис. 5). Отже, у жаби, як і у карася проявляється 
синдром дефіциту Zn у організмі, що є раннім неспецифічним біологічним маркером 
метаболічних порушень у людини і тварин, у тому числі риб та амфібій (Naab et al., 
2001; Papadimitriou and  Loumbourdis, 2003; Ward et al., 2006, 2009; Важненко та ін., 
2008; Falfushynska et al., 2010; Beregova et al., 2011; Dobrovoljc et al., 2012). 

Відтак, лише у печінці карася МТ беруть участь у біодеградації Ме-НМ з 
вивільненням Co та Zn, тоді як у печінці жаби Ме-НМ не становлять форму 
металу, доступну для акумуляції на рівні як тканини, так і МТ. Спільними 
ознаками на хімічну дію у двох видів тварин є зростання антиоксидантного 
потенціалу МТ та зменшення вмісту Zn у тканині печінки. Оцінка стану 
забезпечення антиоксидантного захисту та редокс-статусу у печінці карася та 
жаби виявила, що у карася за виключенням впливу ПН та Со (пригнічення СОД) у 
всіх дослідних групах СОД активність зростає у три – п’ять разів порівняно з 
контролем, або залишається без змін (форми СОД за дії Zn) (рис. 6). Вміст GSH у 
печінці карася зменшується за дії всіх досліджуваних чинників, особливо за дії Co 
та Со-НМ, а RI GSH зменшується найпомітніше за дії Zn та Zn-НМ. У всіх 
досліджених групах карася спостерігається зменшення вмісту ТБК-АП та КПП, а 
за впливу сполук Zn – й оксирадикалів. Вміст оксирадикалів та GSH корелюють 
(r (RI GSH/оксирадикали) = 0,57). 

А Б 

В Г 
Рис. 6. Стан системи антиоксидантного захисту печінки карася за дії 

металовмісних наноматеріалів та їх складових за вмістом: А – Cu,Zn-СОД, Б – Mn-
СОД, В – відновленого глутатіону (GSH), Г – редокс індекс глутатіону (RI GSH), 
М±m, n=8  

У жаби лише Zn і ПН впливають на СОД-активність (пригнічують). Вміст GSH 
зазнає зменшення за впливу всіх чинників, крім Со (за впливу Zn та Zn-НМ у 2,5 
рази порівняно із контролем) (рис. 7). Збільшення вмісту GSSG спостерігається у 
всіх групах за виключенням Co-НМ-групи та сягає 14,4 рази у Zn-групі. Відповідно 
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РI GSH у особин Zn, Zn-НМ-груп зменшується вдвічі. Вміст оксирадикалів 
зменшується (крім Zn-групи) координовано з вмістом ліпофусцину (r=0,422, 
p=0,01) та у негативній кореляції з вмістом МТ-SH (r=-0,443, p=0,007). 

А Б 

В Г 
Рис. 7. Стан системи антиоксидантного захисту печінки жаби за дії 

металовмісних наноматеріалів та їх складових за вмістом: А – відновленого 
глутатіону (GSH), Б – окисненого глутатіону (GSSG), В – оксирадикалів (ОР), Г – 
ліпофусцину, М±m, n=8 

Відомо, що у несприятливих умовах існування у метаболічно активних 
тканинах водних тварин спостерігається перехід на анаеробні шляхи метаболізму, 
причому у карася особливо розвинені ці механізми (Хочачка и Сомеро, 1977; 
Грубінко, 2001; Lushchak et al., 2001; Nilsson and Renshaw, 2004; Li et al., 2009). Ми 
отримали свідчення активації ЛДГ у всіх дослідних групах карася (рис. 8), яке 
супроводжується достовірним збільшенням співвідношення концентрацій лактату і 
пірувату з 1,4±0,3 у контролі до значень 3,2±0,4, 3,5±0,7, 5,1±0,5, 8,6±1,7 та 4,6±0,7 
за впливу Со, Со-НК, Zn, Zn-НК та ПН, відповідно. У жаби співвідношення 
концентрацій Лактат/Піруват у контролі (7,6±0,4) високе порівняно з таким у карася, 
проте зменшується до значень 6,2±1,1; 2,3±0,5; 4,2±0,6; 4,7±0,5; 8,0±0,5 за впливу Со, 
Со-НК, Zn, Zn-НК та ПН, відповідно. При цьому, активність ЛДГ не зазнає змін у 
всіх групах, крім Zn-групи (рис. 8). Відтак, за спільної здатності двох організмів 
мобілізувати низькомолекулярні тіоли печінки для ефективного антиоксидантного 
захисту, у них реалізуються протилежні моделі підтримання відновного стану у 
клітинах, що відображає співвідношення концентрацій Лактат/Піруват. 
Ефективність детоксикаційної функції у організмі карася та жаби. 

Оскільки до складу досліджуваного наноматеріалу входять як іони металу, так і 
органічна субстранція ПН з різними функціональними групами, відомими 
біологічною активністю, було важливо виявити стан системи біотрансформації 
клітин печінки за дії Ме-НМ та поокремо. Результати свідчать про розбалансування 
активностей мікросомальної біотрансформації карася (ЕРОД активність 
зменшується, а ГSТ істотно зростає, особливо за дії наноматеріалів). У жаб було 
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отримано також результати, які свідчать про пригнічення CYP450-залежного 
окиснення ксенобіотиків за окремим виключенням. ГSТ активність зазнає змін лише 
у групі Zn-НК (зменшення). ХЕ активність у карася зростає за впливу діючих 
чинників, а у жаби помітно зменшується, що є ознакою нейротоксичності. 

У карася всі досліджувані чинники крім ПН мають естроген-активуючий вплив, 
а у жаб ксеноестрогенами є лише Zn, Zn-НM та ПН. У обох видів встановлено 
негативну кореляцію вмісту Втг-ПП/Втг у плазмі та Zn у тканині печінки: r = -0,42 
для ВТГ-ПП у карася та r = -0,63 та r = -0,59 для Втг-ПП та Втг жаби відповідно, що 
узгоджується із даними про роль Втг у транспорті Zn у ооцити для забезпечення 
синтезу там Zn-вмісних протеїнів у яйцекладних та взаємозв’язку між 
концентрацією Zn та Втг у печінці риб (Olsson et al., 1989; Montorzi et al., 1995). Для 
особин чоловічої статі такі ознаки ксеноестрогенного ефекту отримані вперше.  

Оцінка уражень ДНК у обох видів виявила зростання рівня її фрагментації 
(особливо у жаби за впливу Zn-НМ – у 7,14 рази), тоді як за кількістю клітин із 
аномаліями ядра спостерігається різна реакція залежно від природи чинника у обох 
видів. При визначенні апоптичної активності у карася продемонстровано, що Со, 
Со-НМ та ПН активують каспазу-3, тоді як Zn та Zn-НМ її пригнічують, причому 
існують позитивні корелятивні зв’язки між активністю ензиму та рівнем Co у 
клітині (r=0,57, p<0,001) та негативні – із рівнем Zn (r=-0,44, p<0,01), що 
узгоджується із інформацією про наномолярні та менші константи зв’язування Zn з 
SH-групами каспази-3, її інгібування за участю МТ (Krezel and Maret, 2007) та 
проапоптичну активність Co (Simonsen et al., 2012).  
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Рис. 8. Результати факторного (А), 

диференційного (Б) та кореляційного (В) 
аналізів впливу наноматеріалів Co та Zn 
та їх складових на стан металотіонеїнів 
та стрес-залежні реакції у організмі 
карася (А, Б) та жаби (А, Б, В). Б: 
класифікаційні показники подано у 
вершинах кутів; В: суцільні лінії – 
позитивні, штрих – негативні кореляції 
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Разом з тим, у жаб каспазна-3 активність зменшується у всіх дослідних групах 
узгоджено з RI GSH та/або співвідношенням Лактат/Піруват. Ймовірно, саме 
відновний статус клітин становить лімітуючий чинник активності цієї цистеїнової 
протеази у жаб. За пригнічення каспаза-3-детермінованого шляху апоптозу 
відбувається активація лізосомальної аспартатної протеази – катепсину D, що може 
сприяти некротичним процесам із деградацією або модифікацією молекул 
внутрішньо- та позаклітинного матриксу, що характерно для амфібій (Sung et al., 
2001, Benesa et al., 2008). За допомогою методів математичного аналізу встановлено 
низку взаємозв’язків між вмістом різних форм МТ та металів у клітинах та 
функціональними характеристиками клітин, що специфічно проявляються у карася 
та жаби (рис. 8). У карася реакції чітко диференційовані залежно від природи 
чинника, тоді як у жаби вони малоспецифічні (рис. 8А), проте у обох видів 
показники розподілу металів за участю МТ належать до головних детермінант 
реакції організму (рис. 8Б). Різні форми МТ жаби виступають антагоністами у 
детермінації відповіді клітин на стрес (рис. 8В). 

Відтак, мультимаркерний молекулярний аналіз функціонального стану 
організму карася сріблястого Carassius auratus gibelio та жаби озерної Rana 
ridibunda та ролі металодепонувальних протеїнів МТ за дії на організм іонів Со та 
Zn, Co- та Zn-НМ та самого полімерного носія (ПН) виявив принципові відміності 
між двома видами нижчих хребетних тварин у здатності вилучати метали з 
органічних комплексів та реагувати на їх дію. У обох випадках 
металодепонувальний та антиоксидантний потенціал МТ відіграють центральну 
роль у формуванні цієї реакції. 

 
ВИСНОВКИ 

Доведено філогенетично детерміновану участь металодепонувальних та стрес-
реактивних протеїнів металотіонеїнів печінки карася Carassius auratus gibelio та жаби 
озерної Rana ridibunda у реакції організму на дію наноматеріалів кобальту та цинку 
на основі вінілпіролідону. Встановлено здатність металотіонеїнів карася 
акумулювати кобальт і цинк з наноматеріалу та відсутність такої здатності у 
металотіонеїнів жаби. Визначено відімінність у здатності видаляти ушкоджені 
клітини шляхом апоптозу залежно від природи чинника між двома видами тварин. 
Доведено ефективність металотіонеїнів у якості антиоксидантного чинника як 
універсальну для обох видів реакцію на пошкоджуючий вплив.  

1. Доведено, що у Carassius sp. дія кобальту у вигляді іонів та наноматеріалу 
викликає збільшення вмісту кобальту у складі металотонеїнів та загальної 
концентрації металотіонеїнів. За впливу цинку у вигляді іонів та наноматеріалу 
зростає концентрація цинку у складі металотіонеїнів та зменшується загальна 
концентрація металотіонеїнів. Концентрація імунореактивної форми металотіонеїнів 
зменшується у всіх дослідних групах.  

2. У тканині печінки Rana sp. лише дія іонної форми кобальту та цинку викликає 
збільшення вмісту відповідного металу у складі металотіонеїнів. Дія іонів цинку 
приводить до зростання вмісту металодепонувальної форми металотіонеїнів, дія 
іонів кобальту, нанокомпозитів та їх полімерної складової спричиняють збільшення 
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загальної концентрації металотіонеїнів та співвідношення концентрацій загальної та 
металодепонувальної та/або імунореактивної форм протеїну.  

3. Дія всіх чинників викликає у Carassius та Rana sp. (крім кобальт-групи у жаби) 
зменшення рівня відновленого глутатіону у тканині печінки та редокс індексу 
глутатіону (у жаби лише за впливу цинку і цинк-наноматеріалу). У обох видів 
тварин відзначено прояви активації антиоксидантного захисту: зменшення вмісту 
продуктів окисної деструкції протеїнів, ліпідів (у карася) або ліпофусцину (у жаби) 
та зменшення вмісту оксирадикалів, що не супроводжується однозначними змінами 
супероксиддисмутазної активності. 

4. У Carassius та Rana sp. вплив досліджуваних чинників викликає протилежну 
відповідь клітинного метаболізму – збільшення співвідношення концентрацій 
лактату та пірувату в Carassius sp. та його зменшення у Rana sp. 

5. За дії на  карася сполук кобальту каспазна-3 активність у печінці зростає, а за 
впливу сполук цинку - зменшується. У печінці жаби всі чинники крім іонів кобальту 
викликають пригнічення каспази-3 та активацію лізосомальної протеази катепсину 
D.  

6. Визначено спільні ознаки впливу чинників на Carassius та Rana sp. як 
зменшення концентрації цинку у тканині печінки у всіх дослідних групах (крім 
кобальт-групи жаб), пригнічення активності CYP450-залежного окиснення, 
збільшення вмісту нестабільної ДНК. Зміни глутатіон-S-трансферазної активності та 
вітелогенезу відбуваються специфічно до природи чинника та відмінно у двох видів 
тварин. 

7. Виведено загальний алгоритм реакції металотіонеїнів Carassius та Rana sp. на 
вплив хімічного чинника – збільшення частки протеїну у неметальованій формі, що 
пропонується використовувати у біоіндикації токсичності водного середовища.  
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АНОТАЦІЯ 

Федорук О. О. Вплив металовмісних нанокомпозитів на молекулярні 
детоксикаційні системи нижчих хребетних тварин. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.04 – біохімія. - Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича, Чернівці, 2015. 

 
Дисертація присвячена вивченню стану металодепонувальних та стрес-

індуцибельних протеїнів металотіонеїнів (МТ) карася Carassius auratus gibelio та 
жаби Rana ridibunda за впливу на організм кобальт- та цинк-вмісних нанокомпозитів 
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(НК) на основі вінілпіролідону.У карася МТ зв’язують кобальт та цинк зі складу НК, 
а у жаби не акумулюють метали, включені у НК. Відповідно, у карася визначено 
низку спільних ознак дії металу та відповідного НК, зокрема прооксидантну та 
проапоптичну дію сполук кобальту та антиапоптичну дію сполук цинку. . У печінці 
жаби всі чинники крім іонів кобальту викликають пригнічення каспази-3 та 
активацію лізосомальної протеази катепсину D. Встановлено низку спільних реакцій 
для карася та жаби: збільшення співвідношення загального вмісту протеїну МТ та 
вмісту його металодепонувальної форми, зменшення редокс-індексу глутатіону, 
вмісту оксирадикалів та активності CYP450-залежної біотрансформації в печінці. 
Інтегральна характеристика МТ становить принципово новий методологічний 
прийом у молекулярній індикації токсичності водного середовища для нижчих 
хребетних тварин.  

Ключові слова: Carassius sp., Rana sp., нанокомпозити, кобальт, цинк, 
металотіонеїни, окисний стрес, апоптоз, біотрансформація.  
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Диссертация посвящена изучению состояния металлодепонирующих и стресс-

индуцибельных протеинов металлотионеинов (МТ) карася Carassius auratus gibelio 
и лягушки Rana ridibunda при воздействии на организм  кобальт- и цинк-
содержащих нанокомпозитов (НК) на основе винилпирролидона. У карася МТ 
связывают ионы металлов из состава НК, а в лягушки не аккумулируют металлы, 
включенные в НК. Соответственно, у карася определен ряд общих признаков 
действия металла и соответствующего НК, а именно, прооксидантное и 
проапоптическое действие соединений кобальта и антиапоптическое действие 
соединений цинка. В печени лягушки все факторы кроме ионов кобальта вызывают 
угнетение каспазы-3 и активацию лизосомальной протеазы катепсина D. 
Установлено ряд общих реакций для карася и жабы: увеличение соотношения 
общего содержания протеина МТ и содержания его металлодепонирующей формы, 
снижение редокс-индекса глутатиона, содержания оксирадикалов и активности 
CYP450-зависимой биотрансформации в печени. Интегральная характеристика МТ 
составляет принципиально новый методологический прием в молекулярной 
индикации токсичности водной среды для низших позвоночных животных. 
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SUMMARY 
Fedoruk O. O. The influense of metal-contained nanocomposites on the 

molecular systems of detoxification in the low vertebrate animals. – – 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 is devoted to the study of the responses of metal-keeping and stress 
inducible proteins metallothioneins (MT) in the liver of carassius Carassius auratus 
gibelio and frog Rana ridibunda under the effect of cobalt- and zinc-contained 
nanocomposites (NC) based on the vinilpirrolidone and their compounds (ions of cobalt 
and zinc and polymeric substance (PS)) and the interrelations of these responses with the 
state of the systems of antioxidative defense and xenobiotic detoxification. Male animals 
were subjected to 14 day long action of Co- and Zn-NCs, as well as of Co2+ and Zn2+ or 
PS. 50 µg L-1 of Co and 100 µg L-1 of Zn were applied either as a salt or a nanocomposite. 
Combine determination of the common concentration of MT (MT-SH) and concentrations 
of their metal-keeping (MT-Me) and immunoreactive (MTi) forms has allowed to detect 
the difference in the responses of MTs in carassius and frog: in Carassius sp., MT bind the 
metal ions as the products of NC biodegradation, whereas in frog MTs don’t accumulate 
the metals originated from Me-NC. Correspondingly, in carassius the set of common 
responses to the metal and correspondent NC was detected. Particularly, the proapoptotic 
activity of cobalt-contained exposures and, in opposite, antiapoptotic effect of zinc-related 
exposures was detected due to the changes of main executor enzyme of apoptosis – 
caspase-3. Nevertheless, the activation of anaerobic metabolism (detected from 
lactate/pyruvate concentration ratio) was the common response for Carassius sp to the 
exposures. In frog, only the effect of cobalt did not provoke the oxidative stress and 
genotoxicity, whereas all other exposures caused the unifiyed spectrum of reactions related 
to the decrease of glutathione redox index, decrease of the of lactate/pyruvate 
concentration ratio and endocrine disruption (activated vitellogenesys). Any of exposures 
did not cause the elevation in cytoxrom P450-related activities in both animal species. The 
decrease of the level of oxidative stress-related indices, particularly in frog (oxyradical and 
lipofuscine levels) was shown. Correlation between the metal accumulation and 
vitellogenesis were detected in both species. The elevation of the ratio of MT-SH/MT-Me 
concentrations as a common response on the chemical effect was established, particularly 
in frog and with the separate exceptions. Simultaneously, the glutathione redox index was 
decreased in the majority of exposures in both animal species, particularly in frog (with 
the depletion of glutathione). This chainging in the MTs status gives them the preference 
as the oxyradical scavengers and could explain the decrease of the concentrations of 
oxyradical, products of lipide and protein oxidation detected in both animal species in the 
exposures. The comparison of the responses of two animal species has proved their 
dependence on the phylogenetic peculiarities of the ability to maintain the reduced state of 
cellular thiols. The integrative characteristic of MTs represents the novel methodological 
approach in the biomolecular indication of aquatic environment toxicity.  

Key words: Carassius sp., Rana sp., nanoscale composites, cobalt; zinc; metallothioneins; 
oxidative stress; apoptosis; biotransformation. 


